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INTRODUÇÃO: 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2003 (há 19 anos) 

quatro em cada dez brasileiros apresentavam excesso de peso, contudo, em 2019, esses números 

saltaram para seis em cada dez brasileiros, totalizando aproximadamente 96 milhões de pessoas estão 

acima do peso no país. Tendo a população adulta como foco, foi possível observar que a porcentagem 

da obesidade mais do que dobrou nesse mesmo período, aumentando de 12,2% para 26,8%. 

A obesidade tem sido considerada por alguns autores como principal fator de risco para doenças 

como doenças cardiovasculares, câncer, distúrbios metabólicos e neurodegenerativos(IKEZAKI et al., 

2021; WANG, 2021). Neste contexto, a mitocôndria tem ganhado especial atenção por parte da 

comunidade científica, pois diversas pesquisas tem tentado entender o papel da disfunção mitocondrial 

no desenvolvimento da obesidade e doenças correlacionadas(NUNNARI; SUOMALAINEN, 2012). Essa 

disfunção ocorre, ao menos em parte, por conta de reduções na capacidade de fosforilação oxidativa, 

contribuindo para que ocorra alterações no metabolismo intercelular de lipídios, contribuindo com a maior 

incidência de resistência à insulina e de diabetes tipo 2(PETERSEN et al., 2003). 

Tendo em vista tais pontos expostos, entende-se de que é necessário aprofundar os 

conhecimentos relacionados aos diversos mecanismos envolvidos na regulação das mitocôndrias na 

musculatura esquelética de pacientes obesos e o impacto do exercício físico sobre elas. 

 

Resposta mitocondrial a proteínas mal formadas (UPRmt) 

 

A mitocôndria pode passar repetidas vezes por diversos momentos de estresse, que podem 

alterar sua funcionalidade e/ou quantidade. Para se adaptar a este cenário, o desenvolvimento do 

sistema de controle de qualidade de proteínas, como já citado, foi essencial para manter a proteostase 

e a função mitocondrial, tendo em vista os diversos níveis de danos proteotóxicos, como por exemplo o 

acúmulo de proteínas no citoplasma, que é uma ameaça para a célula visto que o desbalanço proteico 

gerado caracteriza um estresse(CANTÓ et al., 2009, 2010; LIN et al., 2002). 
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Uma das respostas adaptativas ao estresse é a UPRmt, que é um mecanismo de controle que é 

interpretado pela célula e sinalizado para o núcleo com o principal objetivo de assegurar a integridade e 

função das proteínas mitocondriais(YONEDA et al., 2004). A UPRmt aumenta a capacidade de 

dobramento de proteínas e ao mesmo tempo induz a redução da síntese pela célula, como forma de 

conter a agregação proteica ocasionada pelo quadro de estresse celular, além de melhorar a degradação 

de proteínas malformadas(CAO; KAUFMAN, 2012). 

Conforme ocorre o desencadeamento da UPRmt, chaperonas (como a HSP60) e proteases 

mitocondriais (como a ClpP) são estimuladas pois são moléculas consideradas essenciais para a 

caracterização da UPRmt(HOWALD et al., 1985) . Em alguns modelos animais, foi observado que a 

melhora de função e da capacidade oxidativa está relacionada à sinalização adaptativa no reparo 

mitocondrial, que também está relacionado a UPRmt(CANTÓ et al., 2012; HOUTKOOPER; PIRINEN; 

AUWERX, 2012; PIRINEN et al., 2014), tendo implicações quando se pensa em distúrbios do seu 

funcionamento, que pode facilitar doenças metabólicas e neurodegenerativas. 

 

UPRmt e exercício físico 

 

O exercício físico aeróbio é uma alternativa não-farmacológica muito eficiente tanto para a 

prevenção, como para o tratamento da obesidade. É bem estabelecido na literatura que o exercício físico 

estimula a biogênese e aumenta a função mitocondrial, principalmente no músculo esquelético (EGAN; 

ZIERATH, 2013; GAN et al., 2018; RUEGSEGGER; BOOTH, 2018) . No entanto os efeitos do exercício 

físico sobre os mecanismos que controlam a proteostase mitocondrial ainda não são completamente 

entendidos. Recentemente, demonstramos que o treinamento físico foi capaz de estimular marcadores 

da UPRmt na musculatura esquelética tanto em camundongos jovens, como em animais idosos(BRAGA 

et al., 2021; CORDEIRO et al., 2021, 2020). Esses resultados foram acompanhados pela melhora 

significativa da proteostase mitocondrial nas fibras musculares e também para a melhora de performance 

aeróbia. 

Em um outro estudo, demonstramos que o exercício físico aeróbio aumentou o conteúdo proteico 

de marcadores da UPRmt no hipotálamo de camundongos eutróficos, contribuindo para aumento da 

função das mitocôndrias no sistema nervoso central(BRAGA et al., 2021) . Neste cenário, acreditamos 

que o exercício físico aeróbio possa ser um agente estressor fisiológico capaz de estimular a UPRmt na 

musculatura esquelética de camundongos obesos, contribuindo para o reequilíbrio da proteostase 

mitocondrial e consequentemente para o aumento do funcionamento das mitocôndrias, gerando maior 

capacidade oxidativa, bem como maior capacidade de produção de energia. 
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Objetivos 
 
- Avaliar o papel do treinamento físico aeróbio sobre a UPRmt da musculatura esquelética de camundongos obesos. 

- Avaliar o conteúdo das proteínas ClpP, Hsp60, Yme1L1 e Lonp1, conhecidos marcadores da UPRmt, 

no músculo esquelético de camundongos Swiss obesos após 4 semanas de treinamento físico em 

esteira; 

- Avaliar os componentes da cadeia transportadora de elétrons (ATP5a, Uqcrc2, MTCO1, SDHB e 

NDUF8b), no músculo esquelético de camundongos Swiss obesos após 4 semanas de treinamento físico 

em esteira. 

