
 
 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação 

 

 

 

 

 

FILIPE FERNANDES CONTI 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO NA CARDIOMIOPATIA E 

NEUROPATIA AUTONÔMICA ASSOCIADAS AO DIABETES TIPO 2 EM 

FÊMEAS 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Kátia De Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 
 

 

 

FILIPE FERNANDES CONTI 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO TREINAMENTO FÍSICO NA CARDIOMIOPATIA E 

NEUROPATIA AUTONÔMICA ASSOCIADAS AO DIABETES TIPO 2 EM 

FÊMEAS 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Nove de 

Julho para a obtenção do título de Doutor em 

Ciências da Reabilitação.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Kátia De Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conti, Filipe Fernandes.  

    Efeitos do treinamento físico na cardiomiopatia e neuropatia autonômica 

associadas ao diabetes tipo 2 em fêmeas. / Filipe Fernandes Conti. 2016. 

 

    147 f. 

    Tese (doutorado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, 

2016. 

    Orientador (a): Profª. Drª. Katia de Angelis. 

 

1. Diabetes. 2. Obesidade. 3. Infarto do Miocárdio. 4. Treinamento Físico. 5. 

Variabilidade da Frequência Cardíaca. 

I. Angelis, Katia de.                 II. Titulo                                                                                                

                                                                                                                                                    

                                                                                              CDU 615.8  
           
   

 

 

 

 

   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dedicatória  

 

 Dedico esta tese de doutorado aos meus pais, Nivaldo e Roseneide, à minha 

esposa, Michelle, e à minha irmã, Marilia. Sem o apoio deles nada seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Agradecimentos 

 

Gostaria de agradecer a Profa. Dra. Kátia De Angelis pelos quase 8 anos de 

orientação, os quais me fizeram amadurecer academicamente e pessoalmente, pelas 

oportunidades oferecidas e pela paciência, sem ela esta tese não seria possível.  

Gostaria de agradecer a Profa. Dra. Maria Cláudia Irigoyen por todo suporte na 

realização desta tese. 

Gostaria de agradecer a Dr. Morris por me receber em seu laboratório durante o 

período de intercâmbio. 

Gostaria de agradecer as minhas amigas Amanda, Camila, Danielle, Janaína e 

Nathalia, que me ajudaram direta ou indiretamente na realização desta tese e em toda a 

minha jornada no laboratório, sem elas meus dias no laboratório seriam menos felizes. 

Gostaria de agradecer meus colegas do Laboratório de Fisiologia Translacional, 

Mario, Ariane, Sarah, Guilherme, Marina, Fernando dos Santos, Fernando Rosa e 

Tafne. 

Gostaria de agradecer meus companheiros do Laboratório da Pós-Graduação da 

UNINOVE, Agnelo, Beatriz e Marcelo. 

Gostaria de agradecer o Leandro e o Leonardo, do Laboratório de Hipertensão 

Experimental, pela grande ajuda técnica. 

Gostaria de agradecer o Prof. Rodolfo e seu aluno Manoel pela ajuda com as 

medidas de marcadores inflamatórios. 

Gostaria de agradecer aos meus pais, Nivaldo e Rose, pelo amor, carinho, 

dedicação e apoio que me ofereceram e oferecem todos os dias da minha vida. 

Gostaria de agradecer a minha esposa, Michelle, pelo amor, carinho, dedicação e 

apoio que me oferece todos os dias da minha vida. 

Gostaria de agradecer a minha irmã, Marilia pelo amor, carinho, dedicação e 

apoio. 

Gostaria de agradecer a Universidade Nove de Julho pela bolsa a mim conferida. 

Gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa de intercambio a mim conferida. 

 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMO 

Pacientes diabéticos frequentemente apresentam cardiomiopatia e neuropatia 

autonômica, que aumentam risco de mortalidade. Por outro lado, o treinamento físico 

vem sendo sugerido como uma ferramenta não-farmacológica na prevenção e 

tratamento do diabetes tipo 2. Porém, são escassos os estudos que avaliaram os efeitos 

dos três tipos de treinamento físico, aeróbio, resistido ou combinado, principalmente no 

sexo feminino, na cardiopatia e neuropatia diabética. Dessa forma o objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos do treinamento físico sobre as alterações cardíacas e 

autonômicas em camundongos fêmeas com um modelo de diabetes tipo 2 associado ou 

não ao infarto do miocárdio. Para melhor compreensão e análise dos dados, dividimos a 

tese em três protocolos com objetivos específicos: 1) descrever o uso da plataforma de 

ECG acoplado ao aparelho de ecocardiograma para aquisição dos sinais cardíacos 

usados na análise da variabilidade da frequência cardíaca em camundongos treinados e 

sedentários (Protocolo 1); 2) analisar os efeitos de três tipos de treinamento físico 

(aeróbio, resistido e combinado) sobre parâmetros de função cardíaca e autonômica em 

camundongos fêmeas ob/ob, um modelo de diabetes tipo 2 (Protocolo 2); 3) avaliar os 

efeitos do treinamento físico aeróbio sobre parâmetros  de função cardíaca, 

autonômicos, de estresse oxidativo e de inflamação em camundongos fêmeas ob/ob 

submetido ao infarto do miocárdio (IM) (Protocolo 3). No protocolo 1, foi descrita uma 

nova abordagem para aquisição do intervalo RR em camundongos para a análise da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) utilizando a aparelho de ecocardiograma. 

Este método foi testado em camundongos sedentários e submetidos à treinamento físico 

em roda (8 semanas) comprovando-se a melhora da função cardíaca e da modulação 

autonômica no grupo treinado. No protocolo 2, os animais ob/ob (grupo O) 

apresentaram aumento adicional de peso corporal, hiperglicemia, intolerância à glicose, 

redução da modulação simpática e vagal e prejuízo em parâmetros de função diastólica 

em relação a animais controles (grupo C), evidenciando o desenvolvimento de 

cardiomiopatia e neuropatia autonômica diabética. Os animais submetidos ao 

treinamento aeróbio (grupo OTA, esteira: 40-60% teste máximo, 8 semanas) e 

combinado (grupo OTC, esteira+escada em dias alternados: 40-60% capacidade 

máxima, 8 semanas) apresentaram melhora da função diastólica e global cardíaca 

(Índice de performance miocárdica (MPI) - C: 0,48±0,01; O: 0,59±0,04; OTA: 

0,37±0,02; OTR: 0,51±0,05; OTC: 0,33±0,02) em relação aos grupos O e treinado 

resistido (OTR). Foi observada melhora da VFC no grupo OTA em relação aos demais 

grupos ob/ob (Modulação vagal cardíaca (AF) - O: 12±3; OTA: 20±6; OTR: 9±3; OTC: 

7±2 ms2). Foram observadas correlações entre a melhora da modulação vagal cardíaca 

com a atenuação da disfunção ventricular. Além disto, os três tipos de treinamento 

físico atenuaram o ganho de peso corporal nos animais obesos, além de reduzirem a 

glicemia e a intolerância à glicose. No protocolo 3, o infarto do miocárdio (grupo OIS) 

promoveu redução da capacidade de exercício, da função cardíaca (Fração de ejeção- O: 

68,0±2,0 vs. OIS: 49,5±4,8 %) e da VFC (RMSSD- O: 5,9±0,7 vs. OIS: 0,7±01 ms; 

SD1- O: 4,2±0,5 vs. OIS: 0,5±0,1 ms; SD2 - O: 13,6±2,1 vs. OIS: 2,0±7,5 ms) um perfil 

pró inflamatório (aumento de IL-17 e redução de IL-10) e aumento de estresse oxidativo 

(Lipoperoxidação- O: 2,92±0,37 vs. OIS: 6,53±1,05 µmoles/mg proteína; Oxidação de 

proteínas- O: 8,46±0,61 vs.  OIS: 13,02±1,20 nmol/mg proteína) em camundongos 

fêmeas ob/ob. Por outro lado, o treinamento físico aeróbio (esteira: 40-60% teste 



 
 

 

máximo, 4 semanas) pós IM em fêmeas ob/ob, apesar de não modificar a função 

cardíaca, melhorou a capacidade de exercício, bem como a VFC (RMSSD- 2,8±0,7 ms; 

SD1- 2,0±0,5 ms; SD2 - 7,5±1,2 ms), o perfil inflamatório (redução de IL-17 e aumento 

de IL-10) e de estresse oxidativo (Lipoperoxidação- 4,18±0,3 µmoles/mg proteína; 

Oxidação de proteínas- 10,18±0,55 nmol/mg proteína). Concluindo, os resultados 

evidenciam que mesmo antes do estabelecimento de hiperglicemia severa, o 

desenvolvimento do diabetes tipo 2 em fêmeas ob/ob está associado a disfunções 

cardíacas e autonômicas, que são atenuadas pelo treinamento físico resistido, mas 

principalmente pelo aeróbio ou combinado. Além disto, o infarto do miocárdio está 

associado à exacerbação da cardiomiopatia e neuropatia autonômica diabética em 

fêmeas, tendo o treinamento físico aeróbio um papel benéfico na modulação 

autonômica, na inflamação e no estresse oxidativo cardíaco nessa condição. Em 

conjunto, nossos achados reforçam o importante papel do treinamento físico no manejo 

das disfunções cardíacas e autonômicas associadas as complicações do diabetes tipo 2 

no sexo feminino.  

       

Palavras-chaves: Diabetes, Obesidade, Infarto do Miocárdio, Treinamento Físico, 

Variabilidade da Frequência Cardíaca, Inflamação, Estresse Oxidativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

Diabetic patients frequently present cardiomyopathy and autonomic neuropathy, which 

increases mortality risk. On the other hand, exercise training has been suggested as a 

non-pharmacological tool in the prevention and treatment of type 2 diabetes. However, 

there are few studies that evaluated the effects of the three types of exercise training, 

aerobic, resistance or combined, mainly in the female sex, on diabetic cardiomyopathy 

and autonomic neuropathy. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects 

of exercise training on cardiac and autonomic changes in female mice with a model of 

type 2 diabetes associated or not with myocardial infarction. To better understand and 

analyze the data, we divided the thesis into three protocols with specific objectives: 1) 

to describe the use of the ECG platform coupled to the echocardiogram machine for the 

acquisition of cardiac signals used in the analysis of heart rate variability in trained and 

sedentary (Protocol 1); 2) to analyze the effects of three types of exercise training 

(aerobic, resistance and combined) on cardiac and autonomic function parameters in 

ob/ob female mice, a model of type 2 diabetes (Protocol 2); 3) to evaluate the effects of 

aerobic exercise training on cardiac, autonomic, oxidative stress and inflammation 

parameters in ob/ob female mice submitted to myocardial infarction (MI) (Protocol 3). 

In protocol 1, a new approach to the acquisition of the RR interval in mice for the 

analysis of heart rate variability (HRV) using the echocardiographic machine was 

described. This method was tested in sedentary mice and trained mice submitted to a 

protocol of exercise training in the wheel (8 weeks), proving the improvement of 

cardiac function and autonomic modulation in the trained group. In the protocol 2, 

ob/ob animals (group O) presented additional body weight gain, hyperglycemia, glucose 

intolerance, reduction of sympathetic and vagal modulation and impairment in diastolic 

function parameters in relation to control animals (group C), showing a development of 

diabetic cardiomyopathy and diabetic autonomic neuropathy. The animals submitted to 

aerobic training (OTA group, treadmill: 40-60% maximum test, 8 weeks) and combined 

(OTC group, treadmill + ladder in alternate days: 40-60% maximum capacity, 8 weeks) 

showed improvement of diastolic function and myocardial global index (MPI – C: 

0.48±0.01, O: 0.59±0.04, OTA: 0.37±0.02, OTR: 0.51±0,05; OTC: 0.33±0.02) in 

relation to the O and resistance (OTR) groups. There was an improvement in HRV in 

the OTA group in relation to the other ob/ob groups (cardiac vagal modulation (AF - O: 

12±3, OTA: 20±6, OTR: 9±3, OTC: 7±2 ms2). Correlations between the improvement 

of the cardiac vagal modulation and the attenuation of the ventricular dysfunction were 

observed. In addition, the three types of exercise training attenuated the body weight 

gain in obese animals, as well as reduced glycemia and glucose intolerance. In protocol 

3, myocardial infarction (OIS group) reduced exercise capacity, cardiac function 

(ejection fraction - O: 68.0±2.0 vs. OIS: 49.5±4.8%), and HRV (RMSSD - O: 5.9±0.7 

vs. OIS: 0.7±1 ms; SD1 - O: 4.2±0.5 vs. OIS: 0.5±0.1 ms; SD2 - O: 13.6±2.1 vs. OIS: 

2.0±7.5 ms), increased pro-inflammatory profile (increase of IL-17 and reduction of IL-

10) and increased oxidative stress (lipoperoxidation- O: 2,92 ± 0,37 vs. OIS: 6.53 ± 1.05 

μmol/mg protein; Protein oxidation - O: 8.46±0.61 vs. OIS: 13.02±1.20 nmol/mg 

protein) in ob/ob female mice. On the other hand, aerobic exercise training (treadmill: 

40-60% maximal test, 4 weeks) post-MI in ob/ob females, despite not modifying 

cardiac function, improved exercise capacity, as well as HRV (RMSSD - 2.8±0.7 ms, 

SD1- 2.0±0.5 ms, SD2 – 7.5±1.2 ms), the inflammatory profile (reduction of IL-17 and 



 
 

 

increase of IL-10) and oxidative stress (lipoperoxidation - 4.18±0.3 μmol / mg protein; 

Protein oxidation - 10.18 ± 0.55 nmol / mg protein). In conclusion, even before the 

establishment of severe hyperglycemia, the development of type 2 diabetes in ob/ob 

females is associated with cardiac and autonomic dysfunctions, which are attenuated by 

resistance training, but mainly by aerobic or combined exercise training. In addition, 

myocardial infarction is associated with exacerbation of diabetic cardiomyopathy and 

autonomic neuropathy in females, and aerobic exercise training has a beneficial role in 

autonomic modulation, inflammation and cardiac oxidative stress in this condition. 

Taken together, our findings reinforce the important role of exercise training in 

managing cardiac and autonomic dysfunctions associated with complications of type 2 

diabetes in females. 

Key words: Diabetes, Obesity, Myocardial Infarction, Exercise Training, Heart Rate 

Variability, Inflammation, Oxidative Stress. 
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protocolo (esquerda) e delta do tempo máximo de corrida (direita) dos grupos 

ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob 

infartado treinamento aeróbio (OIT, n=8). Valores representando média ± erro 

padrão da média. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. OIS, † p< 0,05 vs. Mesmo grupo 

no início do protocolo. 
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Figura 3. Delta de peso corporal ao final do protocolo dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob infartado 

treinamento aeróbio (OIT, n=8). Valores representando média ± erro padrão da 

média. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. OIS. 
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Figura 4. Correlações entre teste de esforço máximo e fração de ejeção 

(esquerda), e entre teste de esforço máximo e peso corporal dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado 

treinamento aeróbio (OIT, n=6).  
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Figura 5. Glicemia final dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, 

n=8). Valores representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. 
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Figura 6. Teste de tolerância à glicose dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), 

ob/ob infartado sedentário (OIS, n=2), ob/ob infartado treinamento aeróbio 

(OIT, n=4). Valores representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. 

O. 
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Figura 7. Triglicérides final dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, 

n=8). Valores representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. 
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Figura 8. IL-10 no coração (A), plasma (B) e baço (C) dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado 

treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando média ± erro padrão da 

média. * p< 0,05 vs. O . # p< 0,05 vs. OIS 
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Figura 9. IL-12p40 no coração (A), plasma (B) e baço (C) dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado 

treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando média ± erro padrão da 

média.  
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Figura 10. IL-17 no coração (A), plasma (B) e baço (C) dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado 
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treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando média ± erro padrão da 

média. * p< 0,05 vs. O, # p< 0,05 vs. OIS. 

Figura 11. Atividades da catalase (A) e da superóxido dismutase (B) no tecido 

cardíaco dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário 

(OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores 

representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. # p< 0,05 vs. 

OIS. 

80 

Figura 12. Lipoperoxidação (A) e proteínas oxidadas (B) no tecido cardíaco 

dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), 

ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando média ± 

erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O, # p< 0,05 vs. OIS. 
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Figura 13. NADPHoxidase no tecido cardíaco dos grupos ob/ob sedentários 

(O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento 

aeróbio (OIT, n=9). Valores representando média ± erro padrão da média.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1. Diabetes e Infarto do Miocárdio 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas mais comuns em quase 

todos os países do mundo e continua aumentando em números e significância. As 

alterações no estilo de vida (inatividade física) e prevalência da obesidade tornam-se 

peças chave nessa crescente evolução (Shaw et al., 2010). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (2016), estima-se que cerca de 422 milhões adultos no 

mundo apresentavam DM.  

 O DM é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia, que pode 

resultar da falta e/ou incapacidade da insulina exercer seus efeitos. A hiperglicemia 

crônica do DM está associada a efeitos diretos e indiretos sobre a árvore vascular 

humana. Geralmente, os efeitos prejudiciais da hiperglicemia são separados em 

complicações microvasculares (cardiomiopatia, nefropatia, neuropatia e retinopatia) e 

complicações macrovasculares (doença arterial coronariana, doença arterial periférica e 

acidente vascular encefálico) (Fowler, 2008).  

Evidências epidemiológicas têm demonstrado que as complicações 

macrovasculares são mais comuns (2-4 vezes) entre os pacientes com DM, em 

comparação com os sujeitos não diabéticos. Isto é válido mesmo quando todos os outros 

fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, obesidade, tabagismo, dislipidemia, 

idade e sexo são levados em consideração (Haffner et al., 1998; Zimmet et al., 2001). 

As manifestações vasculares associadas com DM resultam da disfunção de vários 

componentes vasculares fisiológicos, envolvendo principalmente o endotélio, músculo 

liso vascular e plaquetas. A disfunção endotelial no DM é caracterizada por alterações 

na proliferação, função de barreira, adesão de células circulantes, e sensibilidade 
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exacerbada a apoptose, além de modificações nas propriedades angiogênicas e sintéticas 

das células endoteliais (Georgescu, 2011).   

Essas alterações usualmente conduzem a uma formação da placa de ateroma 

mais extensa e mais difusa em pacientes com DM, envolvendo vasos distais em ambas 

coronárias e circulação periférica (Vigorita et al., 1980). As alterações patológicas dos 

pequenos vasos coronários e no endotélio miocárdico incluem adesão celular 

aumentada, responsividade vascular reduzida, fibrinólise prejudicada e aumento da 

permeabilidade (Gorgescu, 2011). Estes fatores, associados às alterações patológicas no 

interstício do miocárdio diabético, ou seja, formação de produtos não enzimáticos de 

glicação avançada e alterações na vasa vasorum, induzem o paciente à cardiomiopatia 

diabética e, posteriormente, pode culminar no infarto do miocárdio (IM) (Vigorita et al., 

1980). A associação entre DM e IM tem sido considerada uma condição clínica 

extremamente desfavorável ao prognóstico dos indivíduos acometidos. Vários são os 

fatores que têm sido implicados na pior condição clínica de pacientes diabéticos que 

sofreram um IM, como exemplo, a extensão da disfunção ventricular, a persistência de 

isquemia no miocárdio residual, alterações pró-trombóticas (Aronson et al., 1997), o 

remodelamento cardíaco (Shah et al., 2011) e o grau de disfunção autonômica (Barthel 

et al., 2011). De fato, estudos clínicos demonstraram que o diabetes, com consequente 

cardiomiopatia e neuropatia cardiovascular, é um fator de risco independente para 

doenças cardiovasculares e está associado a um aumento de 2 a 4 vezes o risco de 

doença coronariana (Haffner et al., 1998). Estudo do nosso grupo demonstrou que que 

animais diabéticos por STZ apresentam redução da variabilidade da frequência cardíaca, 

e quando associado o infarto do miocárdio, há um prejuízo adicional na regulação 

autonômica cardiovascular (Rodrigues et al., 2011). Porém, a maior parte dos nossos 

conhecimentos sobre IM no paciente diabético vem de estudos realizados em homens, 
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deixando de lado as peculiaridades relacionadas ao sexo feminino em relação a doenças 

como o diabetes e IM. 

Nesse sentido, vale destacar que a partir dos anos 60, com a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho e sua maior exposição ao estresse, fumo e maus 

hábitos alimentares, a taxa de mortalidade devido as doenças cardiovasculares, 

incluindo o IM, se elevou rapidamente no sexo feminino (Mosca et al., 2007). A recente 

ênfase em relação à saúde da mulher mostra diferenças significativas na incidência de 

doença arterial coronária. Portanto, é fundamental estabelecer estratégias bem definidas 

para o tratamento de doenças como o diabetes e o IM nas mulheres de tal forma que 

possamos melhorar a morbimortalidade entre. É importante destacar que estudos de 

Framingham demonstraram que a hiperglicemia diabética dobra o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiocirculatórias nos homens e triplica nas mulheres 

(Muir et al., 1992). Dentre os modelos experimentais de diabetes, os camundongos com 

deficiência na leptina (ob/ob) são considerados um bom modelo de diabetes tipo 2 por 

apresentarem hiperglicemia e resistência à insulina, além de manifestarem 

características de neuropatia periférica diabética (Ji et al., 2010; Drel et al., 2006; Hasty 

et al., 2001; Ozata et al., 2009).   

Frente ao exposto, faz-se necessário estudos mais detalhados dos aspectos 

ventriculares e autonômicos em indivíduos diabéticos após o IM, especialmente no que 

se refere ao sexo feminino, no intuito de melhor compreender os mecanismos 

fisiopatológicos determinantes de mortalidade, bem como testar diferentes terapias que 

possam auxiliar no manejo desses pacientes quando ocorre a associação entre as duas 

condições clínicas. 
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1.2. Estresse Oxidativo e Mediadores Inflamatórios nas 

Complicações Cardíacas no Diabetes  

 

O estresse oxidativo (EO) pode ser definido como um aumento na produção de 

espécies reativas de oxigêmio e a diminuição das defesas antioxidantes, levando a 

inibição da produção de substâncias pró-oxidantes (Nordmann, 1994). O aumento do 

EO está fortemente ligado ao desenvolvimento e progressão do DM e suas 

complicações (Ceriello, 2000; Baynes; Thorpe, 1999). Pacientes diabéticos tipo 2 

apresentam um aumento na lipoperoxidação de membranas, bem como diminuição da 

GSH plasmática e de enzimas antioxidante (Altomare et al., 1992). 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 a insulina (Sáinz et al., 2010). Além disso, estudos sugerem que o EO 

relacionado ao diabetes é maior no sexo feminino. Porém, os mecanismos ligados ao 

impacto do gênero no EO e diabetes ainda são desconhecidos (Hoeldtke et al., 2011). 

Os danos causados pelas espécies reativas de oxigênio se manifestam em 

diversos tecidos, incluindo o sistema nervoso (Pazdro & Burgess, 2010). O EO está 

associado a capacidade de se regenerar e a apoptose dos neurônios. Portanto, é plausível 

que esse possa ser um dos mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da 

neuropatia autonômica observada em diabéticos (Russel et al., 2002). A incapacidade 

em se regenerar está relacionada ao grau de neuropatia, sugerindo que as intervenções 

terapêuticas para melhorar a regeneração dessas fibras são mais eficazes nos estágios 

iniciais da doença (Polydefkis et al., 2003). Esse resultado reforça a importância da 

busca de recursos terapêuticos que possam prevenir ou atenuar esses danos 

precocemente (Zengi et al., 2011).  

O EO, juntamente com o estado de hiperglicemia crônica, característico do 

diabetes, pode levar a outros problemas como a elevação na concentração de moléculas 
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pró- inflamatórias (Sallam et al., 2010). De fato, em camundongos ob/ob, além do 

aumento no EO, também se observou aumento dos mediadores inflamatórios (Sáinz et 

al., 2010). No DM tipo 2, o estado inflamatório reflete a ativação do sistema 

imunológico que, nesse caso, pode sofrer influência de fatores metabólicos, ambientais 

e genéticos (Garcia et al., 2010).  

 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 como preditores da resistência à 

insulina e da disfunção endotelial e consequentemente podem estar envolvidos no 

desenvolvimento do DM tipo 2 (Kaijitani, 2010). A PCR é considerada uma ligação 

entre inflamação e aterosclerose, sendo também um preditor de eventos 

cardiovasculares (Balducci, 2010). Dessa forma, pacientes diabéticos, por exemplo, 

podem ser divididos em baixo, médio ou alto risco de desenvolver algum tipo de DCV 

conforme o nível de PCR (Pearson et al., 2003). Elevados níveis de PCR e fibrinogênio 

e diminuição nos níveis de adiponectina podem ser usados como um diagnóstico 

precoce das complicações do DM tipo 2 (Swellam et al., 2009). 

 

1.3. O Papel do Treinamento Físico no Diabetes 

 

Atualmente a prática regular de exercícios físicos tem pouca aderência da 

população e o sedentarismo pode ser considerado como um dos prováveis fatores 

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

mundo (Muir et al., 1992; American Heart Association- AHA, 1998).  Por outro lado, os 

benefícios cardiovasculares, metabólicos e autonômicos após o exercício físico agudo e 

crônico têm levado muitos investigadores a sugerir o treinamento físico como uma 

conduta não-farmacológica importante na prevenção e no tratamento de diferentes 
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patologias como insuficiência cardíaca (Roveda et. al., 2003; Rondon et. al., 2006; 

Medeiros et. al., 2008a e 2008b), diabetes (Harthmann et al., 2007; Mostarda et al., 

2009), hipertensão arterial (Silva et al., 1997; Bertagnolli et al., 2008; Moraes-Silva et 

al., 2010) e infarto do miocárdio (Flores et al., 2010; Jorge et al., 2011).  

Considerando que a neuropatia autonômica é uma complicação de grande 

prevalência em diabéticos e aumenta significativamente a morbidade e a mortalidade 

dessa população (Hilsted et al., 1979; Nathan, 1996; Roper et al., 2001), tem sido 

sugerido que a atividade física aeróbia dinâmica poderia ter efeito benéfico na 

prevenção do DM tipo 2 e de disfunções associadas (Zipes & Wellens, 1998). Neste 

aspecto, existem evidências de que o treinamento físico melhore a modulação vagal 

levando a uma melhora do balanço do sistema nervoso autonômico cardíaco (Schwartz 

& Priori, 1990; Ilellamo et al., 2002).  

 Estudos de nosso grupo demonstraram melhora no controle autonômico em 

animais submetidos a um protocolo de treinamento físico aeróbio. Em camundongos 

machos submetidos a um programa de treinamento físico aeróbio, nosso grupo 

demonstrou que esse modelo apresenta bradicardia de repouso e melhora na 

sensibilidade barorreflexa, que podem ser explicadas pelo aumento no tônus vagal e 

diminuição do tônus simpático (De Angelis et al., 2004). Já em modelos de diabetes, o 

treinamento físico levou a melhora no tônus vagal (De Angelis et al., 2000; Harthmann 

et al., 2007) e no balanço simpato-vagal (Mostarda et al., 2009).  

 Em camundongos LDL-knockout fêmeas, nosso grupo observou que o 

treinamento físico aeróbio reduziu o colesterol sanguíneo, a PA e a FC. Adicionalmente, 

os exercícios regulares aumentaram a sensibilidade barorreflexa, a VFC e a banda de 

alta frequência nesses animais (Heeren et al., 2009). Também observamos benefícios 

induzidos pelo treinamento físico aeróbio em ratas ooforectomizadas diabéticas, nas 
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quais se observou melhora no tônus simpático, vagal e da VFC (Souza et al., 2007). 

Além disso, em outro estudo do nosso grupo, observamos que o treinamento físico 

aeróbio foi capaz de melhorar a função cardíaca e parâmetros hemodinâmicos em ratos 

machos diabéticos submetidos ao infarto do miocárdio (Rodrigues et al., 2012). 

De fato, a prática regular de exercícios aeróbios pode melhorar a modulação do 

sistema nervoso autônomo, melhorando assim, a VFC (Furlan et al., 1993). Zoppini et 

al., (2007) verificaram que pacientes diabéticos após um programa de treinamento físico 

aeróbio apresentaram aumento da modulação vagal e diminuição da modulação 

simpática. Interessantemente a melhora da função autonômica cardiovascular foi 

independente de mudanças no peso corporal e do controle glicêmico nesse estudo.  

Estudos também demonstraram benefícios na ação inflamatória associada ao 

treinamento físico em indivíduos saudáveis (Petersen et al., 2005) e em pacientes com 

predisposição a síndrome metabólica (Ring-Dimitrou et al., 2006).  

Estudos recentes demonstraram, em camundongos ob/ob, que o treinamento 

físico aeróbio é capaz de reduzir o ganho de peso corporal e melhorar a capacidade de 

exercício destes animais (Evangelista et al. 2015), bem como promover um aumento da 

proteína GLUT 4 (Cunha et al. 2015).    

Já com relação ao treinamento físico resistido, em sujeitos com diabetes do tipo 

2, foi observada melhora dos níveis de colesterol, triglicérides e redução da pressão 

arterial sistólica em um período de 8 semanas (Arora et al., 2009). No entanto, em 

marcadores hematológicos tais como: número de plaquetas, leucócitos, neutrófilos, e 

monócitos, no peso corporal, em níveis de insulina e glicose plasmáticos tanto em 

homens quanto em mulheres saudáveis não foram observadas alterações significantes 

após um programa de treinamento resistido de 6 meses de duração em portadores de 

diabetes 2 (Bobeuf et al., 2009). Recentemente, em mulheres diabéticas na pós 
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menopausa, submetidas ao treinamento resistido observou-se diminuição da 

porcentagem de gordura corporal e aumento da massa muscular e da força (Orsatti et al., 

2010). Nosso grupo recentemente demonstrou, em modelo de diabetes por STZ e 

menopausa, que o treinamento físico combinado foi eficaz em aumentar a força, bem 

como a capacidade de exercício aeróbio, além de melhorar a modulação autonômica 

deste modelo experimental (Sanches et al., 2015).Todavia, não estão estabelecidos os 

efeitos de diferentes tipos de treinamento físico (aeróbio, resistido ou combinado) nas 

disfunções cardíaca e autonômica decorrentes do diabetes tipo 2 e do infarto do 

miocárdio, principalmente no que se refere ao sexo feminino antes do climatério  
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2. RACIONAL E JUSTIFICATIVA 

 

 Considerando o acima exposto, esta tese foi dividida em três protocolos.  

No protocolo 1, descrevemos o uso da plataforma de ECG acoplada ao aparelho 

de ecocardiograma para aquisição dos sinais cardíacos usados na análise da 

variabilidade da frequência cardíaca em camundongos selvagens treinados e 

sedentários. A equipamento de ecodopplercardiograma nos fornece medidas de função e 

morfometria cardíaca, no entanto, ao utilizarmos sua plataforma de ECG, é possível 

gravar o intervalo RR que pode ser usado na análise da modulação autonômica pela 

variabilidade da frequência cardíaca. 

A variabilidade da frequência cardíaca tem sido utilizada como uma ferramenta 

para avaliar o papel das flutuações do sistema nervoso autônomo em indivíduos sadios 

normais e em pacientes com várias doenças cardiovasculares e não cardiovasculares 

(Task Force, 1996). A redução da VFC tem sido associada a um mau prognóstico 

(Ribeiro & Filho, 2005). Além disto, vale destacar que o registro de sinais biológicos, 

particularmente cardiovasculares, em camundongos ainda é um desafio, em função do 

pequeno porte desses animais, o que exige grande habilidade de técnica cirúrgica e 

equipamentos e dispositivos adequados, muitas vezes com custo bastante elevado. Neste 

sentido, o uso da plataforma de ECG durante a avaliação da função cardíaca representa 

uma alternativa metodológica para obtenção do intervalo RR em camundongos, 

possibilitando a análise da modulação autonômica cardíaca. Para comprovar a 

sensibilidade desta técnica, avaliamos camundongos selvagens sedentários e treinados, 

evidenciado bradicardia de repouso, associado a melhora autonômica conforme 

previamente demonstrado em literatura (De Angelis et al., 2014).   

No protocolo 2, considerando que o treinamento físico desempenha um papel 

importante na prevenção e/ou tratamento de fatores de risco para doenças 
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cardiovasculares, e que poucos estudos avaliaram alterações decorrentes do treinamento 

físico resistido associado ou não ao aeróbio nas disfunções cardíaca e autonômica 

associadas ao diabetes tipo 2, principalmente no que se refere ao sexo feminino, buscou 

analisar os efeitos de três tipos de treinamento físico (aeróbio, resistido e combinado) 

sobre parâmetros de função cardíaca e autonômica em camundongos fêmeas ob/ob. 

Vale ressaltar que um estudo de nosso grupo evidenciou a presença de cardiomiopatia e 

disfunção autonômica, associadas com aumento de mediadores de inflamação e estresse 

oxidativo, em camundongos fêmeas ob/ob quando comparados com selvagens. O artigo 

deste estudo, intitulado “Association between the beginning of diastolic dysfunction with 

the inflammation and oxidative stress in females ob/ob mice”, pode ser lido na íntegra 

no apêndice 1 desta tese.   

Além disto, é importante lembrar que a incidência de DCV aumenta de forma 

significativa em todo o mundo, sendo que o IM é a principal causa de morbidade e 

mortalidade entre os pacientes diabéticos.  Portanto, é crescente a preocupação de 

profissionais da área da saúde na busca de alternativas para o manejo do IM em 

pacientes diabéticos, principalmente no que diz respeito ao sexo feminino, uma vez que 

a maioria dos estudos aponta as complicações dessas patologias associadas somente aos 

homens.  

Nesse sentido, os benefícios do treinamento físico aeróbio já têm sido 

explorados e comprovados há muitos anos, fazendo dele uma forma de tratamento não 

farmacológico importante em diversas situações patológicas, inclusive no DM e IM.  

Porém, a maioria dos trabalhos tem se preocupado em estudar os efeitos do treinamento 

físico em diabéticos e infartados separadamente. Além disso, pouco se sabe sobre o 

papel do treinamento físico na expressão de mediadores inflamatórios e no estresse 

oxidativo, que podem estar associados ao remodelamento cardíaco, às disfunções 
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autonômicas e ventriculares em diabéticos após um evento isquêmico. Dessa forma, no 

protocolo 3, buscamos avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbio sobre parâmetros 

de função cardíaca, autonômicos, de inflamação e de estresse oxidativo em 

camundongos fêmeas ob/ob submetido ao infarto do miocárdio. Nossos resultados 

poderão embasar a busca de intervenções mais precisas para o entendimento dos 

mecanismos responsáveis pela maior mortalidade em pacientes diabéticos após o infarto 

do miocárdio, bem como os possíveis efeitos benéficos do treinamento físico nessa 

população principalmente em indivíduos do sexo feminino.  
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3. OBJETIVOS 

 

Geral 

Avaliar os efeitos do treinamento físico sobre as alterações cardíacas e autonômicas 

em camundongos fêmeas com um modelo de diabetes tipo 2, associado ou não ao 

infarto do miocárdio. 

  

Específicos 

 Como objetivos específicos, esta tese foi dividida em três protocolos: 

1 - Descrever o uso da plataforma de ECG acoplada ao aparelho de ecocardiograma 

para aquisição dos sinais cardíacos usados na análise da variabilidade da frequência 

cardíaca em camundongos selvagens treinados e sedentários (Protocolo 1). 

2 - Analisar os efeitos de três tipos de treinamento físico (aeróbio, resistido e 

combinado) sobre parâmetros de função cardíaca e autonômica em camundongos 

fêmeas ob/ob, um modelo de  diabetes tipo 2 (Protocolo 2). 

3 - Avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbio sobre parâmetros de função 

cardíaca, autonômicos, de estresse oxidativo e de inflamação em camundongos fêmeas 

ob/ob submetido ao infarto do miocárdio (Protocolo 3).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostra- Foram utilizados camundongos machos selvagens C57 (Protocolo 1) 

provenientes do biotério de Jackson Laboratory (ME, USA) e camundongos fêmeas e 

ob/ob (Protocolos 2 e 3) provenientes do biotério da Universidade Federal de São Paulo, 

que foram mantidos no Biotério da divisão de Hipertensão Experimental, Incor, 

FMUSP.  

Os animais foram mantidos em gaiolas, em ambiente com temperatura 

controlada (22º - 24ºC) e com luz controlada em ciclo de 12 horas (claro - escuro, 

invertido) e alimentados com água e ração padrão “ad libitum”.  

Os grupos experimentais foram divididos em: 

 Protocolo 1 

 Grupo I - Selvagens sedentário (60 dias de vida) 

 Grupo II - Selvagens treinados (60 dias de vida) 

 

Protocolo 2 

 Grupo I - Selvagem sedentária (C) (30 dias de vida) 

 Grupo II - ob/ob sedentárias (O) (30 dias de vida) 

 Grupo III - ob/ob treinamento aeróbio (OTA) (30 dias de vida) 

 Grupo IV- ob/ob treinamento resistido (OTR) (30 dias de vida) 

 Grupo V- ob/ob treinamento combinado (OTC) (30 dias de vida) 

 

Protocolo 3 

 Grupo I - ob/ob sedentárias (O) (60 dias de vida) 

 Grupo II - ob/ob infartadas sedentárias (OIS) (60 dias de vida) 

 Grupo III - ob/ob infartadas treinadas (OIT) (60 dias de vida) 
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5. PROCEDIMENTOS 

 

5.1. Sequência experimental – Protocolo 2 

 

A sequência do protocolo 2 está ilustrada na figura abaixo. 

 

 
 

Figura 1. Sequência do protocolo 2. 

 

 

5.2. Sequência experimental – Protocolo 3 

A sequência do protocolo 3 está ilustrada na figura abaixo. 
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Figura 2. Sequência do protocolo 3. 

 

 

5.3. Infarto do Miocárdio (Protocolo 3) 

Sob anestesia com isoflurano (2%; 0,8L/min de O2), foi realizada intubação e 

iniciada ventilação mecânica. Após toracotomia no 3º espaço intercostal esquerdo foi 

induzido o infarto do miocárdio pela ligadura da artéria coronária esquerda com um fio 

prolene 7-0 (Figura 1). Para analgesia dos animais foi ministrada 0,5mg/kg de morfina 

subcutânea imediatamente após a cirurgia e nas 24, 48 e 72 horas subsequentes (Minami 

et. al., 2009) (Figura 3). 

A realização bem-sucedida do infarto foi verificada pela observação do 

desenvolvimento de uma cor pálida no miocárdio distal logo após a ligadura e 

confirmada pelo ecocardiograma 24 horas após a cirurgia.  