- Comparar o efeito de 4 semanas de treinamento físico em esteira no conteúdo proteico de HSP60 em 

músculo esquelético do tipo I (sóleo) e do tipo II (EDL) de camundongos Swiss obesos. 

 
METODOLOGIA: 

 

Reagentes e anticorpos 

Os reagentes e os aparelhos utilizados para o gel Sódio Dodecil Sulfato (SDSPAGE)serão provenientes 

da Bio-Rad (Richmond, CA). Os compostos Tris Hidroximetil Aminometano (TRIS), Fenilmetil Sulfonil 

Fluorido (PMSF), Aprotinina e Ditiotreitol (DTT) serão provenientes da empresa Sigma ChemicalCo. (St. 

Louis, MO). A membrana de nitrocelulose (BA85, 0,2m) será proveniente da empresa Biorad. Serão 

utilizados os anticorpos anti-OXPHOS (coquetel de subunidades mitocondriais), que será proveniente 

da empresa ABCAM; anti-ClpP proveniente da empresa ABCAM, anti-Hsp60, antiYme1L1 e anti-Lonp1 

proveniente da empresa Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA). 

Animais 

Serão utilizados camundongos Swiss machos, com 2 meses de idade, provenientes do Centro de 

Bioterismo da UNICAMP (CEMIB). Os animais serão previamente pesados e alocados em gaiolas 

individuais, expostos a ciclos de 12 horas claro e 12 horas escuro, com temperatura entre 20ºC e 22ºC, 

onde receberão água e ração padrão para roedores (da marca Nuvilab) ad libitum, ou dieta hiperlipídica 

por 8 semanas, conforme descrito(MARINHO et al., 2018). O projeto será previamente submetido e 

analisado pelo comitê de ética da UNICAMP. 

Protocolo de Exercício Físico 

Para o protocolo de exercício, os camundongos do grupo Exercício serão submetidos a quatro semanas 

de treinamento em esteira ergométrica, exercitados em intensidade correspondente à máxima fase 

estável de lactato, conforme proposto por Ferreira e colaboradores(FERREIRA et al., 2007). 

Previamente, os camundongos serão adaptados aoergômetro, visando minimizar o possível estresse 

induzido pelo equipamento. 

Procedimentos de extração 

Serão extraídas amostras dos músculos sóleo e EDL, que serão posteriormente homogeneizadas em 

tampão de extração (contendo 1% de Triton X 100, 100 mM de Tris - pH 7,4, 100 mM de pirofosfato de 

sódio, 100 mM de fluoreto de sódio, 10 mM de EDTA, 10 mM de ortovanadato de sódio, 2 mM de PMSF 

e 0,1 mg/mL de aprotinina a 4 ºC, reagentes da marca Sigma-Aldrich). Após os experimentos, os animais 

serão sacrificados por aprofundamento de anestesia, seguido de deslocamento cervical. O homogenato 

será centrifugado a 11.000 RPM por 30 minutos. Será determinada a concentração de proteína na 

porção sobrenadante da amostra, utilizando o método de Bradford. Em seguida, será acrescido o tampão 
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de Laemmli a cada uma das amostras, que serão fervidas por 5 minutos e armazenadas a -80° C para 

as análises de Western blotting. 

 

Análise proteica por Western blotting 

As amostras serão tratadas com tampão de Laemmli(LAEMMLI, 1970) contendo DTT 100 mM (Sigma-

Aldrich) e aquecidas em água fervente por 5 minutos. Em seguida, serão aplicadas em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) no aparelho para minigel (MiniProtean®). A separação das proteínas 

acontecerá com aumento gradual da voltagem do equipamento com início em 30 Volts até atingir o valor 

máximo de 120 Volts(TOWBIN; STAEHELIN; GORDON, 1979). Será utilizado como padrão um 

marcador de peso molecular com valores pré-estabelecidos conforme indicação do fabricante. A 

transferência das proteínas do gel será feita eletricamente para uma membrana de nitrocelulose, 

utilizandose cubas de eletroforese da empresa Bio-Rad. Essa etapa terá a duração de aproximadamente 

2 horas. As membranas contendo as proteínas e o marcador de peso molecular, serão incubadas em 

solução bloqueadora (leite desnatado 5%, Tris 10mM, NaCl 150 mM e Tween 20 a 0,02%) por 2 horas, 

reduzindo assim as possíveis ligações inespecíficas do anticorpo na membrana de nitrocelulose. As 

membranas serão posteriormente lavadas e incubadas com anticorpo primário, seguindo as diluições 

conforme sugestão do fabricante, por 12 horas (overnight) a 4°C. Em seguida as membranas serão 

lavadas e incubadas com 2 L de anticorpo secundário por 120 minutos em temperatura ambiente e, 

posteriormente lavadas e incubadas com 2 mL de solução de quimioluminescência (Pierce, CA). A 

reação do anticorpo secundário com a solução quimioluminescente será detectada por meio de um 

fotodocumentador. A intensidade das bandas será quantificada por densitometria óptica através do 

programa Uniscan®. 

 

Análise Estatística 

 

Os dados serão analisados através do teste t de Student ou análise de variância (ANOVA), seguida por 

análise de significância (Bonferroni), quando apropriado, para comparação dos grupos experimentais. A 

significância estatística adotada será de p < 0,05. O processamento e análise dos dados será feita com 

o auxílio do software GraphPad Prism 8.0 (GraphPad Software, San Diego, CA). 
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