 

 

Figura 3. Indução do infarto do miocárdio 

 

5.4. Teste de Esforço Máximo Aeróbio (Protocolos 2 e 3) 

O teste de esforço consistiu em um protocolo escalonado com incrementos de 

velocidade de 0,3 km/h a cada 3 minutos, até que fosse atingida a velocidade máxima 

suportada pelos animais. O critério utilizado para a determinação da exaustão do animal 

e interrupção do teste foi o momento em que o camundongo não fosse mais capaz de 

correr mediante o incremento de velocidade da esteira (Heeren et al, 2009).  
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5.5. Treinamento Físico Aeróbio (Protocolos 1, 2 e 3) 

Os grupos de camundongos treinados aerobicamente foram submetidos a um protocolo 

de treinamento físico em roda (Protocolo 1) (1hora dia/ 5 dias por semana/ - velocidade 

de 2 a 5 m/min – intensidade de leve a moderada) e em esteira ergométrica com 

velocidade e carga progressiva (Protocolo 2 e 3) (1hora dia/ 5 dias por semana/ 50-60% 

da velocidade máxima de esforço) durante 8 semanas (Heeren et al, 2009; Pereira et al, 

2009). 

 

5.6. Determinação da Carga Máxima em Escada para o 

Treinamento Resistido (Protocolo 2) 

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

camundongos com 55 degraus verticais de 0,2 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 foi utilizada estimulação elétrica para 

que os animais executassem o exercício. No topo da escada, os animais encontravam 

uma gaiola (20 x 20 x 20 cm) onde descansavam por 120 segundos. Este procedimento 

foi repetido até que os animais subissem a escada voluntariamente 3 vezes consecutivas. 

Após o período de adaptação, foi realizado o teste de carga máxima. Os animais subiam 

2 vezes sem nenhuma carga e após essas subidas, era aplicado 75% do peso corporal do 

animal. Após completar o carregamento dessa carga com sucesso, um peso adicional de 

30% do peso corporal do animal era adicionado ao aparato. Esse procedimento foi 

sucessivamente repetido até que a carga alcançasse um peso que não permitisse que o 

camundongo escalasse. O teste de carga máxima foi feito novamente 48 horas depois, 

sendo que os animais subiam duas vezes sem carga e a carga inicial era o resultado da 
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carga final alcançada no primeiro teste de esforço. Após essa escalada, era adicionado 

30% do peso corporal. Esse procedimento foi sucessivamente repetido até que a carga 

alcançasse um peso que não permitisse que o camundongo escalasse e essa foi 

considerada a carga máxima do animal. 

 

5.7. Treinamento Resistido em Escada (Protocolo 2) 

O número de escaladas (repetições) foi aumentada progressivamente ao longo 

das 8 semanas. O treinamento iniciou com 15 escaladas, aumentando a carga 

progressivamente durante as escaladas e as semanas de protocolo. Ao final da 4ª semana 

realizamos um novo teste de esforço, para reajustar as cargas para as semanas 

subsequentes sendo que o número de escaladas chegou a 20 até o final do protocolo. O 

treinamento resistido foi realizado com carga moderada (40% a 60% da carga máxima) 

conforme recomendado para pacientes diabéticos (Sigal et al., 2004; Sanches et al. 

2014). 

 

5.8.     Treinamento Físico Combinado (Protocolo 2) 

 O treinamento físico combinado também teve duração de 8 semanas e consistiu 

na realização de sessões em dias alternadas de exercício aeróbio (esteira rolante) e 

resistido (escada). A intensidade seguiu os mesmos critérios já descritos anteriormente. 

A opção por realizar as sessões em dias alternados justifica-se devido a estudos (Sale et 

al., 1990) alertarem que o treinamento combinado realizado no mesmo dia pode causar 

prejuízo no desenvolvimento da força muscular.  
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5.9.     Ecodopplercardiograma e Eletrocardiograma (Protocolos 1, 2 e 3) 

 Os exames foram realizados por um único observador cego e em cada exame foi 

coletado um total de cinco medidas para cada variável, sendo calculado posteriormente 

a média e o desvio padrão da média dessas medidas. O exame ecocardiográfico foi 

realizado com os animais anestesiados com anestésico volátil (halotano, 700 ml/min de 

fluxo).  

 Avaliação da função e morfometria cardíaca: As imagens foram feitas a uma 

frequência de 14,0 MHz. A partir da visualização do ventrículo esquerdo (corte 

transversal) ao nível dos músculos papilares realizamos o modo M para obtermos as 

medidas das seguintes variáveis: diâmetro diastólico (DDVE) e sistólico (DSVE) do 

ventrículo esquerdo e a espessura do septo interventricular (SIV) e da parede posterior 

do ventrículo esquerdo (PP) em diástole. Após a realização das medidas foi calculada a 

massa do ventrículo esquerdo segundo orientação da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia, que estima a massa do ventrículo esquerdo através da utilização da 

seguinte fórmula matemática: LVM = [(DDVE+SIV+PP)3-(DDVE)3]x1,047, onde 

1,047 (mg/mm3) corresponde a densidade do miocárdio.  A FAC (Mudança de área 

fracionária)  foi calculada como a diferença entre a área diastólica e a área sistólica 

dividida pela área diastólica, multiplicada por 100, apresentada em porcentagem (%). A 

função sistólica foi avaliada pela fração de ejeção (FE%) pelo método Simpson 

modificado, cuja formula é demonstrada a seguir. 

Simpson modificado :  
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onde L = comprimento do ventrículo esquerdo dividido em 

20 discos (i= 1 a i= 20) da base ao ápice, com o diâmetro de cada disco determinado em 

duas visões apicais (a e b). Com este procedimento feito tanto na diástole como na 

sístole, obtivemos os respectivos volumes (diastólico e sistólico), o quê permite o 

cálculo da fração de ejeção: FE = (volume diastólico final – volume sistólico final / 

volume diastólico final) x 100%%. Desta maneira também obtivemos as medidas do 

eixo do ventrículo esquerdo (VE), assim como a área do mesmo. 

VEC = (VEDIA-VESIS)/(VEDIA x TE), onde TE = tempo de ejeção 

  A função diastólica foi analisada utilizando-se a curva de velocidade dos fluxos 

para análise do tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV), que foi obtida 

posicionando-se o volume-amostra numa posição intermediária entre a valva mitral e a 

via de saída do ventrículo esquerdo. Foi determinado o TRIV em ms, entre o final do 

fluxo sistólico na via de saída do ventrículo esquerdo e o início do fluxo diastólico 

mitral.  Todas as medidas seguiram as recomendações da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia. 

 No protocolo 1, após a última sessão de treinamento, a onda do ECG foi 

registrado por 3 minutos usando o ultra-som Vevo 1100®. Os camundongos foram 

mantidos sob anestesia (Isoflurano, 2 - 2,5% em 0,8 l / min de O2) numa placa com 

sensores de ECG. Os dados foram exportados em um arquivo csv e abertos com o 

software Windaq® (DATAQ Instruments). Usamos um algoritmo para detectar picos R 

e criar um arquivo de séries temporais contendo todos os intervalos R a R (RRI) que foi 

utilizado para análise de modulação autonômica cardíaca.  
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Figura 4. Plataforma de ECG do equipamento de ecocardiograma 

 

5.10. Canulação e Registro da Pressão Arterial  (Protocolo 2)  

Após o período de treinamento ou acompanhamento, os animais foram 

anestesiados com uma mistura de isoflurano (2%; 8l/min) e mantidos em mesa cirúrgica 

aquecida (37º C) para colocação de cânulas na artéria carótida para registro da PA e da 

FC e, na veia jugular, para a injeção de drogas. Os camundongos anestesiados foram 

colocados em decúbito dorsal e foi realizada uma incisão mediana na região cervical e 

separação da musculatura pré-traqueal para localização da veia jugular e a artéria 

carótida. Foram implantadas cânulas de Tygon (0,05 mm de diâmetro interno), com 3,0 

cm de comprimento, soldadas a um segmento de Cloreto de Polivinila (0,05 mm de 

diâmetro interno), com 4,0 cm de comprimento e preenchidas com solução fisiológica. 

A extremidade de cloreto de polivinila foi introduzida e fixada no vaso e a extremidade 

de Tygon foi exteriorizada no dorso do animal na região cervical e fixada com fio de 

polipropileno na pele. Com o animal acordado, em fase não ovulatória do ciclo estral, a 

cânula arterial foi conectada a uma extensão de 20 cm, permitindo livre movimentação 

do animal pela caixa, durante todo o período do experimento. Esta extensão foi 
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conectada a um transdutor eletromagnético de pressão (Kent Instruments) que, por sua 

vez, estará conectado a um pré-amplificador (Stemtech). Sinais de PA foram gravados 

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

de aquisição de dados (CODAS, DATAQ Instruments), permitindo análise dos pulsos 

de pressão, batimento-a-batimento, com uma frequência de amostragem de 2KHz por 

canal para estudo dos valores de PA e FC (De Angelis et al., 1999; De Angelis et al., 

2000; De Angelis et al., 2004; Heeren et al., 2009). 

 

5.11. Registro de ECG (Protocolo 3) 

Ao final do protocolo de treinamento físico, com os animais anestesiados, foi 

realizada a implantação subcutânea dos eletrodos para o registro do eletrocardiograma. 

Com os animais acordados, em fase não ovulatória do ciclo estral, os eletrodos foram 

conectados a um amplificador (Hewlett-Packard) e os sinais de foram gravados durante 

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

aquisição de dados (CODAS, DATAQ Instruments), permitindo análise batimento-a-

batimento, com uma frequência de amostragem de 2KHz por canal para estudo dos 

valores de PA e FC. 

 

5.12. Análises Lineares da Modulação Autonômica Cardíaca  

(Protocolos 1, 2 e 3) 

A variabilidade da FC foi avaliada no domínio do tempo (variância) e no 

domínio da frequência usando a transformada rápida de Fourier, bem como por meio de 

análises não-lineares. Neste método, séries temporais do intervalo de pulso foram 

divididas em segmentos de 350 batimentos com sobreposição de 50%. Um espectro foi 

obtido para cada um dos segmentos e os componentes oscilatórios dos espectros foram 



22 

 

quantificados em 2 faixas de frequência: baixa frequência (BF) e alta frequência (AF). 

A potência do espectro foi calculada para cada componente reconhecível nas faixas de 

BF e AF integrando-se os espectros dos componentes. Os segmentos que apresentarem 

oscilações muito lentas (<0,1 Hz) foram considerados não estacionários e foram 

descartados do estudo. (Soares et al., 2004; 2008; Mostarda et al., 2009; Heeren et al., 

2009). 

 

5.13. Análises Não-Lineares da Modulação Autonômica Cardíaca 

(Protocolos 2 e 3)   

Foi realizada a análise da plotagem de Poincaré, que através de uma 

representação gráfica nos dá uma correlação entre os intervalos RRs sucessivos. O 

desvio padrão dos pontos perpendiculares denotados por SD1 descreve a variabilidade 

de curto prazo, que é causado principalmente pelo sistema nervoso parassimpático e 

pode estar relacionado ao RMSSD no domínio do tempo. O desvio padrão ao longo da 

linha denotado por SD2, por outro lado, descreve a variabilidade em longo prazo e tem 

sido mostrado para ser relacionada com BF e AF absoluto no domínio da frequência 

(Voss et al., 2009; Tarvainen et al., 2008). 

            Adicionalmente, realizamos a entropia aproximada (ApEn) que mede a 

complexidade ou irregularidade do sinal e está relacionada a modulação vagal (RMSSD, 

AF absoluto); e a amostra de entropia (SampEn) que é semelhante a ApEn, porém se 

relaciona negativamente com BF normalizado e balanço simpatovagal.  

           Por fim, acrescentaremos a análise de flutuação retificada a curto (α1) e a longo 

prazo (α2), e se caracteriza pela medida de correlações dentre do sinal (Tarvainen et al., 

2008). A α1 se correlaciona com BF e AF normalizado, balanço simpatovagal e 

SD1/SD2. A α2 se correlaciona melhor com BF (Voss et al., 2009). 
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5.14. Medida da Glicemia Sanguínea (Protocolos 2 e 3)  

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). 

 

5.15. Determinação das Concentrações Sanguíneas Triglicerídeos  

(Protocolos 2 e 3) 

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. 

 

5.16. Teste de Tolerância à Glicose (Protocolos 2 e 3)  

Ao final do protocolo, foi realizado o GTT usando uma injeção intraperitoneal 

de glicose (1,5 g/kg). Os camundongos foram submetidos a jejum de 6 horas e amostras 

de sangue da cauda foram coletadas para as medidas basais (antes da injeção de glicose) 

e 15, 30, 60 e 90 minutos após a injeção de glicose. Os resultados foram obtidos através 

do cálculo da área sobre a curva. 

 

5.17. Eutanásia dos Animais (Protocolos 2 e 3) 

No dia seguinte ao término das avaliações metabólicas, em fase não ovulatória 

do ciclo estral, os animais de todos os grupos foram submetidos à eutanásia por 

decapitação e os tecidos foram retirados e congelados para avaliações bioquímicas. 

 

5.18. Mediadores Inflamatórios (Protocolo 3)  
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As dosagens de interleucinas 10, 12p40 e 17 foram realizadas em microplacas 

(96 poços) sensibilizadas com o anticorpo para a proteína de interesse, aderido à parede 

dos poços da placa por um substrato imunoadsorvente. Foi feito o bloqueio prévio de 

ligações inespecíficas e posterior incubação das amostras experimentais, contendo a 

proteína (antígeno) a ser dosada. Foi feita a incubação com anticorpo ligado a enzima 

marcada com peroxidase, e posterior reação com cromógeno. Na mesma placa, foi feita 

a curva-padrão, que foi usada para o cálculo da quantidade de proteína por poço. A 

absorbância foi medida em aparelho leitor de ELISA. Para as interleucinas 10 e 12p40 

foi utilizado o Kit da R&D systems e para a interleucina 17 o Kit da Biolegend. As 

diluições foram realizadas conforme indicação do fabricante. O valor final é dado em 

pg/ml/proteína.    

 

5.19. Estresse Oxidativo (Protocolo 3) 

5.19.1. Preparação dos Tecidos  

Após as avaliações citadas acima de acordo, os animais foram pesados e mortos 

através de decapitação. O tecido cardíaco foi coletado e separado em frações de 

aproximadamente 50 mg e foi homogeneizado durante 30 segundos em um 

homogeneizador Ultra-Turrax, com KCl 1,15% e fluoreto de fenil metil sulfonila 

(PMSF), na concentração de 100mmol/L em isopropanol e na quantidade de 10L/mL 

de KCl adicionado. Em seguida, o homogeneizado foi centrifugado 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 (LLESUY et al., 1985). As proteínas foram 

quantificadas pelo método descrito por Lowry e colaboradores, que utiliza como padrão 

uma solução de albumina bovina na concentração de 1mg/mL (Lowry et al., 1951).  
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5.19.2. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico  (TBARS)  

Para que ocorra a reação, adicionou-se, a 0,25mL de homogeneizado, 0,75mL de 

ácido tricloroacético (TCA) a 10%(P/V), que tem a função de desnaturar as proteínas 

presentes e acidificar o meio de reação. Essa mistura foi então agitada e centrifugada 

durante 3 minutos a 1000g.  Foi retirado 0,5mL do sobrenadante e a este foi adicionado 

0,5mL de ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,67% (P/V), que reagiu com os produtos da 

lipoperoxidação formando um composto de coloração rosada. A mistura foi incubada por 

15 minutos a 100ºC e em seguida foi resfriada no gelo. Em seguida, foi realizada a 

leitura da absorbância a 535nm em espectrofotômetro (Biospectro) (Buege & Aust, 

1978). 

5.19.3. Dosagem de Proteínas Carboniladas (Dano a proteínas)   

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

de proteínas modificadas oxidativamente (Reznick&Packer, 1994). A técnica se baseia 

na reação das proteínas oxidadas do plasma sangüíneo com 2,4 dinitrofenil 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). Paralelamente foi realizada a curva padrão de proteína, com albumina, 

com a absorbância lida em 280nm no espectrofotômetro.  

 

5.19.4.   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 
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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 9L deste tampão e 10L de amostra de tecido na cubeta do 

espectrofotômetro, sendo esta mistura descontada contra um branco de tampão fosfato. 

A seguir foram adicionados 35L de peróxido de hidrogênio (0,3 mol/L) e foi 

monitorada a diminuição da absorbância no espectrofotômetro (Boveris; Chance, 1973). 

 

5.19.5.    Superóxido Dismutase (SOD)  

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

o piragalol. 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 é 

determinada medindo-se a velocidade de formação do pirogalol oxidado. No meio de 

reação, foram utilizados 20 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 também feita 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.  
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5.19.6. NADPH oxidase 

A atividade da enzima foi determinada em homogeneizados de tecido cardíaco e 

foi monitorado a produção de superóxido determinado por meio de ELISA. Para 

realização do ensaio foi utilizado buffer fosfato 50mM contento EDTA 2mM e sucrose 

150mM, NADPH 1,3Mm, e 10µl de amostra. A produção de superóxido foi expressa 

em umoles/mg proteína. 

 

5.20. Análise Estatística   

A normalidade dos dados foi verificada a partir do teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Os  resultados paramétricos são apresentados como média ± erro padrão da média. Os 

resultados não-paramétricos são apresentados como mediana ± intervalo interquartil.  

No protocolo 1 foi utilizado o teste-t para comparar os grupos.  Nos protocolos  2 e 3, o 

teste de análise de variância ANOVA de uma via foi devidamente aplicado para análise 

dos dados paramétricos e o teste de análise de variância Kruskal Wallis foi devidamente 

aplicado para análise dos dados não-paramétricos. O teste de Pearson foi aplicado para 

testar correlação entre as variáveis paramétricas. Análise de regressão múltipla foi 

aplicada para verificar a existência de relação funcional entre uma variável dependente 

com uma ou mais variáveis independentes. Valores de p<0,05 foram considerados 

significantes.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nos três protocolos propostos.  

 

6.1.  PROTOCOLO 1 

 

 Como resultado do protocolo 1, que teve por objetivo descrever o uso da 

plataforma de ECG acoplada ao aparelho de ecocardiograma para aquisição dos sinais 

cardíacos usados para a análise da variabilidade da frequência cardíaca em 

camundongos selvagens treinados e sedentários, apresentamos o artigo: “Echo machine 

allows evaluations of heart rate variability in mice: Evidence of autonomic 

adjustments to exercise training” submetido a revista Journal of the American Society 

of Echocardiography. Vale ressaltar que os experimentos deste artigo foram realizados 

durante o intercâmbio realizado em Nova Southeastern University, FL, sob orientação 

da PhD. Mariana Morris.  
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Carta de submissão do artigo do Protocolo 1 
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ABSTRACT 

Aim: To develop a noninvasive method for evaluation of heart rate variability (HRV) in 

mice. For this purpose, we employed an echocardiographic (Echo) system as the 

backbone for collection of ECG and HRV data in sedentary and exercise trained mice.  

Methods: Peak/peak (RR) interval was recorded (3 min period) using the ECG platform 

of the Echo system. Isoflurane anesthetized male mice were divided into 2 groups 

(n=8/group): sedentary (S) and forced wheel trained (T). HRV was analyzed in time and 

frequency domains (FFT). Exercise training (ET) was performed on a motorized wheel 

at low intensity - 1 hr/day, 5 days/wk, 8 wks duration. Cardiac morphometry and 

function were analyzed using Echo while ECG was used to measure HRV. Results: 

Using a sampling rate of 8000 Hz, we achieved a clear ECG signal, which allowed for 

measurement of HRV. Results show that the trained group presented a reduction in 

heart rate (HR) when compared to the sedentary group. This was associated with lower 

cardiac sympathetic and higher parasympathetic modulation leading to an improved 

sympathetic/parasympathetic ratio (LF/HF). The trained group showed a reduction in 

isovolumetric relaxation time, increased myocardial performance index, increased 

relative wall thickness and left ventricle mass when compared to the sedentary group. 

Conclusion: Results recognize the utility of combining the Echo system with the ECG 

platform, allowing for the dual measurement of autonomic and cardiac function in mice. 

Furthermore, data demonstrate the benefit of using a chronic 8 wk exercise paradigm to 

improve heart function and autonomic control. 

Key words: echocardiography, heart rate variability, exercise training, mice, 

noninvasive method, ECG. 
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INTRODUCTION 

Heart rate variability (HRV) has been widely used as a tool to assess the role of 

autonomic nervous system fluctuations in normal healthy individuals and in patients 

with various cardiovascular and non-cardiovascular disorders1. It is important to 

emphasize that reduction in HRV is associated with negative cardiovascular 

outcomes2,3. This is seen with hypertension, stroke, diabetes and other chronic 

diseases3,4. The question is directed toward the issue whether there can be dual 

recordings of cardiac function and ECG using an Echo system. While Echo is 

commonly used to provide cardiac function and morphometric measurements, it has 

been largely overlooked for the use of its ECG platform, except for monitoring HR and 

anesthesia status. Indeed, it is possible using this platform, to record the Peak/peak 

(RR), which is used to analyze cardiac autonomic modulation using spectral analysis of 

HRV1.  

The quality of the signal, RR interval from the ECG or pulse interval derivate 

from direct BP recording, is a crucial component for HRV analysis. In this aspect, the 

acquisition of biological signals in mice, particularly cardiovascular signals, is a 

challenge. This is due to the small animal size, which requires surgical skill as well as 

specialized, expensive recording equipment. For this reason, the use of ECG platform 

associated with the Echo evaluation may represent an alternative methodology to obtain 

RR interval in mice, allowing for analysis of cardiac autonomic modulation.  

Cardiac function is controlled by tonic and autonomic reflex actions under 

physiological and pathological conditions. Studies from our group have shown that 

aerobic exercise training promotes resting bradycardia, reduces sympathetic modulation, 

increases vagal modulation, improves baroreflex responses, and overall cardiac function 

in models of cardiovascular disease including mice5-8.  
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The aim of this study was to validate the use of the ECG platform coupled with 

Echo equipment for acquisition of RR interval data for spectral analysis of HRV. To test 

the system for physiological responsiveness, we used chronic forced exercise training in 

mice and found significant enhancement in autonomic balance after an 8 wk exercise 

period.  

 

METHODS 

Male mice (C57BI/6J), 8 weeks old, were purchased from Jackson Laboratory (ME, 

USA). Mice were randomly assigned as follows: sedentary (S; n=8) and trained (T; n = 

8). All procedures and protocols were approved by the ethics committee of the VA 

Hospital (Miami) and were conducted in accordance with National Institutes of Health -

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 

 

Exercise Training 

Exercise training was performed on a motorized wheel at low intensity (20% of 

maximal running speed usually reached in mice) for 1 h/day, 5 days/wk, 8 wks duration. 

The speed during the training period was 2 m/min, gradually increased to 5 m/min. 

Mice were adapted to the procedure (10 min/day; 0.2 m/min) for 1 wk before beginning 

the exercise training protocol9. 
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ECG acquisition and HRV analysis 

After the last exercise training session, ECG was recorded at 8000 Hz for 3 min 

using a Vevo 1100® ultrasound machine (Visual Sonic, Toronto, Canadá). The mice 

were kept under anesthesia (Isoflurane, 2 – 2.5% on 0.8l/min of O2) and secured to a 

board with ECG sensors. Data were exported as a csv file and opened with Windaq® 

Software (DATAQ Instruments). We used an algorithm to detect R peaks and create a 

time series file containing all R to R intervals (RRI). Spectral power for low-frequency 

(LF: 0.1-1.0 Hz) and high-frequency (HF: 1.0-4.0 Hz) bands were calculated by power 

spectrum density integration within each frequency bandwidth, using a customized 

routine (MATLAB 6.0, Math works)10. 

 

Echocardiographic evaluation 

Echo evaluations were performed by a blinded observer, under guidelines of the 

American Society of Echocardiography.  Mice were anesthetized with isofluorane as 

described above. Images were obtained with a 10–14 mHz linear transducer with the 

Vevo 1100 (ultrasound system, Visual Sonic, Toronto, Canadá). Measures include left 

ventricular internal diameter in systole (ESD); left ventricular internal diameter in 

diastole (EDD); ejection fraction (EF); fraction shortening (FS); relative wall thickness 

(RWT); isovolumetric relaxation time (IVRT); myocardial performance index (MPI) as 

previously described elsewhere11. 
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Statistical analysis 

Data are expressed as mean ± SEM. The Kolmogorov-Smirnov test was used to 

evaluate data homogeneity. T-test was used to compare groups. The significance level 

was established at p≤0.05.  

 

RESULTS 

 ECG and autonomic function data were collected in mice under sedentary       

and exercise conditions. The sample rate for the ECG platform was 8000Hz, which 

results in a clear signal (Figure 1).  

This validity of the acquisition technique was documented by the results of the 

exercise training test. After 8 weeks of exercise training, the trained group presented a 

reduction in HR as compared to the sedentary mice (S: 453±21 vs. T: 387±18 bpm) 

(Figure 2), associated with lower sympathetic and higher parasympathetic modulation. 

This led to a better sympathetic/parasympathetic ratio (LF/HF) (Table 1).  

The trained group also presented a reduction in isovolumetric relaxation time 

and a better myocardial performance index when compared to the sedentary group 

(Table 2 and Figure 4).  

In addition, the trained group showed an increased relative wall thickness and 

left ventricle mass (Table 2). There was no difference in left ventricular internal 

diameter in systole, left ventricular internal diameter in diastole, ejection fraction, 

fraction shortening and E/A relation (Table 2). 
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DISCUSSION 

 HRV has been used routinely to evaluate the role of the autonomic nervous and 

physiological/pathological function1. A reduced HRV is associated with negative 

outcomes, as a predictor of mortality after myocardial infarction, congestive heart 

failure and diabetic neuropathy2,12. In the present study, we described the use of the 

ECG platform coupled to the Echo system equipment for measurement of RR interval 

and subsequent analysis of HRV. In addition, using an aerobic exercise model to 

examine control of autonomic function we were able to test the sensitivity of this new 

approach.  

Aerobic exercise training is often recommended as an important adjuvant 

therapy for prevention and treatment of cardiac disorders. Indeed, studies have shown 

that aerobic exercise training improves cardiac function and autonomic modulation in 

human and animal models5,8,13. This can be seen by cardiac adaptations such as an 

increase in stroke volume14,15, adjustments in diastolic and systolic function15 and 

positive changes in cavity diameter and ventricular mass16,17.  Indeed, we previously 

observed bradycardia associated with increased cardiac vagal tonus and reduced 

sympathetic tonus in male mice after 4 weeks of aerobic training on treadmill4. It is 

important to emphasize that catheters were inserted in carotid artery and jugular vein for 

blood pressure recording and drugs (atropine and propranolol) injections in mice in this 

study. In the present study, using the ECG platform of the ECO machine we recorded 

RR interval and detect similar autonomic changes induced by training, a much simpler 

method. Thus, in the present study, the trained group presented an improved autonomic 

modulation in relation to the sedentary group, showing a reduction of sympathetic 

modulation and an increase of parasympathetic modulation, which led to a better LF/HF 

ratio. These evaluations were associated with conventional evaluations provided by 
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Echo, showing that the trained group had improved cardiac function as compared to the 

sedentary group 

In conclusion, the ECG platform of Echo system enabled the acquisition of the 

RR interval in an appropriate quality for analysis of HRV in mice, allowing associations 

of morphometric and functional cardiac evaluations with changes in autonomic 

modulation of the heart in physiological and pathological situations.    
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Figure captions 

FIGURE 1. Heart rate waves signal and tachogram.  

FIGURE 2. Heart rate in sedentary and trained groups. * P<0.05 vs. Sedentary group. 

FIGURE 3. Autonomic power spectrum in mice.  

FIGURE 4. Myocardial performance index (MPI) in sedentary and trained groups. * 

P<0.05 vs. Sedentary group. 
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TABLE 1. Autonomic modulation evaluations in studied groups. 

    Sedentary Trained 

Time Domain 

  

 

SD (ms) 4.1 ± 0.8 5.9 ± 0.5 

 

Variance (ms2) 24.7 ± 9.3 37.2 ± 7.3 

 

RMSSD (ms) 2.8 ± 0.4 3.1 ± 0.6 

    Frequency Domain 

   LF abs (ms2) 4.5 ± 1.7 0.9 ± 0.2 

 HF abs (ms2) 4.5 ± 0.9 3.7 ± 1.1 

 VLF abs (ms2) 7.5 ± 3.2 7.3 ±1.7 

 

LF (nu) 39.2 ± 6.5 20.7 ± 5.2 * 

 

HF (nu) 60.7 ± 6.5 79.3 ± 5.2 * 

  LF/HF 0.8 ± 0.2 0.3 ± 0.1 * 

Data are expressed as mean±SEM. * vs. Sedentary group. 
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TABLE 2. Echocardiographic evaluations in studied groups. 

   Sedentary Trained 

Cardiac structure 

   ESD (cm) 0.20 ± 0.01 0.18 ± 0.01 

 EDD (cm) 0.34 ± 0.01 0.33 ± 0.01 

 RWT 0.48 ± 0.04 0.69 ± 0.06 * 

 LVM (mg/g) 0.0254 ± 0.0002 0.0274± 0.0004 * 

Systolic function 

   EF (%) 77.5 ± 2.7 80.3 ± 4.4 

 FS (%) 41.7 ± 1.9 45.8 ± 3.5 

Diastolic function 

   IVRT (ms) 20.0 ± 0.9 14.8 ± 0.4 * 

 E/A  1.39 ± 0.06 1.31 ± 0.04 

Data are expressed as mean±SEM. * vs. Sedentary group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

FIGURE 1. 
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FIGURE 2. 

Heart Rate
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FIGURE 3. 
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FIGURE 4. 

MPI
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6.2. PROTOCOLO 2 

 

A seguir estão os resultados do protocolo 2, que teve por objetivo analisar os 

efeitos de três tipos de treinamento físico (aeróbio, resistido e combinado) sobre 

parâmetros de função cardíaca e autonômica em camundongos fêmeas ob/ob, um 

modelo de  diabetes tipo 2. 

 

6.2.1.  Resultados 

  

Peso corporal 

 

 No início do protocolo os grupos O, OTA, OTR e OTC apresentaram maior peso 

corporal em relação ao grupo C (O: 25±0,3; OTA: 29±0,7; OTR: 27±0,9; OTC: 27±0,8 

vs. C: 17±0,3 gramas). Após as 8 semanas de protocolo, todos os grupos aumentaram o 

peso corporal quando comparados com seus valores iniciais (C: 20±0,2; O: 50±1,0; 

OTA: 44±0,9; OTR: 45±1,2; OTC: 45±0,7 gramas) (Figura 1). Independentemente do 

tipo de treinamento físico, os grupos treinados apresentaram menor peso corporal 

quando comparados ao grupo obeso sedentárias (O) (Figura 1). 
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Figura 1. Peso corporal no início (1º semana) e ao final (8º semana) do protocolo dos grupos selvagem 

sedentário (C, n=16) ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob 

treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C; # p< 

0,05 vs. O; ¥ p< 0,05 vs. mesmo grupo no início do protocolo. 

 

 

Teste de Esforço em Esteira 

 

No início do protocolo, os grupos obesos (O, OTA, OTR e OTC) demonstraram 

menor tempo no teste de esforço em esteira em relação ao grupo C (O: 11,5±0,5; OTA: 

11,2±0,3; OTR: 11,3±0,3; OTC: 11,2±0,4 vs. C: 15,8±0,3 minutos). 

Os grupos O e OTR apresentaram redução do tempo máximo de teste na esteira no 

final do protocolo quando comparado aos seus valores iniciais. Os grupos OTA e OTC 

apresentaram melhor desempenho em esteira quando comparados aos grupos O e OTR 

ao final do protocolo e aos seus valores no início do protocolo. Além disso, o grupo 

OTR apresentou maior tempo de corrida no teste máximo quando comparado ao grupo 

O (C: 15±0,3; O: 8,1±0,3; OTA: 12,4±0,4; OTR: 9,7±0,3; OTC: 12,4±0,5 minutos) 

(Figura 2). De fato, o delta (final-inicial) de tempo de teste máximo evidencia que os 
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grupos O e OTR apresentaram redução de capacidade física e grupos submetidos ao 

treinamento físico aeróbio (OTA e OTC) demonstraram um ganho de capacidade física 

(Figura 3).  

 

Figura 2. Tempo máximo de corrida no teste de esforço máximo em esteira no início (1º semana) e ao 

final (8º semana) do protocolo dos grupos dos grupos selvagem sedentário (C, n=16) ob/ob sedentários 

(O, n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob 

treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C; # p< 0,05 vs. O; ¥ p< 0,05 vs. mesmo grupo no 

início do protocolo. 
 

 Teste de Esforço Aeróbio

C O
O
TA

O
TR

O
TC

-6

-4

-2

0

2

4

# #

†

&

M
in

u
to

s

 

Figura 3. Delta do tempo máximo de corrida no teste de esforço máximo em esteira dos grupos selvagem 

sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob 

treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C, # p< 

0,05 vs. O, † p<0,05 vs. OTA, & p< 0,05 vs. OTR. 

Teste de Esforço Aeróbio

C
 in

ic
ia

l

O
 in

ic
ia

l

O
TA

 in
ic

ia
l

O
TR

 in
ic

ia
l

O
TC

 in
ic

ia
l

C
 fi

nal

O
 fi

nal

O
TA

 fi
nal

O
TR

 fi
nal

O
TC

 fi
nal

0

5

10

15

20

* * * *

*

*

*

*
¥#

#

#

¥

¥†

M
in

u
to

s



51 

 

 

Teste de Carga Máxima em Escada 

 

 No início do protocolo, os grupos O, OTA, OTR e OTC apresentaram menor 

força em relação ao grupo C (O: 140±9; OTA: 150±8; OTR: 139±9; OTC: 162±6 vs. C: 

222±5 % peso corporal). Quando comparamos a força máxima no final do protocolo 

com a do início do protocolo, observamos que o grupo O apresentou diminuição da 

força máxima, enquanto os grupos OTR e OTC apresentaram aumento da força 

máxima. Adicionalmente, os grupos OTR e OTC alcançaram maiores valores no teste 

de carga máxima quando comparado ao grupo OTA (C: 241±9; O: 87±3; OTA: 151±5; 

OTR: 187±6; OTC: 12,4±0,5 % peso corporal) (Figura 4). De fato, o delta (final-inicial) 

de tempo de carga máxima evidencia que os grupos O apresentou redução da carga 

máxima e grupos submetidos ao treinamento físico resistido (OTR e OTC) 

demonstraram um ganho de força (Figura 5).  
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Figura 4. Carga máxima normalizada pelo peso corporal alcançada no teste de carga máxima em escada 

no início (1º semana) e ao final (8º semana) do protocolo dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), 

ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, 

n=16) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C, # p< 0,05 vs. O, † p<0,05 vs. OTA, 

& p< 0,05 vs. OTR, ¥ p< 0,05 vs. mesmo grupo no início do protocolo. 
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Figura 5. Delta carga máxima normalizada pelo peso corporal alcançada no teste de carga máxima em 

escada dos dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob treinamento 

aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob treinamento combinado (OTC, 

n=16). * p< 0,05 vs. C, # p< 0,05 vs. O, † p<0,05 vs. OTA, & p< 0,05 vs. OTR. 

 

Glicemia e GTT 

 

 O grupo O apresentou maior glicemia (O: 174±9 vs. C: 121±3 mg/dL), bem 

como maiores valores no teste de tolerância a glicose (O: 38491±3351 vs. C: 

15424±1272 mg/dL/min) em relação ao grupo C. Os grupos submetidos aos diferentes 

protocolos de treinamento físico apresentaram diminuição da glicemia (OTA: 139±6; 

OTR: 145±7; OTC: 143±6 mg/dL) e da intolerância à glicose (OTA: 31995±2084; 

OTR: 27908±1489; OTC: 26319±938 mg/dL/min) quando comparados ao grupo O ao 

final do protocolo (Figuras 6 e 7). Foi observado correlação positiva entre intolerância à 

glicose e glicemia entre os grupos de animais ob/ob, ou seja, quanto maior a 

intolerância à glicose, maior a glicemia plasmática (r=0,6059) (Figura 8).  
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Figura 6. Glicemia dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob 

treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob treinamento 

combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C, # p< 0,05 vs. O, † p<0,05 vs. OTA, & p< 0,05 vs. OTR. 
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Figura 7. Teste de tolerância à glicose dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, 

n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob 

treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C, # p< 0,05 vs. O, † p<0,05 vs. OTA, & p< 0,05 vs. 

OTR. 
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Figura 8. Correlação entre teste de tolerância à glicose e glicemia sanguínea dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=8), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=7), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=7) e 

ob/ob treinamento combinado (OTC, n=7). 
 

Avaliações Ecocardiográficas 

 

 Os grupos O, OTA, OTR e OTC apresentaram maior massa do ventrículo 

esquerdo quando comparados ao grupo C (O: 0,695±0,004; OTA: 0,694±0,006; OTR: 

0,686±0,006; OTC: 0,697±0,004 vs. C: 0,671±0,004 gramas) (Figura 9). Com relação 

ao diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole (LVDIA), os grupos O e OTR 

apresentaram maiores valores em relação ao grupo controle (C) (C: 0,043±0,002; O: 

0,060±0,004; OTA: 0,051±0,003; OTR: 0,059±0,004; OTC: 0,052±0,002 mm). O 

LVDIA foi semelhante entre os grupos C, OTA e OTC (Figura 9).  

 Não foram observadas diferenças para fração de ejeção (C: 64±2; O: 66±2; 

OTA: 73±2; OTR: 67±2; OTC: 69±3 %), fração de encurtamento (C: 29±1; O: 32±1; 

OTA: 36±2; OTR: 31±1; OTC: 33±2 %) e relação E/A (C: 1,8±0,2; O: 1,5±0,1; OTA: 

1,9±0,1; OTR: 1,9±0,1; OTC: 1,9±0,1) entre os grupos. O grupo O apresentou maior 

TRIV em relação ao grupo C. Os grupos OTA e OTC apresentaram menores valores de 
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TRIV em relação ao grupo O (C: 15,9±0,5; O: 19,7±1,2; OTA: 16,8±0,6; OTR: 

18,5±0,6; OTC: 16,6±0,7 ms) (Figuras 10 e 11).   

 O grupo O demonstrou pior índice de desempenho do miocárdio (representado 

por maior valor) em relação ao grupo C. Os grupos OTA e OTC obtiveram melhor o 

índice de desempenho miocárdico quando comparados ao grupo O (C: 0,48±0,01; O: 

0,59±0,04; OTA: 0,37±0,02; OTR: 0,51±0,05; OTC: 0,33±0,02) (Figura 12). 

 

 

Figura 9. Massa do ventrículo esquerdo (esquerda) e diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole 

(direita) ao final do protocolo dos grupos selvagem sedentário (C, n=7) ob/ob sedentários (O, n=7), ob/ob 

treinamento aeróbio (OTA, n=7), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=7) e ob/ob treinamento combinado 

(OTC, n=7). 

 

 

Figura 10. Fração de ejeção (esquerda) e fração de encurtamento (direita) ao final do protocolo dos 

grupos selvagem sedentário (C, n=7) ob/ob sedentários (O, n=7), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=7), 

ob/ob treinamento resistido (OTR, n=7) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=7). 
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Figura 11. Tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV, esquerda) e relação pico E/ pico A (direita) ao 

final do protocolo dos grupos selvagem sedentário (C, n=7) ob/ob sedentários (O, n=7), ob/ob 

treinamento aeróbio (OTA, n=7), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=7) e ob/ob treinamento combinado 

(OTC, n=7). 
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Figura 12. Índice de desempenho miocárdico dos grupos selvagem sedentário (C, n=7), ob/ob sedentários 

(O, n=7), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=7), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=7) e ob/ob 

treinamento combinado (OTC, n=7). * p< 0,05 vs. C, # p< 0,05 vs. O, † p<0,05 vs. OTA, & p< 0,05 vs. 

OTR. 
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Registro Direto de Pressão Arterial e Frequência Cardíaca 

 

 Não foram observadas diferenças entre os grupos em relação a pressão arterial 

média (C: 114±2; O: 114±4; OTA: 112±3; OTR: 113±7; OTC: 116±2 mmHg)  e a 

frequência cardíaca (C: 562±14; O: 564±20; OTA: 525±22; OTR: 526±20; OTC: 

565±22 bpm)  avaliadas de forma direta (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13. Pressão arterial média dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, 

n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob 

treinamento combinado (OTC, n=16). 
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Figura 14. Frequência cardíaca dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, n=16), 

ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob treinamento 

combinado (OTC, n=16). 

 

Análises Lineares e Não-Lineares da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

 Com relação as análises lineares da variabilidade de frequência cardíaca, os 

grupos obesos (O, OTA, OTR, OTC) apresentaram menores valores para RMSSD e DP-

IP em relação ao grupo controle (C) (Tabela 1).  

Os grupos O, OTR e OTC apresentaram menores valores de AFabs (C: 94±29; 

O: 12±3; OTA: 20±6; OTR: 9±3; OTC: 7±2 ms2), BFabs (C: 162±20; O: 12±4; OTA: 

15±3; OTR: 21±16; OTC: 5±2 ms2) e variância total (C: 437±63; O: 46±9; OTA: 

99±19; OTR: 74±38; OTC: 76±36 ms2) quando comparados ao grupo C. Não houve 

diferença entre os grupos O e OTA para AFabs, BFabs e variância total (Figuras 15, 16 

e 17).  
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Tabela 1. Análises lineares da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do 

tempo e da frequência dos grupos selvagem sedentário (C, n=8) ob/ob sedentárias (O, 

n=8), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=8), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=8) e 

ob/ob treinamento combinado (OTC, n=8). 

  C O OTA OTR OTC 

RMSSD (ms) 19,7±3,5 8,5±1,8* 8,4±1,2* 8,3±2,6 * 5,6±0,7* 

DP-IP (ms) 20,0±1,6 11,5±1,8*  9,8±1,5 * 14,9±3,9 * 7,4±1,9 * 

Valores representando média ± erro padrão. RMSSD (raiz quadrada da média dos quadrados das 

diferenças entre os intervalos R-R normais sucessivos). * p< 0,05 vs. C 
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Figura 15. Banda de alta frequência do intervalo de pulso dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), 

ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, 

n=16) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C. 
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Figura 16. Banda de baixa frequência do intervalo de pulso dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), 

ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, 

n=16) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C. 

 

 

Figura 17. Variância total dos grupos selvagem sedentário (C, n=16), ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob 

treinamento aeróbio (OTA, n=16), ob/ob treinamento resistido (OTR, n=16) e ob/ob treinamento 

combinado (OTC, n=16). * p< 0,05 vs. C. 
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Com relação as análises não-lineares, os grupos O, OTA, OTR e OTC 

apresentaram menores valores de SD1, SD2 e alpha 1 quando comparados ao grupo C. 

Com relação aos valores de alpha 2, o grupo O apresentou maior valor em relação aos 

grupos C, OTA e OTC (Tabela 2). Não houve diferença entre os grupos para Sample 

entropy e Approximate entropy (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Análise não-linear da variabilidade da frequência cardíaca dos grupos ob/ob 

sedentárias (O, n=8), ob/ob treinamento aeróbio (OTA, n=8), ob/ob treinamento 

resistido (OTR, n=8) e ob/ob treinamento combinado (OTC, n=8). 

  C O OTA OTR OTC 

SD1 (ms) 13,9±2,5 4,5±0,5* 5,9±0,8* 4,9±0,7*  4,2±0,4* 

SD2 (ms) 24,2±1,5 13,0±1,5* 12,7±0,8*  10,4±3,4*  10,6±3,1*  

Alpha 1 1,00±0,09 0,55±0,05* 0,67±0,06*  0,43±0,07* 0,50±0,04* 

Alpha 2 0,61±0,04 0,97±0,03* 0,78±0,05# 0,83±0,04 0,70±0,08#  

SampEn 1,56±0,09 1,72±0,03 1,58±0,10 1,49±0,16 1,65±0,08 

ApEn 1,41±0,05 1,47±0,02 1,41±0,06 1,39±0,07 1,46±0,04 

 

Valores representando média ± erro padrão. Poincare plot (SD1 e SD2), Detrended fluctuation 

analysis (Alpha 1 e Alpha 2), Sample entropy (SampEn) e Approximate entropy (ApEn). * p< 

0,05 vs. C, # p< 0,05 vs. O. 

 

Correlações entre variabilidade da frequência cardíaca e função cardíaca 

 

 Foram observadas correlações negativa entre SD1 com TRIV, LVDIA e MPI. 

(Tabela 3).  
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Tabela 3. Correlações entre modulação autonômica com função e morfometria cardíaca 

nos grupos obesos.  

  SD1 (ms) 

TRIV (ms) r=-0,49 

 

p=0,05 

  LVDIA (mm) r=-0,55 

 

p=0,02 

  MPI r=-0,48 

  p=0,04 

Correlação de Pearson envolvendo somente animais dos grupos ob/ob, n=4-5 animais 

por grupo. 

 

6.2.2. Discussão 

 

 O objetivo do protocolo 2 foi avaliar os efeitos de diferentes tipos de 

treinamento físico (aeróbio, resistido e combinado) em parâmetros autonômicos e de 

função cardíaca em um modelo de diabetes tipo 2. Nossos resultados confirmam 

achados anteriores que animais ob/ob apresentam aumento excessivo de peso, 

hiperglicemia, tolerância à glicose, redução da modulação simpática e vagal e prejuízo 

em parâmetros de função diastólica em relação a animais controles, evidenciando ser 

um bom modelo de DM tipo 2, com disfunções cardíacas e autonômicas que podem 

estar associadas ao desenvolvimento cardiomiopatia e neuropatia autonômica diabética. 

Adicionalmente, no presente estudo foi demonstrado que os animais submetidos ao 

treinamento aeróbio (grupos OTA e OTC) apresentaram melhora da função cardíaca e 

da VFC. Além disto, os três tipos de treinamento físico atenuaram o ganho de peso nos 

animais obesos, além de reduzirem a glicemia e a intolerância à glicose.  

 Muitos estudos demonstraram que a realização de atividade física pode ser 

benéfica no tratamento de diversas doenças, incluindo obesidade (Savage et., 2003) e 
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DM, além de ser uma abordagem efetiva na prevenção do surgimento de DCV. Todavia, 

deve-se considerar que a maior parte dos trabalhos publicados com relação aos efeitos 

do treinamento físico em animais e humanos foi realizada estudando apenas o 

treinamento aeróbio e utilizando amostras do sexo masculino. Dessa forma, o objetivo 

de nosso estudo foi avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbio, resistido e 

combinado analisando as adaptações do sexo feminino a essas abordagens em um 

modelo experimental de diabetes tipo 2. 

 Com relação ao peso corporal, no presente estudo verificamos aumento dessa 

variável nos grupos de animais obesos (O, OTA, OTR, OTR) ao longo do protocolo, 

conforme esperado. Porém, no final do protocolo, os grupos treinados apresentaram 

menor peso corporal quando comparadas ao grupo obeso sedentário. A redução ou 

manutenção do peso corporal mediado pelo treinamento físico já foi observada tanto em 

humanos (Shangold et al., 1990) como em animais de experimentação (De Angelis et 

al., 1997; De Angelis et al., 2004; Irigoyen et al., 2005).  

 Ao comparar os efeitos do treinamento aeróbio ao treinamento de força nas 

variações do peso corporal, foi verificado que pacientes diabéticos do tipo II apresentam 

diminuição do peso corporal apenas frente ao treinamento físico aeróbio, sendo que os 

pacientes que realizaram o treinamento físico resistido não apresentaram nenhuma 

mudança no peso corporal (Larose et al., 2010). Entretanto, em nosso estudo, o tipo de 

treinamento realizado não influenciou a diminuição do aumento do peso, já que todos os 

grupos treinados apresentaram peso corporal semelhante ao final do protocolo.  

 A obesidade é vista como um dos maiores problemas de saúde aumentando 

significativamente o risco de desenvolver diversas doenças, incluindo desordens 

musculoesqueléticas (James et al., 1995; Mustet al., 1999). Pacientes obesos apresentam 

diminuição do nível de atividade da vida diária além de diminuição da capacidade de 
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caminhar (Wearing et al., 2006). Em nosso estudo, observamos que no início do 

protocolo, não houve diferença entre os grupos obesos em relação ao teste de esforço 

aeróbio.  Porém, após o período de treinamento, os grupos treinados apresentaram 

melhora na performance aeróbia comparado ao grupo obeso sedentário. Além disso, 

vale destacar que o grupo que realizou o treinamento aeróbio e o grupo que realizou o 

treinamento combinado apresentaram melhores valores no final do protocolo quando 

comparados ao grupo que realizou o treinamento resistido. Além disso, o grupo 

sedentário apresentou uma piora da performance no teste final comparado ao seu teste 

inicial.  

 Em nosso estudo, no teste de força máxima em escada, os grupos obesos não 

apresentaram diferenças entre eles no teste inicial. Após o período de treinamento físico, 

os grupos submetidos ao treinamento resistido (OTR e OTC) apresentaram melhora na 

força máxima comparados ao grupo sedentário e comparados a seus valores iniciais. 

Além disso, o grupo que permaneceu sedentário apresentou diminuição da força no final 

do protocolo comparado ao início. Recentemente, um trabalho de nosso grupo também 

demonstrou melhora na força em ratos fêmeas com diabetes induzida por STZ que 

realizaram exercício físico em escada (Sanches et al., 2014). Adicionalmente, o 

aumento na força máxima após um período de treinamento de força, também pode ser 

verificado em pacientes obesos com DM tipo II (Plotnikoff et al., 2010).  

 Entre as diversas complicações observadas em pacientes obesos, destaca-se o 

risco aumentado em desenvolver DM tipo 2. Estudos evidenciam que a obesidade pode 

levar à resistência à insulina por meio da down regulation de receptores para insulina, 

produção e liberação aumentada de ácidos graxos livres, leptina e a produção do 

hormônio resistina pelos adipócitos. De fato, obesidade e DM tipo II se relacionam 

fortemente. Geralmente a obesidade induz resistência à insulina e, consequentemente, 
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DM tipo II. Por outro lado, o hiperinsulinismo existente no DM tipo II decorrente da 

resistência dos receptores, leva a alteração do metabolismo, ocorrendo o anabolismo, ou 

seja, acúmulo de energia e de gordura, causando obesidade (Witzel et al., 2000).  Desde 

o século XVIII, médicos reconheceram a utilidade terapêutica do exercício no 

tratamento do DM (Rollo et al., 1978). Nesse sentido, o treinamento físico aeróbio e 

resistido podem ser eficientes em diminuir a glicemia sanguínea (Jorge et al., 2011) e a 

HbA1C (Larose et al., 2010) em pacientes diabéticos. Em estudo recente, o treinamento 

aeróbio foi eficiente em diminuir a glicemia em camundongos obesos (Palmer et al., 

2012). De fato, em nosso estudo demonstramos que o treinamento físico foi eficaz em 

diminuir a glicemia além de melhorar a tolerância à glicose nos grupos submetidos aos 

três diferentes tipos de treinamento físico quando comparados ao grupo sedentário. 

Existem evidências de que o treinamento físico melhore a homeostase da glicose, 

reduzindo a razão glicose/insulina e aumentando a sensibilidade à insulina (De Angelis 

et al., 1997; De Angelis et al., 1999).  Além disso, o treinamento físico não apenas 

atenua a redução nos transportadores de glicose (GLUT-4) no miocárdio, como também 

aumenta a concentração de GLUT-4 na membrana muscular em ratos diabéticos 

(Osborn et al., 1997), favorecendo a captação da glicose.  

 Quanto às avaliações ecocardiográficas, embora a função sistólica tenha sido 

semelhante entre os grupos experimentais, observou-se aumento do tempo de 

relaxamento isovolumétrico (TRIV) e do diâmetro do ventrículo no final da diástole 

(LVDIA), além de disfunção cardíaca global (MPI) no grupo O em relação ao grupo C. 

Assim, é possível que nesta idade os animais ob/ob estejam começando a desenvolver 

disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, uma vez que apenas a TRIV, LVDIA e 

MPI foram alterados. A disfunção diastólica é uma das manifestações clínicas iniciais 

da cardiomiopatia diabética, aparecendo antes inclusive da disfunção sistólica. Ela é 



66 

 

caracterizada por aumento da rigidez da parede ventricular e aumento do tempo de 

relaxamento diastólico (LIU et al., 2014). Vale destacar que a disfunção diastólica do 

ventrículo esquerdo reflete uma diminuição das propriedades de enchimento do 

ventrículo esquerdo, estando associada ao desenvolvimento futuro de insuficiência 

cardíaca em diferentes populações (Bella et al., 2002).  

 Contudo, os grupos submetidos ao treinamento aeróbio (OTA e OTC) 

apresentaram menor TRIV e LVDIA, bem como melhor índice de desempenho 

miocárdico. O índice de desempenho miocárdico, é um parâmetro ecocardiográfico, 

definido como a soma dos tempos de contração e de relaxamento isovolumétrico 

dividido pelo tempo de ejeção (Tei et al., 1995a; Tei et al., 1995b). O índice de 

desempenho miocárdico foi demonstrada ser um parâmetro confiável e reprodutível 

para a avaliação de disfunção sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo em diferentes 

doenças cardíacas (Tei et al., 1995b; Bruch et al., 2000; Poulsen et al., 2000). Neste 

sentido, no presente estudo evidenciamos melhora do MPI nos grupos submetidos a 

treinamento físico aeróbio e combinado. Recentemente, Quinteiro et al. (2014) 

evidenciaram melhora do MPI em ratas diabéticas ooforectomizadas após treinamento 

físico aeróbio em esteira, porém tal benefício, como observado em nosso estudo, não foi 

evidenciado frente ao treinamento físico resistido. Além disso, alguns estudos têm 

documentado o índice de desempenho miocárdico é independente da frequência 

cardíaca, pressão arterial (Moller et al., 2001) e pré-carga (Moller et al., 1999). 

 De fato, no presente estudo não foi verificado nenhuma diferença na PAM e FC 

entre os grupos estudados. Os efeitos do treinamento físico sobre a PA em repouso em 

indivíduos normotensos e hipertensos tem sido objeto de vários estudos. Há um 

consenso na literatura de que o treinamento físico leva a diminuição da PA em repouso. 

No entanto, esse efeito é mais pronunciando em indivíduos hipertensos, uma vez que a 
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maioria dos estudos realizados em normotensos não mostrou modificação da PA ou 

então, reduções de pequena magnitude (Cornelissen, 2005; ACSM, 2003). Dessa forma, 

considerando que utilizamos somente animais normotensos, esse resultado já era 

esperado, pois esse modelo de camundongo não apresenta disfunções na PA basal e, 

portanto, o treinamento físico influenciaria pouco ou não teria nenhuma influência sobre 

esse parâmetro. Também não observamos diferenças em relação à FC. Apesar de 

observarmos na literatura bradicardia de repouso em animais treinados (Souza et al., 

2007; De Angelis et al., 2004), não observamos nenhuma diferença no presente trabalho 

em relação à FC.  

 Entre os mecanismos envolvidos na regulação da função cardíaca destaca-se o 

sistema nervoso autônomo. Neste sentido,  a análise linear da VFC, nos permitiu 

observar que os grupos obesos (O, OTA, OTR, OTC) apresentam menores valores de 

RMSSD e DP-IP em relação ao grupo controle (C). Adicionalmente, os grupos O, OTR 

e OTC apresentaram menores valores de AF e BF absolutos e variância total quando 

comparados ao grupo C. Sendo assim, apenas o grupo OTA não apresentou redução dos 

valores absolutos das bandas AF e BF, bem como redução da variância total, 

demostrando um efeito benéfico do treinamento físico aeróbio isolado sobre a VFC. Já 

com relação as análises não-lineares, os grupos O, OTA, OTR e OTC apresentaram 

menores valores de SD1, SD2 e alpha 1 comparados ao grupo C. Com relação aos 

valores de alpha 2, o grupo O apresentou maior valor em relação aos grupos C, OTA e 

OTC, demonstrando mais uma vez um papel benéfico do treinamento físico aeróbio 

isoladamente e em associação ao treinamento físico resistido no controle  autonômico 

cardíaco. É importante destacar que foram observadas correlações negativa entre a SD1 

e TRIV, LVDIA e MPI, sugerindo que o prejuízo da função da função diastólica e 

global cardíaca estavam associadas a redução da modulação vagal para o coração. 
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Portanto, os benefícios induzidos autonômicos pelo treinamento físico aeróbio neste 

modelo de diabetes tipo 2 provavelmente estão associados a melhora nas funções 

diastólica e global do ventrículo esquerdo refletindo em melhora de desempenho físico 

observada nos animais ob/ob treinados.   

  Vale destacar que inúmeras evidências apontam fortemente para uma maior 

participação do sistema nervoso simpático em diversas doenças. Observa-se ainda na 

literatura que pacientes que apresentam algum fator de risco como obesidade (Alvarez 

et al., 2002), dislipidemia, DM ou já são portadores de DCV como a hipertensão 

(Irigoyen et al., 2003) demonstram uma atividade simpática exacerbada.  Por outro lado, 

sabe-se que a prática regular de exercícios pode melhorar a modulação do sistema 

nervoso autônomo (Dixon et al., 1992; Furlan et al., 1993). De fato, há mais de duas 

décadas diversos estudos têm mostrado que a atividade física regular é importante para 

se manter um estilo de vida saudável e que baixos níveis de atividade física pode ser um 

preditor para mortalidade total e relacionada a doenças cardiovasculares (Chang et al., 

1994; Pate et al., 1995). Em pacientes com DM tipo 2, o treinamento físico se mostra 

eficiente para reverter alterações autonômicas causadas pela doença. Pacientes 

diabéticos submetidos à treinamento físico aeróbio apresentam aumento na banda AF e 

diminuição da banda BF e do balanço simpato/vagal, além de aumento no SDNN, 

RMSSD e PNN50 (Zoppini et al., 2007; Pagkalos et al., 2008).  

  Concluindo, os resultados deste protocolo sugerem que os três tipos de 

treinamento físico (aeróbio, resistido e combinado) são eficazes em atenuar as 

disfunções metabólicas desenvolvidas pela associação de obesidade e diabetes no sexo 

feminino. Entretanto, o componente aeróbio do treinamento físico se mostrou mais 

eficaz em melhorar a função e modulação cardíaca neste modelo experimental de 

diabetes do tipo 2 em fêmeas. 
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6.3.  PROTOCOLO 3 

 

A seguir são apresentados os resultados parciais do protocolo 3, cujo objetivo foi 

avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbio sobre parâmetros de função cardíaca, 

autonômicos, de estresse oxidativo e de inflamação em camundongos fêmeas ob/ob 

submetido ao infarto do miocárdio. 

 

6.3.1. Resultados 

 

Ecocardiografia 

 

 Tanto no início como ao final do protocolo, os animais infartados (grupos OIS e 

OIT) apresentaram menores valores de FAC, fração de ejeção, massa do ventrículo 

esquerdo, diâmetro interno do ventrículo ao final da diástole, volume diastólico quando 

comparados ao grupo O. Com relação ao volume diastólico, no início do protocolo os 

animais submetidos ao infarto do miocárdio (grupos OIS e OIT) apresentaram menores 

valores em relação ao grupo O. Ao final do protocolo, apenas o grupos OIS apresentou 

menor volume diastólico quando comparado ao grupo O (Tabela 1 e Figura 1).  
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Tabela 1. FAC (mudança de área fracionária), fração de ejeção, massa do ventrículo 

esquerdo, diâmetro interno do ventrículo ao final da diástole, volume diastólico dos 

grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob 

infartado treinamento aeróbio (OIT, n=8).  

  O OIS OIT 

FAC inicial (%) 56,1±1,4 36,6±5,0* 41,7±4,2* 

FAC final (%) 54,7±1,9 38,6±5,0* 39,2±4,7* 

FE inicial (%) 69,4±1,5 45,0±5,5* 46,9±4,3* 

FE final (%) 68,0±2,0 49,5±4,8* 52,2±2,9* 

MVE inicial (mg) 137±4 91±10* 90±8* 

MVE final (mg) 134±4 87±9* 93±9* 

LVIDd inicial (mm) 5,04±0,25 3,68±0,25* 3,63±0,13* 

LVIDd final (mm) 4,95±0,24 3,45±0,22 3,88±0,12* 

VD inicial (ul) 76,9±50,3 50,3±4,7* 54,2±4,6* 

VD final (ul) 74,9±2,5 45,6±7,0* 65,5±5,0 

Valores representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. 
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Figura 1. FAC (mudança de área fracionária) (A), fração de ejeção (B), massa do ventrículo esquerdo 

(C), diâmetro interno do ventrículo ao final da diástole (D), volume diastólico (E) dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, 

n=8). Valores representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. 

 

Teste de Esforço em Esteira 

 

No início do protocolo os grupos infartados apresentaram menor tempo de teste 

em esteira (OIS: 6,4±0,7; OIT: 4,5±0,6 minutos) quando comparado ao grupo O 

(9,8±0,2). Ao final do protocolo o grupo OIS (4,3±0,5 minutos) apresentou menor 

tempo de teste em esteira m relação aos grupos O (8,6±0,4 minutos) e OIT (7,8±0,5 

minutos). Além disso, ao final do protocolo, os grupos sedentários apresentaram 

redução da capacidade de exercício quando comparado ao início de protocolo. Já os 

animais infartados submetidos ao treinamento físico aeróbio, ao final protocolo, 

apresentaram maiores valores em relação aos seus valores iniciais (Figura 2).   
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Figura 2. Teste de esforço máximo aeróbio em esteira no início e ao final do protocolo (esquerda) e delta 

do tempo máximo de corrida (direita) dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário 

(OIS, n=8), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=8). Valores representando média ± erro 

padrão da média. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. OIS, † p< 0,05 vs. Mesmo grupo no início do 

protocolo. 

 

Peso Corporal 

 

 O grupo OIT apresentou menor ganho de peso corporal (OIT: 2,7±0,6 gramas) 

quando comparado aos grupos sedentários (O: 7,5±0,8;  OIS: 6,5±1,5 gramas) ao final 

do protocolo (Figura 3).  
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Figura 3. Delta de peso corporal ao final do protocolo dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=8), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=8). Valores representando 

média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. OIS. 

 

Foram observadas correlações positiva entre fração de ejeção e capacidade de 

exercício (r=0,81; p=0,0001) no início do protocolo e negativa entre peso corporal e 

capacidade de exercício (r=-0,70; p=0,001) (Figura 4). Quando realizada a regressão 

múltipla, observamos que fração de ejeção e peso corporal juntas têm influência em 

84% da capacidade de exercício. 

 

 

Figura 4. Correlações entre teste de esforço máximo e fração de ejeção (esquerda), e entre teste de 

esforço máximo e peso corporal dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, 

n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=6).  
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Glicemia, GTT e Triglicérides 

 

 Ao final do protocolo, os animais submetidos ao procedimento cirúrgico de 

infarto  apresentaram menores valores de glicemia (O: 174±9; OIS: 128±11 e OIT: 

137±5 mg/dL), bem como menor intolerância à glicose (O: 38491±3351; OIS: 

17160±210 e OIT: 24810±348 mg/dL/min) quando comparados ao grupo O (Figuras 5 e 

6). Já com relação aos triglicérides, os grupos infartados  apresentaram maiores valores 

quando comparados ao grupo O (O: 112±5; OIS: 223±19 e OIT: 201±17 mg/dL) 

(Figura 7). 

 

 

Figura 5. Glicemia final dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=8), 

ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=8). Valores representando média ± erro padrão da 

média. * p< 0,05 vs. O. 
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Figura 6. Teste de tolerância à glicose dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob infartado 

sedentário (OIS, n=2), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=4). Valores representando média ± 

erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. 

 

 

Figura 7. Triglicérides final dos grupos ob/ob sedentários (O, n=16), ob/ob infartado sedentário (OIS, 

n=8), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=8). Valores representando média ± erro padrão da 

média. * p< 0,05 vs. O. 

 

Análises Lineares e Não-Lineares da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 Com relação as análises lineares da variabilidade da frequência cardíaca, os 

animais infartados apresentaram redução da modulação vagal avaliada no domínio do 



76 

 

tempo, evidenciado por menores valores do RMSSD, do DP-IP e banda AF em relação 

ao grupo O (Tabela 2). Por outro lado, os animais infartados submetidos ao protocolo de 

treinamento físico aeróbio (OIT), apesar de também apresentarem redução da 

modulação vagal avaliada no domínio do tempo quando comparado ao grupo O, 

apresentaram maiores valores do RMSSD em relação ao grupo OIS (Tabela 2). Não 

foram observadas alterações no domínio da frequência entre os grupos estudados.  

 Com relação as análises não-lineares, os grupos infartados apresentaram 

menores valores de SD1, SD2, SampEn e ApEn, bem como maior Alpha 1 quando 

comparados ao grupo O (Tabela 3). Porém, o treinamento físico foi eficaz em aumentar 

os valores de SD1, SD2 e Alpha 1 em relação ao grupo OIS (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Análises lineares da variabilidade da frequência cardíaca no domínio do 

tempo e da frequência dos grupos ob/ob sedentários (O, n=8), ob/ob infartado 

sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=5). 

 

Valores representando média ± erro padrão da média. RMSSD (raiz quadrada da média dos 

quadrados das diferenças entre os intervalos R-R normais sucessivos), DP-IP (Desvio padrão do 

intervalo de pulso), (BF) baixa frequência e (AF) alta frequência. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. 

OIS. 
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Tabela 3. Análises não-lineares da variabilidade da frequência cardíaca dos grupos 

ob/ob sedentários (O, n=8), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado 

treinamento aerócio (OIT, n=5). 

 

Valores representando média ± erro padrão. Poincare plot (SD1 e SD2), Detrended fluctuation 

analysis (Alpha 1 e Alpha 2), Sample entropy (SampEn) e Approximate entropy (ApEn). * p< 

0,05 vs. O. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. OIS. 

 

Mediadores Inflamatórios 

 Os mediadores inflamatórios IL-10, IL-12p40 e IL-17 foram avaliados no 

coração, plasma e baço.  

 Com relação ao IL-10, não foram observadas diferenças entre os grupos no baço. 

No coração houve uma redução de IL-10 no grupo OIS quando comparado ao grupo 

OIT. Os grupos submetidos ao infarto do miocárdio apresentaram menores valores de 

IL-10 plasmático quando comparados ao grupo O (Figura 8 e Tabela 4). 

 Não observamos diferenças para IL-12p40 entre os grupos nos três tecidos 

(Figura 9 e Tabela 4). 
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 O mediador inflamatório IL-17 apresentou-se aumentado no baço nos grupos 

OIS e OIT em relação aos grupos O e OIT. Não foram observadas diferenças entre os 

grupos estudados no coração e plasma (Figura 10 e Tabela 4). 

Tabela 4. Marcadores inflamatório dos grupos ob/ob sedentários (O, n=8), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aerócio (OIT, n=5). 

    O OIS OIT 

IL-10 

(pg/ml/proteína) 

    

 

Coração 82,0±12,8 43,7±9,9 101,9±14,8# 

 

Plasma 69,9±14,4 22,6±9,7* 32,9±8,0* 

 

Baço 19,5±5,5 36,1±13,0 30,0±3,9 

IL-12p40 

(pg/ml/proteína) 

    

 

Coração 18,7±7,5 13,9±2,6 12,9±2,9 

 

Plasma 9,5±1,8 11,6±2,3 11,2±3,3 

 

Baço 17,3±5,1 22,1±5,0 15,7±2,6 

IL-17 

(pg/ml/proteína) 

    

 

Coração 152,5±13,5 242,1±26,5 180,3±24,9 

 

Plasma 164,4±227,2 227,2±25,3 224,3±34,8 

  Baço 90,4±7,2 158,8±7,5* 123,8±3,4# 

Valores representando média ± erro padrão. Interleucina 10 (IL-10), Interleucina 12p40 (IL-

12p40), Interleucina 17 (IL-17). * p< 0,05 vs. O. * p< 0,05 vs. O, # p<0,05 vs. OIS. 

 

 

 

Figura 8. IL-10 no coração (A), plasma (B) e baço (C) dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando 

média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O . # p< 0,05 vs. OIS 
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Figura 9. IL-12p40 no coração (A), plasma (B) e baço (C) dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando 

média ± erro padrão da média.  

 

 

Figura 10. IL-17 no coração (A), plasma (B) e baço (C) dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob 

infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando 

média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O, # p< 0,05 vs. OIS. 

 

Perfil de estresse oxidativo 

 O perfil de estresse oxidativo foi avaliado no tecido cardíaco por meio da análise 

das enzimas antioxidantes catalase e superóxido dismutase (SOD), e por meio das 

medidas de dano lipídico e proteico.  

 Foi observada uma redução da atividade enzima catalase no grupo OIS em 

relação ao grupo O, porém, o treinamento físico aumentou tais valores (O: 0,80±0,05; 

OIS: 0,53±0,09 e OIT: 0,76±0,03 nmol/mg proteína). Com relação a atividade da SOD, 

os animais submetidos ao infarto do miocárdio que permaneceram sedentários 

apresentaram um aumento desta enzima quando comparados ao grupo O, já o 
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treinamento físico aeróbio reduziu tal parâmetro (O: 13,3±1,1; OIS: 31,1±6,0 e OIT: 

12,2±0,9 USOD/mg proteína). O grupo OIS apresentou maior lipoperoxidação (O: 

2,92±0,37; OIS: 6,53±1,05 e OIT: 4,18±0,3 µmoles/mg proteína), bem como maior 

dano à proteína (O: 8,46±0,61; OIS: 13,02±1,20 e OIT: 10,18±0,55 nmol/mg proteína), 

avaliado pela técnica de proteínas carboniladas, em relação ao grupo O. O treinamento 

físico foi eficaz em reduzir estes valores de dano à lipídeos e proteínas. Não houve 

diferença entre os grupos para NADPH oxidase (O: 0,56±0,03; OIS: 0,66±0,10 e OIT: 

0,58±0,02 umoles/mg proteína). 

 

 

Figura 11. Atividades da catalase (A) e da superóxido dismutase (B) no tecido cardíaco dos grupos ob/ob 

sedentários (O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, 

n=9). Valores representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O. # p< 0,05 vs. OIS. 
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Figura 12. Lipoperoxidação (A) e proteínas oxidadas (B) no tecido cardíaco dos grupos ob/ob sedentários 

(O, n=6), ob/ob infartado sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores 

representando média ± erro padrão da média. * p< 0,05 vs. O, # p< 0,05 vs. OIS. 

 

 

Figura 13. NADPHoxidase no tecido cardíaco dos grupos ob/ob sedentários (O, n=6), ob/ob infartado 

sedentário (OIS, n=5), ob/ob infartado treinamento aeróbio (OIT, n=9). Valores representando média ± 

erro padrão da média.  
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6.3.2. Discussão 

 

A DCV é a principal causa de morte de morte no mundo (Roger et al., 2012). 

Entre indivíduos diabéticos, o infarto do miocárdio corresponde a cerca de 40% da taxa 

de mortalidade (Partamian & Bradley 1965). Vale ressaltar que aproximadamente 90% 

dos indivíduos com sobrepeso ou obesos são diabéticos (OMS). Por outro lado, o 

treinamento físico aeróbio vem sendo utilizado como uma ferramenta não-

farmacológica no tratamento e prevenção de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Dessa forma, o objetivo do protocolo 3 foi avaliar os efeitos do 

treinamento físico aeróbio sobre parâmetros de função cardíaca, autonômicos, de 

estresse oxidativo e de inflamação em camundongos fêmeas ob/ob submetido ao infarto 

do miocárdio. Nossos resultados evidenciam prejuízo na função e modulação 

autonômica cardíaca, aumento de mediadores inflamatórios e estresse oxidativo pós 

infarto do miocárdio. Por outro lado, o treinamento físico foi eficaz em atenuar tais 

alterações, apesar de não reverter a disfunção sistólica cardíaca induzida pelo infarto do 

miocárdio.  

No presente estudo, o infarto do miocárdio foi induzido pela ligadura da artéria 

coronária esquerda. A realização bem-sucedida do infarto foi verificada pela observação 

do desenvolvimento de uma cor pálida no miocárdio distal logo após a ligadura e 

confirmada pelo ecocardiograma 24 horas após a cirurgia. Os animais submetidos ao 

infarto do miocárdio apresentaram redução da FAC, o qual possui boa correlação com a 

área de infarto, sendo que quanto menor a FAC maior a área de infarto (Nozawa et al., 

2006). Além disto, foi vista uma redução da fração de ejeção, massa do ventrículo 

esquerdo, diâmetro interno do ventrículo ao final da diástole no início como ao final do 

protocolo nos dois grupos infartados em proporções similares. Com relação ao volume 
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diastólico, no início do protocolo os animais infartados (OIS e OIT) apresentaram uma 

redução desta variável em relação ao grupo O, porém ao final do protocolo apenas o 

grupo OIS permaneceu com estes valores reduzidos, sugerindo uma atenuação desta 

disfunção por meio do treinamento físico. De fato, estudos do nosso grupo também 

demonstraram melhora da função diastólica após protocolo de treinamento físico em 

animais diabéticos submetidos (Rodrigues et al., 2012) ou não (Quinteiro et al., 2015) 

ao infarto do miocárdio.  

É importante destacar que camundongos com deficiência na leptina (ob/ob) são 

considerados um bom modelo de diabetes tipo 2 por apresentarem hiperglicemia e 

resistência à insulina, além de manifestarem características de neuropatia periférica 

diabética (Ji et al., 2010; Drel et al., 2006; Hasty et al., 2001; Ozata et al., 2009). Tal 

deficiência na leptina leva a um estado de hiperfagia associada a redução do gasto de 

energia, culminando, assim, no desenvolvimento da obesidade (Kennedy et al., 2014). 

No presente estudo, os animais submetidos ao treinamento físico aeróbio 

apresentaram menor ganho de peso quando comparados aos animais sedentários. De 

fato, diversos estudos demonstram um papel benéfico do treinamento físico na redução 

ou manutenção do peso corporal, tanto em humanos (Shangold et al., 1990), como em 

animais de experimentação (De Angelis et al., 1997; De Angelis et al., 2004; Irigoyen et 

al., 2005).   

Além de desordens musculoesqueléticas (James et al., 1995; Mustet al., 1999), 

pacientes obesos apresentam diminuição do nível de atividade da vida diária, bem como 

redução da capacidade de caminhar (Wearing et al., 2006). Sartori et al. (2016 – dados 

não publicados) demonstraram que camundongos ob/ob apresentam menor capacidade 

de exercício em relação a camundongos selvagens. No presente estudo, os grupos 

infartados (OIS e OIT) apresentaram menor capacidade de exercício em relação ao 
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grupo O no início do protocolo. Estudos sugerem que não há uma grande associação 

entre capacidade de exercício e função cardíaca logo após o infarto do miocárdio 

(Gadsbøll et al., 1991). A capacidade de realizar exercício aeróbio depende da 

habilidade do coração em fornecer sangue para os músculos e destes músculos em 

utilizar o oxigênio entregue a partir do sangue. Contudo, há outros fatores que 

influenciam na capacidade de exercício, tais como idade, sexo e condicionamento físico 

(Piña et al., 2003). Assim, torna-se muito difícil, clinicamente, ter acesso a um grupo 

homogêneo de pacientes pós infarto do miocárdio para verificar se realmente a redução 

de função cardíaca pós infarto do miocárdio está associada a uma redução da 

capacidade de exercício. Porém, experimentalmente isto é possível. E de fato, no 

presente estudo, observamos uma correlação positiva entre fração de ejeção e 

capacidade de exercício (r=0,81; p=0,0001) no início do protocolo. Além disso, também 

foi observada uma correlação negativa entre peso corporal e capacidade de exercício 

(r=-0,70; p=0,001), e quando realizada a regressão múltipla, observamos que fração de 

ejeção e peso corporal, juntas, influenciam em 84% a capacidade de exercício deste 

modelo experimental. Além disto, ao final do protocolo, o grupo submetido ao 

treinamento físico aeróbio apresentou melhor capacidade de exercício quando 

comparado ao grupo OIS e aos seus valores iniciais. Os grupos que permaneceram 

sedentários apresentaram redução da capacidade de exercício quando comparados a seus 

valores iniciais.   

Os animais submetidos ao procedimento cirúrgico de infarto apresentaram 

menores valores de glicemia, bem como menor tolerância a glicose quando comparados 

ao grupo O. Além disso, apresentaram maiores valores de triglicérides em relação ao 

grupo O. Outros estudos também observaram um aumento dos níveis de triglicérides 

pós infarto do miocárdio (Wattanasuwan et al., 2001; Hafiz et al., 2004; Nigam et al., 
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2004). A hipertrigliceridemia pode ser resultado de uma maior lipogênese hepática 

(Krauss et al., 1990; Feingold et al., 1987), o que também explicaria, pelo menos em 

parte, a redução da glicose sanguínea nos animais infartados, uma vez que a glicose 

participa deste processo. Outro fator que pode estar envolvido na redução da glicose é a 

redução da modulação autonômica pós infarto, mais especificamente a redução da 

modulação simpática, observada nos grupos infartados. O sistema nervoso simpático 

modula tanto a produção hepática de glicose como a captação de glucose nos tecidos 

periféricos (Nonogaki, 2000). 

Vale lembrar que a neuropatia autonômica é uma complicação de grande 

prevalência em diabéticos e aumenta significativamente a morbidade e a mortalidade 

dessa população (Hilsted et al., 1979; Nathan, 1996). De fato, camundongos ob/ob 

apresentam redução da modulação autonômica cardíaca, evidenciado por uma menor 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) (Sartori et al., 2016 – dados não 

publicados). A VFC é um indicador não-invasivo que reflete a atividade simpática e 

parassimpática do sistema nervoso autônomo do coração (Task Force, 1996). No 

presente estudo, o infarto do miocárdio promoveu redução adicional da modulação 

autonômica cardíaca, analisada tanto por métodos lineares quanto por métodos não-

lineares. Foi observado, nos animais infartados, redução do RMSSD, DP-IP e SD1, 

todos representantes da modulação vagal, bem como redução do SD2, representante da 

variância total, em relação aos animais não infartados. Adicionalmente, os animais 

infartados apresentaram SampEn e ApEn reduzidas, os quais são parâmetros que 

avaliam a complexidade do ritmo cardíaco e cuja redução está associado a um mau 

prognóstico e redução da modulação vagal (Pincus, 1994). Kunz et al. (2012) 

observaram em indivíduos pós-infarto do miocárdio redução de ApEn, bem como dos 

índices de modulação vagal, tal como visto no presente estudo. 
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Por outro lado, o treinamento físico foi eficaz em aumentar a os parâmetros de 

modulação vagal, RMSSD e SD1, bem como os parâmetros de modulação simpática, 

%BF e da variância total, o SD2. Além disso, observou-se aumento do índice Alpha1 

nos animais treinados. Neste sentido, vale destacar que Tapanainen et al. (2002) 

demonstraram, em 697 pacientes pós infarto do miocárdio, que a redução do índice 

alpha 1 aumentou o risco de mortalidade destes pacientes. De fato, nosso grupo vem 

demonstrando um efeito benéfico do treinamento físico aeróbio pós infarto do 

miocárdio na modulação autonômica cardíaca, tanto em animais euglicemicos (Jorge et 

al., 2011) como em animais diabéticos por STZ (Rodrigues et al. 2012).  

É importante destacar que estudos mais recentes têm demonstrado uma forte 

relação entre disfunção autonômica e resposta inflamatória (Tracey, 2009; Sloan et al., 

2007). Trabalhos evidenciam que a produção de mediadores inflamatórios pode ser 

reduzida por meio da estimulação do nervo vago (Tracey, 2009; Tracey, 2002). No 

presente estudo, houve uma redução da modulação vagal pós infarto do miocárdio, o 

que pode ter contribuído para redução do mediador anti-inflamatório IL-10 plasmático 

nos grupos OIS e OIT quando comparados ao grupo O, bem como para um aumento do 

marcador pró-inflamatório IL-17 no baço. Por outro lado, o treinamento físico foi eficaz 

em aumentar o IL-10 no coração em relação ao grupo OIS. De forma semelhante, Nunes 

et al. (2013) demonstraram que 8 semanas de treinamento físico aeróbio foram capazes 

de reduzir os mediadores inflamatórios IL-6 e TNF-alfa, assim como aumentar o IL-10 

plasmático em ratos machos Wistar infartados.  

Além disto, estudos sugerem que um aumento do perfil pró-inflamatório 

contribui para um aumento de estresse oxidativo (Vazir, 2008). No presente estudo, 

observamos uma redução da enzima catalase e aumento da superóxido dismutase, bem 

como maior dano lipídico e proteico no grupo OIS em relação ao grupo O. De fato, 
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estudos recentes do nosso grupo também demonstraram redução da enzima catalase e 

aumento da superóxido dismutase (Malfitano et al., 2014), assim como aumento de 

lipoperoxidação e de proteínas carboniladas (Malfitano et al., 2014; Rodrigues et al., 

2011) pós infarto do miocárdio em ratos Wistar machos. Assim, é plausível dizer que o 

infarto do miocárdio pode estar levando a um aumento do radical ânion superóxido, o 

que provavelmente induziu um aumento da enzima superóxido dismutase, e a partir da 

metabolização do ânion superóxido pela enzima superóxido dismutase houve um 

aumento de H2O2, o qual é metabolizado pela enzima catalase. Contudo, a enzima 

catalase apresentou-se reduzida no grupo OIS, indicando um possível desequilíbrio 

entre as EROs e a defesa antioxidante neste grupo. Por outro lado, o treinamento físico 

foi eficaz em prevenir tais alterações.  

Dessa forma, quando associamos o infarto do miocárdio ao modelo de diabetes, 

as disfunções vistas nos animais não infartados se apresentam ainda mais severas, 

principalmente em relação a capacidade de exercício, função e modulação cardíaca, 

perfil inflamatório e estresse oxidativo, porém o treinamento físico aeróbio foi capaz de 

prevenir e/ou atenuar tais disfunções.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo foi descrita uma nova abordagem para aquisição do intervalo RR 

em camundongos para não invasiva da análise da variabilidade da frequência cardíaca 

utilizando a aparelho de ecocardiograma. Esta nova abordagem nos permitiu a aquisição 

do intervalo RR em uma qualidade adequada para análise da VFC em camundongos, 

permitindo associações de avaliações morfométricas e cardíacas funcionais com 

alterações na modulação autonômica do coração em situações fisiológicas e patológicas.  

Também analisamos os efeitos de três tipos de treinamento físico (aeróbio, resistido 

e combinado) sobre parâmetros de função cardíaca e autonômica em camundongos 

fêmeas ob/ob, um modelo de diabetes tipo 2. Os três tipos de treinamento físico 

atenuaram o ganho de peso corporal, reduziram a glicemia e a intolerância à glicose em 

camundongos fêmeas ob/ob em relação às selvagens. No entanto, apenas os animais 

submetidos ao treinamento aeróbio (grupos aeróbio e combinado) apresentaram melhora 

de função diastólica nas fêmeas ob/ob.  

Por fim, considerando o elevado risco de eventos cardiovasculares observado em 

portadores de DM tipo 2, avaliamos os efeitos do treinamento físico aeróbio sobre 

parâmetros de função cardíaca, autonômicos, de estresse oxidativo e de inflamação em 

camundongos fêmeas ob/ob submetido ao infarto miocárdio. Neste sentido, observamos 

que o infarto do miocárdio promoveu redução da capacidade de exercício, da função 

cardíaca e da modulação autonômica cardíaca em camundongos fêmeas ob/ob, aumento 

de marcadores inflamatórios e estresse oxidativo. Por outro lado, o treinamento físico 

aeróbio melhorou a capacidade de exercício, bem como a modulação cardíaca, perfil 

inflamatório e de estresse oxidativo destes animais, apesar de não alterar de forma 

expressiva a função cardíaca pós evento isquêmico.  
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Concluindo, os resultados desta tese evidenciam que mesmo antes do 

estabelecimento de hiperglicemia, o desenvolvimento do diabetes tipo 2 em fêmeas 

ob/ob está associado a disfunções cardíacas e autonômicas, que são atenuadas pelo 

treinamento físico resistido, mas principalmente pelo aeróbio ou combinado. Além 

disto, o infarto do miocárdio está associado à exacerbação da cardiomiopatia e 

neuropatia autonômica diabética em fêmeas, tendo o treinamento físico aeróbio um 

papel benéfico na modulação autonômica, na inflamação e no estresse oxidativo 

cardíaco nessa condição. Em conjunto, nossos achados reforçam o importante papel do 

treinamento físico no manejo das disfunções cardíacas e autonômicas associadas as 

complicações do diabetes tipo 2 no sexo feminino.  
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ABSTRACT 

We evaluate the association of autonomic, inflammatory and oxidative stress markers 

on the cardiovascular function in ob/ob female mice. Metabolic parameters, cardiac 

function, arterial pressure (AP), autonomic, hormonal, inflammatory and oxidative 

stress markers were evaluated in 12-weeks female wild-type (WT group) and ob/ob 

mice (OB group). OB animals showed increased body weight, blood glucose, and 

triglyceride levels, along with glucose intolerance, when compared to WT animals. 

Ejection fraction and AP were similar between groups; however, the OB group 

presented diastolic and global cardiac dysfunctions. Moreover, the OB group exhibited 

important autonomic dysfunction and baroreflex sensitivity impairment, as evaluated by 

different methods, when compared to WT group. OB group showed increased 

Angiotensin II levels in heart and renal tissues; decreased adiponectin and increased 

inflammatory markers in adipose tissue and spleen. Additionally, OB mice presented a 

higher damage to proteins and lipoperoxidation and lower activity of antioxidant 

enzymes in kidney and heart. Correlations were found between autonomic dysfunction 

with angiotensin II and inflammatory mediators, as well as between inflammation and 

oxidative stress. In conclusion, our results showed that female adult ob/ob mice 

presented discrete diastolic dysfunction accompanied by autonomic disorder, which 

may trigger inflammation and oxidative stress in these animals.   

Key words: Obesity, Cardiac Dysfunction, Autonomic, Inflammation, Female. 
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INTRODUCTION 

It is now well-established that both type 2 diabetes mellitus (DM) and obesity 

result from a combination of genetic factors and lifestyle, including high-fat diet and 

physical inactivity (1,2). It should be noted that the incidence of cardiovascular disease 

(CVD) in diabetic individuals with one risk factor is equivalent to the risk of a non-

diabetic individual with the association of three risk factors (3). However, our 

knowledge of CVD is largely based on studies involving male individuals. Therefore, it 

is essential to establish strategies for the treatment of CVD in women in order to reduce 

the morbidity and mortality rates among them. 

Similarly to observed in men, CVD is the major cause of mortality in women, 

especially after menopause (4). It has been observed that DM substantially increases 

mortality risk (5,6). Studies have suggested that oxidative stress related to DM is higher 

in females, which may be related to the increased CVD risk in women (7,8).  

It has also been suggested that there may be an association between bioactive 

molecules released from adipose tissue and oxidative stress. This association may be 

responsible, at least in part, for insulin resistance and endothelial dysfunction (9). In this 

sense, in recent years, the immune system has been the focus of several studies on the 

development and prognosis of coronary artery disease (9). Furthermore, the increase in 

pro-inflammatory cytokine levels such as C-reactive protein (CRP), interleukin 6 (IL-6) 

(10) and tumor necrosis factor (TNF-alpha) (11) has been found to be associated with 

increased cardiovascular risk and increased morbidity and mortality among the general 

population (12). However, the mechanisms underlying the impact of gender on 

autonomic dysfunction, inflammation and oxidative stress associated with end organ 

damage induced by obesity/diabetes are still unknown. 
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A model of type 2 diabetes that has been widely studied is the ob/ob mice (leptin 

deficiency), as their morbid obesity and type 2 diabetes are similar to those seen in 

humans (13). The ob/ob mice present obesity, hyperglycemia, insulin resistance, 

diabetic neuropathy (14,15), as well as decreased baroreflex sensitivity (16), thereby 

increasing the risk of CVD in this model. Therefore, since the association between 

diabetes and obesity considerably increases the risk of CVD and most studies with CVD 

have been restricted to male subjects, more research involving female individuals 

should be carried out. Thus, the aim of this study was to evaluate the role of autonomic, 

inflammatory and oxidative stress markers on the cardiovascular function in ob/ob 

female mice. 

 

METHODS 

Twelve-week-old female wild-type and ob/ob mice were obtained from the 

Animals Facilities of the Federal University of Sao Paulo. The mice were divided into 

wild-type group (WT; n=14) and ob/ob group (OB; n=14). All surgical procedures and 

protocols were approved by the ethics committee of the University of Sao Paulo and 

were conducted in accordance with the Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals, issued by the National Institutes of Health. All surgery was performed under 

ketamine and xylazine anesthesia, and all efforts were made to minimize suffering. All 

in vivo evaluations and euthanasia were conducted on not ovulatory phase of estrous 

cycle. 
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Metabolic evaluations 

Blood glucose, triglyceride and cholesterol concentrations were measured 

(Accucheck and Accutrend, Roche), after 4-hour fasting.  

Glucose tolerance test (GTT) was performed at 8th week (last week) of the 

experimental protocol. Mice were fasted, with animals receiving only water, for 6 h. 

Blood samples were taken from a tail cut at 0, 15, 30, 60, and 90 min after i.p. glucose 

load (1.5 g/kg). Blood glucose was determined by Accu-Chek Advantage Blood 

Glucose Monitor (Roche Diagnostic Corporation, Indianapolis, IN). 

 

Echocardiographic evaluation 

Echocardiography was performed by an observer blinded to the groups, 

according to the guidelines of the American Society of Echocardiography. Mice were 

anesthetized with ketamine (50 mg/kg) and xylazine (10 mg/kg), and images were 

obtained using a Sequoia 512 ultrasound system (ACUSON, Mountain View, CA, 

USA) with a 10-14 MHz linear transducer for the measurement systolic function 

(ejection fraction (EF) and fractional shortening (FS)) and diastolic function (left 

ventricular isovolumetric relaxation time (IVRT) and E wave/A wave ratio (E/A)) and 

global cardiac function (myocardial performance index (MPI)) (17). 

 

Hemodynamic measurements 

After 8 weeks, mice were anesthetized (ketamine–xylazine 80:40 mg/kg i.p.) and 

polyethylene-tipped Tygon cannulas (4cm of PE-08 connected to 2 cm of PE-50, Clay 

Adams) filled with heparinized saline were inserted into the carotid artery and jugular 
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vein for direct measurements of arterial pressure and drug administration, respectively. 

The free ends of the cannulas were tunneled subcutaneously and exteriorized at the top 

of the skull. Two days after the catheter placement, hemodynamic measurements were 

made in conscious, freely moving mice. The arterial cannula was connected to a 

transducer (Blood Pressure XDCR, Kent© Scientific), and blood pressure signals were 

recorded for a 20-min period using a microcomputer equipped with an analog-to-digital 

converter (CODAS, 4-kHz sampling frequency, Dataq Instruments). The recorded data 

were analyzed on a beat-to-beat basis to quantify changes in AP and heart rate (HR) 

(18). 

Baroreflex sensitivity was evaluated by a mean index relating the tachycardic or 

the bradycardic responses to mean AP changes (∼30–40mmHg), induced by increasing 

doses of sodium nitroprusside (100–250 ng/kg body weight i.v.) and phenylephrine (80–

250 ng/kg body weight iv) injections, respectively. Data were expressed as beats per 

minute (bpm) per mmHg. Maximal volume per injection was <25µL (18). 

 

Autonomic modulation  

Linear analyses  

Time-domain analysis consisted in calculating mean pulse interval (PI) variance 

from its respective time series. For frequency domain analysis, the whole 20-min time 

series of PI and systolic arterial pressure (SAP) were cubic-spline-interpolated and 

decimated to be equally spaced in time. Following linear trend removal, power spectral 

density was obtained by the fast Fourier transformation. Spectral power for low- (LF: 

0.1 to 1.0 Hz), and high- (HF: 1.0 to 5.0 Hz) frequency bands was calculated by means 
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of power spectrum density integration within each frequency bandwidth, using a 

customized routine (MATLAB 6.0, Mathworks) (18). 

 

Non-linear analyses 

Poincaré Plot Analysis - The Poincaré plot is a graph in which each R-R interval is 

plotted as a function of the previous R-R interval. Briefly, scattergrams of successive R-

R intervals were plotted for the entire period, and the SD of instantaneous R-R interval 

variability and the SD of continuous variability (SD2) were then analyzed. The SD1 is 

an index of the instantaneous recording of the variability of beat-to-beat and represents 

the parasympathetic activity, whereas the SD2 index represents the long-term HRV and 

reflects the overall variability (19).  

Detrended Fluctuation Analysis - The detrended fluctuation analysis technique was 

used to quantify the fractal scaling properties of short- and intermediate-term R-R 

interval time series. The root-mean-square fluctuation of integrated and detrended time 

series is measured at different observation windows and plotted against the size of the 

observation window on a log-log scale. The details of this method have been described 

elsewhere (20). 

Approximate Entropy and Sample Entropy - Approximate entropy (ApEn) was 

proposed by Pincus in 1991 as a method for measuring regularity and complexity in 

time series, and has been successfully used to analyze physiological time series (21). As 

a quantification of regularity in data, ApEn can be used to measure the abnormality and 

complexity of signals. The more complex and irregular the signal is, the higher the 

ApEn value. The sample entropy (SampEn) was used to assess the complexity of the 

HR “signal” under the different conditions. SampEn measures the likelihood that runs 
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of patterns that are close to each other will remain close in the next incremental 

comparisons (21). 

 

Angiotensin II and Angiotensin 1-7 evaluations 

Angiotensin levels were analyzed by a high-performance liquid chromatography 

(HPLC). The heart, kidney, and adipose tissues were homogenized with 100 mM 

sodium phosphate buffer, 340mm sucrose and 300mM NaCl at pH 7.2. The samples 

were concentrated on C18Sep-Pak column, activated with methanol (5 mL), 

tetrahydrofuran (5 ml), hexane (5 mL), methanol (5mL) and water (10mL). After 

sample application and washing of the column with water, the peptides of interest were 

eluted with ethanol, acetic acid and water (90: 4: 6). The eluates were then lyophilized 

and redissolved in 500uL mobile phase A: 5% ACN (50 mL) in a 1% orthophosphoric 

acid (1mL) in a final volume of 1 L and filtered to 0.22 uM membrane. The peptide was 

separated on a reversed phase column Aquapore ODS 300 (250X4,6 mm), 7μ using a 

linear gradient of 5% to 35% mobile phase B (95% acetonitrile in 0.1% H3PO4) under a 

stream of 1.5 ml / min for 40 minutes. Synthetic standards were used as calibrators and 

detection of the peptides was performed by absorbance at 214 nm. Calculations were 

made from a standard of known concentration curve (22). 

 

Determination of inflammatory mediators  

IL-6, PAI-1, TNF-α, and adiponectin levels in the 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 
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polystyrene microplates with a specific monoclonal antibody coating. Absorbance was 

measured at 540 nm in a microplate reader. 

 

Oxidative stress profile assessment 

The heart (ventricles) and kidney were cut into small pieces, placed in ice-cold 

buffer, and homogenized in an ultra-Turrax blender with 1 g tissue per 5 mL 150 mM 

KCl and 20 nM sodium phosphate buffer, pH 7.4. The homogenate was centrifuged at 

600 g for 10 min at -26C. All procedures were described in detail elsewhere (23).  

Briefly, analysis followed the protocols: 

Lipoperoxidation evaluated by Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS): For 

the TBARS assay, trichloroacetic acid (10%, w/v) was added to the homogenate to 

precipitate proteins and to acidify the samples. This mixture was then centrifuged 

(10000g, 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. The absorbencies were measured at 535 nm using a spectrophotometer.  

Determination of protein oxidation using the protein carbonyl assay: Tissue 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 the absorbance was measured at 360 nm. 
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Antioxidant enzyme activities: The quantification of SOD activity, expressed as U/mg 

protein, was based on the inhibition of the reaction between O2˙− and pyrogallol. CAT 

activity was determined by measuring the decrease in H2O2 absorbance at 240 nm. 

 

Statistical analysis 

Data are expressed as mean ± SEM. The normality of data was tested by 

Kolmogorov-Smirnov. Student t-test was used to compare groups. Pearson correlation 

was used to analyze the association between variables. The significance level was 

established at P≤0.05. 

 

RESULTS 

Metabolic evaluations 

At the end of the protocol, body weight, abdominal adipose tissue, glycemia, 

triglycerides, and glucose tolerance test were higher in the OB group than in the WT 

group (Table 1). No differences were observed regarding total cholesterol between the 

groups (Table 1). 

 

Echocardiographic evaluations 

Echocardiographic examinations showed that WT and OB groups presented 

similar systolic function, since that no difference was observed in EF (WT: 66±2 vs. 

OB: 68±1%, Figure 1A) and FS (WT: 30±1 vs. OB: 32±1%) parameters. However, the 

OB mice presented increased values of IVRT (20.1±1.2 ms) when compared to WT 
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mice (16.2±0.6 ms) (Figure 1B), despite the values of E/A ratio were similar between 

the groups (WT: 1.81±0.13 vs. OB: 1.44±0.06). The global cardiac function, evaluated 

by the myocardial performance index (an index of cardiac stress), demonstrated 

increased values in OB group (0.60±0.04) when compared to WT group (0.48± 0.02) 

(Figure 1C).  

 

Hemodynamic and autonomic assessments 

There were no differences in the direct hemodynamic measurements between the 

groups regarding the systolic, diastolic and mean arterial pressures as well as heart rate 

(Table 2). Baroreflex sensitivity, evaluated for both tachycardic responses (WT: 5.1±0.7 

vs. OB: 3.2±0.5 bpm/mmHg) and bradycardic responses (WT: 6.0±0.6 vs. OB: 3.5±0.7 

bpm/mmHg) was impaired in the OB group when compared to the WT group (Figure 

2A). 

Regarding heart rate variability, there was a decrease in RMSSD index, LF and 

HF bands in OB group when compared to the WT group (Table 2). The OB group 

exhibited a reduction of pulse interval variance (VAR-IP) (33.0±4.1 ms2 and 0.7±0.1, 

respectively) and LF/HF ratio when compared to the WT group (178± 19 ms2 and 2.5± 

0.3, respectively) (Figure 2B and 2C).  

There were no differences between the groups regarding variability in systolic 

blood pressure (SAP-VAR). Additionally, the LF band of systolic blood pressure (SAP-

LF) was similar in both WT and OB groups (Table 2). Moreover, spontaneous 

baroreflex sensitivity, evaluated by alpha index, was reduced in OB group when 

compared to WT group (Table 2), confirming the results obtained from tachycardic and 

bradycardic responses. 
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When evaluated autonomic modulation by non-linear analyses, SD1, SD2, and 

Alpha 1 parameters were reduced, while Alpha 2 was increased in OB animals as 

compared with WT (Table 2).  

  

Determination of Angiotensin II and Angiotensin 1-7 levels  

There were no differences regarding the levels of angiotensin II (WT: 368 ± 17 

vs. B: 357 ± 12 pmol/g) (Figure 3A), and angiotensin 1-7 (WT: 168 ± 24 vs. B: 161 ± 

17 pmol/g) between the WT and OB groups in the adipose tissue. 

Regarding angiotensin dosed in the kidney, a decrease in angiotensin 1-7 in the 

OB group (230 ± 23 pmol/g) was observed when compared to the WT group (260 ± 22 

pmol/g). In addition, there was an increase in angiotensin II in the OB group (321 ± 24 

pmol/g) when compared to WT group (287 ± 14 pmol/g) (Figure 3B). 

In the left ventricle, the OB group (232 ± 14 pmol/g) showed an increase in 

angiotensin 1-7 when compared to the WT group (190 ± 17 pmol/g). Moreover, the OB 

group (294 ± 10 pmol/g) presented an increase in angiotensin II when compared to the 

WT group (207 ± 20 pmol/g) (Figure 3C). 

 

Evaluation of inflammatory and hormonal markers  

The OB group (140443 ± 4472 pg/ml) showed lower adiponectin values when 

compared to the WT group (161175 ± 2840 pg/ml) in the adipose tissue (Figure 4A). 

With regard to IL-6, no differences in adipose tissue were found between the studied 

groups. We observed an increase in PAI-1 in the OB group when compared to the WT 

group (Table 3). 
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Adiponectin in the spleen was lower in the OB group (11538 ± 867 pg/ml) when 

compared to the WT group (16641 ± 2539 pg/ml) (Figure 4B). We observed an increase 

in TNF-alpha in the OB group spleen tissue when compared to the WT group. 

Furthermore, the OB group had elevated levels of IL-6 in the spleen, as well as an 

increased PAI-1 levels in the OB group when compared to the WT group (Table 3). 

 

Oxidative stress evaluation 

Regarding renal oxidative stress, protein oxidation (carbonyls) was increased in 

the OB group when compared to the WT group. Additionally, lipoperoxidation 

(TBARS) was higher in the OB group when compared to the WT group. There was no 

difference in SOD between the WT and OB groups. The OB group showed a reduction 

in CAT when compared to the WT group (Table 4).  

Cardiac protein oxidation and lipoperoxidation were increased in the OB group 

when compared to the WT group. There were no differences between groups in cardiac 

levels of the antioxidant enzymes SOD and CAT (Table 4). 

 

Correlation analysis 

 Positive correlations were found between baroreflex sensitivity and 

inflammatory mediators/or hormonal markers: tachycardic (r=-0.81) and bradycardic 

responses (r=-0.75) were inversely correlated with IL-6 in spleen tissue; the alpha index 

was positively correlated with adiponectin in the spleen tissue (r=0.57) and was 

inversely correlated with PAI-1 in the spleen tissue (r=0.65) and with angiotensin 2 in 

the left ventricle (r=-0.72).  
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 Moreover, indexes of cardiac autonomic modulation were associated with 

hormonal, inflammatory and oxidative stress markers: RMSSD was positively 

correlated with adiponectin (r=0.86) and was negatively correlated with spleen levels of 

PAI-1 (r=-0.81) and cardiac levels of angiotensin II (r=-0.68); VAR PI was inversely 

correlated with cardiac levels of angiotensin II (r=-0.72).  

 Spleen levels of TNF-alpha were negatively correlated with angiotensin 1-7 in 

cardiac (r=0.75) and renal tissues (r=0.76) and were positively correlated with 

angiotensin II levels in renal tissue (r=0.92) and cardiac lipoperoxidation (r=0.64). The 

spleen levels of PAI-1 were also directly correlated with cardiac protein oxidation 

(r=0.60) and lipoperoxidation (r=0.64) as well as with renal lipoperoxidation (r=0.84).   

       

DISCUSSION 

Results of this study showed marked metabolic dysfunction in female obese 

diabetic mice. In addition, diastolic and global cardiac dysfunctions, impaired 

baroreflex sensitivity and HRV, as well as increased inflammatory profile and oxidative 

stress markers were displayed by OB group as compared with WT group. 

The ob/ob mice are characterized by hyperphagia caused by the absence of 

leptin (13,24) accompanied by an increase in a fat deposition (13,25). In fact, in our 

research, a significant increase in body weight was observed in ob/ob animals when 

compared to wild-type. Moreover, ob/ob animals showed not only increased blood 

glucose but also increased glucose intolerance. The increase in body weight, besides 

being associated with metabolic negative changes, directly affects cardiac structure and 

function (5,6). Concerning echocardiographic evaluations, although systolic function 

was similar between experimental groups, isovolumetric relaxation time (IVRT) and 
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global cardiac dysfunction were observed in female ob/ob mice. Thus, it is possible that 

at this age, the animals are beginning to develop left ventricle diastolic dysfunction, 

since that only IVRT was changed. This is an important finding given that changes in 

cardiac function had been observed in males ob/ob mice.   

Left ventricular diastolic dysfunction reflects an impairment of the filling 

properties of the left ventricle, being associated with the future development of heart 

failure in different populations (26). In addition, an increase of body mass index was 

associated with worse left ventricle diastolic function, independent of ventricle mass 

and associated risk factors (27). 

 In order to investigate the potential mechanisms associated with the beginning 

of diastolic dysfunction in ob/ob female mice, cardiovascular autonomic modulation 

was evaluated. Regarding this issue, the OB group demonstrated important signals of 

autonomic dysfunction, as observed by reduction of RMSSD, HF and LF bands of pulse 

interval variability. These autonomic changes were possibly associated with the 

impairment of baroreflex sensitivity observed in this group, being a permissive element 

to the establishment of primary changes in autonomic modulation (28). 

Autonomic dysfunction is related to a higher risk in the general population and 

in patients with diabetes. In fact, the imbalance between sympathetic and 

parasympathetic modulation may also be associated with renin-angiotensin system 

stimulation leading to the AT1 receptor activation (29). The angiotensin II/ACE/AT1 

receptor axis activation leads to vasoconstriction of arterioles, resulting in decreased 

blood flow, which may affect glomerular filtration. This impairment in glomerular 

filtration may increase the production of inflammatory cytokines and reactive oxygen 

species, leading to increased oxidative stress (30).  
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In the present study, increased angiotensin II and decreased angiotensin 1-7 

levels were observed in the kidney of OB group when compared to the WT group. 

Similar changes in angiotensin II and angiotensin 1-7 levels have been associated with 

the development of different diseases, such as renovascular hypertension and chronic 

heart failure (29). It is interesting to note that in left ventricle the obese mice presented 

an increase in angiotensin II, as well as in angiotensin 1-7 levels, suggesting a possible 

counter-regulatory mechanism in order to maintain cardiac homeostasis.  

In addition, it is well known the role of angiotensin II and angiotensin 1-7 in 

impairing and improving respectively the baroreflex control of HR and sympathetic 

activity probably contributing to the cardiovascular and autonomic dysfunction 

(30,31,32). In our study, although we did not find any significant arterial pressure 

differences between WT and OB groups, obese animals showed a decrease in baroreflex 

sensitivity accompanied by with an increase in angiotensin II levels in the heart and in 

the kidney. Thus, our findings demonstrate increased activation of the constrictor axis 

of the system may be related to increased risk of disorders of autonomic modulation. In 

fact, our results demonstrated inverse correlations between RMSSD, VAR IP and alpha 

index with angiotensin II levels in the cardiac tissue.   

It is important to emphasize that some studies have shown that the vagal nerve 

can modulate the inflammatory and oxidative stress responses in some 

pathophysiological situations (33). In the present study, we chose to assess the 

inflammatory status in spleen and adipose tissue, since that are important regulators of 

neuro-immune-endocrine function (33,34). A decrease in adiponectin (adipose tissue 

and spleen) and an increase in TNF-alpha (spleen), IL-6 (spleen) and PAI-1 (adipose 

tissue, spleen) in the OB animals were observed, showing an inflammatory status in this 

group. These changes may negatively influence glucose homeostasis and lipid profile, 
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arterial pressure, clotting and fibrinolysis, which may lead to endothelial dysfunction 

and atherosclerosis (35). Adiponectin exerts beneficial effects in type 2 diabetic patients 

since it is related to increased insulin sensitivity in a variety of tissues (35). In contrast, 

IL-6 and PAI-1 are directly related to diabetes mellitus. IL-6 for example, stimulates the 

inhibition of insulin action, leading to increased glucose (36,37). Moreover, IL-6 

interferes with the anti-inflammatory effect of insulin and may also cause inhibition of 

the insulin signal transduction (37,38). The action of IL-6 may be considered a “two-

way street”,  since high levels of IL-6 may be regarded  as an insulin resistance 

predictor of endothelial function and hence may be involved in the development of type 

2 diabetes (38). 

In turn, the PAI-1 has been associated with increased insulin concentrations and 

decreased insulin sensitivity (39). Furthermore, Juhan-Vague et al. (39) suggested that 

increased  PAI-1 concentrations may  be the connection between insulin resistance and 

coronary disease. Thus, our findings pointing to increased  glucose, triglycerides and 

glucose intolerance observed in the obese group may be related to decreased 

adiponectin and increased IL-6, TNF-alpha, and PAI-1. Importantly, we observed 

negative correlations between baroreflex sensitivity and spleen PAI-1 and IL-6 levels 

and between RMSSD and PAI-1 in spleen tissue. Moreover, spontaneous baroreflex and 

RMSSA were positively correlated with adiponectin.   

In addition to an increased inflammatory profile in the obese animals, we 

observed, in the heart and kidneys (important territories in cardiovascular regulation), a 

decrease in antioxidant capacity and an increase in membrane lesion, as demonstrated 

by increased lipoperoxidation (TBARS) and protein oxidation (carbonyls). The induced 

oxidative damage in cells and tissues has been linked to the etiology of various 

degenerative diseases such as heart disease, atherosclerosis and pulmonary disorders 
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(40). The increased damage observed in our study may also be seen in other models of 

chronic diseases, such as the experimental model of hypertension (SHR) (41). It is also 

worth mentioning that there was a decrease in CAT in obese animals, suggesting an 

impairment of redox balance in obese animals. In this regard, studies have shown that 

the increase in free fatty acids resulting from hyperglycemia and insulin resistance can 

stimulate the generation of reactive oxygen species, favoring the development of 

dysfunction in this condition (42). In fact, in the present study, we observed that the 

higher levels of inflammatory mediators (PAI-1 and TNF-alpha in spleen tissue) were 

correlated with higher levels of protein oxidation (cardiac tissue) and lipoperoxidation 

(renal and cardiac tissues). 

Our study has limitations that deserve comments. We have methodological 

limitations regarding cardiac function measurements, since that we not confirmed 

echocardiographic parameters by direct left ventricular catheterization, tissue Doppler, 

or magnetic resonance imaging. Although we observed important relationships between 

metabolic, inflammatory and autonomic parameters, a cause-effect relationship cannot 

be established.     

 

CONCLUSIONS 

In conclusion, our results show that adult female ob/ob mice presented the 

beginning of diastolic dysfunction associated with cardiovascular autonomic 

impairment, which may have triggered inflammation and oxidative stress. These 

findings may shed some light on the mechanisms involved in the diastolic dysfunction 

development promoted by the association of diabetes and obesity in the female gender. 

Additionally, anti-obesity and anti-inflammatory therapeutic interventions, as weight 
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loss and exercise training may be considered in the management of the metabolic 

disorders also in adult female subjects in which the protective action of hormones are 

still present. 
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TABLES 

Table 1. Body weight, tissues weight and metabolic evaluations in wild type group 

(WT; n=14) and ob/ob group (OB; n=14). 

  WT OB 

Body weight (g) 20.1±0.2 50.2±0.5* 

Abdominal adipose tissue (g) 0.41±0.01 8.02±0.20* 

Glycaemia (mg/dl) 121±6  180±10* 

Tryglicerydes (mg/dl) 107±13 142±6* 

Cholesterol (mg/dl) 162±2  167±3  

GTT (mg/dl/min) 15424±3351 38491±1272* 

 Data are reported as mean± SEM. * p< 0.05 vs. WT 
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Table 2. Hemodynamic and autonomic parameters in wild type group (WT; n=8) and 

ob/ob group (OB; n=8). 

  WT OB 

Hemodynamic parameters 

       SAP (mmHg) 132 ± 2 129 ± 4 

     DAP (mmHg) 96 ±2 97 ± 3 

     MAP (mmHg) 114 ± 2 114 ± 4 

     HR (bpm) 562 ± 14 564 ± 20 

Heart rate variability 

       RMSSD (ms) 12.0±1.3 6.1±0.9* 

     LF (ms2) 135±26 7±2 * 

     HF (ms2) 43±6 13±2* 

Arterial pressure variability 

       VAR  (mmHg2) 20±3 24±3 

     LF (mmHg2) 9±1 10±1 

Baroreflex sensitivity   

     Alpha index (ms/mmHg) 3.12±0.32 0.74±0.07* 

Non-linear analyses   

     SD1 13.9±2.5 6.0±1.3* 

     SD2 24.2±1.5 15.0±2.3 * 
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     Alpha 1 1.00±0.09 0.57±0.05 * 

     Alpha 2 0.65±0.04 0.95±0.03* 

     SampEn 1.56±0.09 1.72±0.03 

     ApEn 1.41±0.05 1.47±0.02 

Data are reported as mean± SEM. * p< 0.05 vs. WT. SAP: systolic arterial pressure; 

DAP: diastolic arterial pressure; MAP: mean arterial pressure; HR: heart rate; RMSSD: 

root mean square of the successive differences; VAR: total variance; LF: low-frequency 

band; (0.20-0.75 Hz); HF: high-frequency band (HF: 0.75-3 Hz); Poincare plot (SD1 e 

SD2); Detrended fluctuation analysis (Alpha 1 e Alpha 2); Sample entropy (SampEn) 

and Approximate entropy (ApEn). 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3. Inflammatory markers in abdominal adipose tissue and spleen in wild type 

group (WT; n=6) and ob/ob group (OB; n=6). 

  WT OB 

Abdominal adipose tissue 
  

     IL-6 (pg/ml) 154±7 141±16 

     PAI-1 (pg/ml) 1353±211 4616±710* 

Spleen 

       TNF alpha (pg/ml) 70±5 96±4* 

     IL-6 (pg/ml) 148±15 380±52 * 

     PAI-1 (pg/ml) 1577±407 3706±723 * 

Data are reported as mean± SEM. * p< 0.05 vs. WT. 
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Table 4. Renal and cardiac oxidative stress in wild type group (WT; n=8) and ob/ob 

group (OB; n=8). 

  WT OB 

Renal 
  

     Protein oxidation (nmol/mg protein) 4.8±0.7 6.4±0.5* 

     Lipoperoxidation (µmoles/mg protein) 8.8±1.2 11.0±0.8* 

     SOD (USOD/mg protein) 19±1 18±1 

     CAT (nmol/mg protein) 3.5±0.3 2.4±0.2* 

Cardiac 

       Protein oxidation (nmol/mg protein) 3.2±0.2 4.3±0.4* 

     Lipoperoxidation (µmoles/mg protein) 4.3±0.6 5.7±0.3* 

     SOD  (USOD/mg protein) 10±1 10±1 

     CAT (nmol/mg protein) 0.3±0.02 0.3±0.03 

Data are reported as mean± SEM. * p< 0.05 vs. WT. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1. Cardiac function in WT (n=14) and OB (n=14). A: ejection fraction (EF); B: 

isovolumetric relaxation time (IVRT); C: myocardium performance index (MPI) 

groups. * p< 0.05 vs. WT. 

 

Figure 2. Cardiovascular autonomic assessment in WT (n=8) and OB (n=8) groups. A: 

baroreflex sensitivity evaluated by bradycardic and tachycardic responses to arterial 

pressure changes; B: total variance of the pulse interval; C: sympathovagal balance. * 

p< 0.05 vs. WT. 

 

Figure 3. Angiotensin II levels in WT (n=6) and OB (n=6) groups. A: adipose tissue; 

B: kidney; C: heart. * p< 0.05 vs. WT. 
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Figure 4. Adiponectin levels in WT (n=6) and OB (n=6) groups. A: adipose tissue; B: 

spleen. * p< 0.05 vs. WT. 
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Figure 2 
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Figure 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Figure 4 
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