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RESUMO
O  glicogênio  é  um polímero  de  glicose,  importante  reserva  glicêmica  durante  o  período  de  jejum e  exercício.  O
descontrole  glicêmico  e  as  dislipidemias  estão  entre  as  principais  causas  de  doenças  relacionadas  ao  diabetes  e
aterosclerose, podendo ser causadas tanto por fatores genéticos quanto por fatores adquiridos. O exercício físico tem
sido apontado como um importante modulador nos fatores degenerativos de tais patologias. Modelos humanos são
limitados para estudos fisiológicos e bioquímicos por serem invasivos. Assim, alguns estudos somente são possíveis
com uso de animais de laboratórios.  Camundongos transgênicos são excelentes modelos experimentais  permitindo
estudarmos apenas um fator isolado que os diferenciam dos demais. O objetivo desse trabalho é fazer um estudo do
perfil lipídico, glicêmico e de glicogênio hepático e muscular deste modelo em condição de exercício físico agudo.  As
análises bioquímicas  demonstraram que os animais CIII e NTG tiveram um aumento significativo na glicemia e os NTG
diminuíram sua trigliceridemia pós-exercício. Ao quantificarmos o glicogênio hepático e muscular dos CIII e NTG com e
sem exercício, observamos que o exercício físico é capaz de ativar a glicogenólise nos NTG diminuindo as reservas de
glicogênio, tanto hepático quanto muscular; que a expressão da apoCIII, por si só, promovendo  diminuição significativa
dos depósitos de glicogênio hepático e muscular,  fato que não ocorre somando o exercício agudo a expressão da
apoCIII.  Dessa  forma,  concluímos  que  a  super  expressão  da  apoCIII  humana  pode  modular  a  gliconeogênese  e
glicogenólise, com ou sem exercício físico.
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1- INTRODUÇÃO

O glicogênio é um polímero de glicose, pode ser armazenado no fígado e músculos  é uma
importante fonte de reserva de glicose durante o período de jejum para manutenção da glicemia, tais
reservas podem ser  afetadas pela  dieta,  estado metabólico  do indivíduo e pelo  exercício  físico
(McArdle et al., 2016).

As  dislipidemias  somadas  ao  descontrole  glicêmico  estão  entre  as  principais  causas  do
desenvolvimento da aterosclerose e conseqüente morbidade e mortalidade da população em todo
mundo  e  uma  das  principais  causas  é  a  dislipidemia  associada  a  elevadas  concentrações  de
triglicerídeos (TG) e ácidos graxos livres (AGL) no sangue.

O  aumento  de  AGL  sanguíneo  poderia  induzir,  em  indivíduos  dislipidêmicos  e/ou  com
Diabetes Mellitus Tipo 2, a resistência periférica à insulina e queda de sua secreção(RANDLE et al.,
1963; BODEN et al., 1997)  influenciando a gliconeogênese e glicogenogênese.

Modelos  para  estudos  que  relacionam  o  metabolismo  da  glicose  em  condições  de
dislipidemias não têm sido  adequados,  principalmente  em humanos,  nos  quais,  não  é  possível
coletar  certos  tecidos  para  análises  bioquímicas.    Neste  caso,  modelos  animais  têm  sido
vastamente utilizados, porém, tornar um animal dislipidêmico é extremamente complexo, por suas
características de auto controle alimentar.

A  produção  hepática  de  glicose  é  afetada  por  várias  alterações  hormonais  durante  o
exercício, os principais fatores responsáveis pela prevenção da hipoglicemia durante o exercício são
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o decréscimo na insulinemia que limita captação periférica de glicose e o aumento da secreção do
glucagon que estimula produção hepática de glicose (CHERRINGTON et al., 1981; WOLFE et al.,
1986; WASSERMAN et al., 1986).

Em  nosso  estudo  utilizamos  camundongos  C57BL6  transgênicos,  que  expressam  a
Apoliproteína CIIIhumana (CIII)  e seus controles não transgênicos (NTG - que não expressam).
Dentre os vários modelos para estudar a relação do metabolismo lipídico e glicêmico, nas últimas
décadas surgiram os camundongos modificados geneticamente.

 A partir dos anos 80 vários modelos expressando (transgênicos) ou com ausência (knockout)
de genes que alteram o perfil das lipoproteínas no sangue foram criados, e possibilitando até os dias
de hoje a elucidação de algumas questões complexas que relacionam  metabolismo da glicose e
lipídeos.

 Esta proteína se comporta como co-fator inibitório da Lipoproteína Lipase, que presa ao
endotélio capilar, metaboliza os triglicerídeos das Lipoproteínas de Muito Baixa Densidade (VLDL) e
dos quilomícrons distribuindo ácidos graxos e glicerol para as células (Ito et al., 1990) dessa forma,
esses animais tornam-se hipertrigliceridêmicos, com elevadas concentrações de colesterol e AGL no
sangue comparados ao NTG.

 O exercício físico pode alterar e ser alterado pelos diferentes estados metabólicos devido a
plasticidade molecular,  bioquímica, celular e tecidual dos seres vivos, dessa forma estudamos o
perfil lipídico, glicêmico e glicogênio hepático e muscular deste modelo em condição de exercício
físico agudo.

2- MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Animais:

Foram utilizados  24  animais,  12  CIII  e  12  NTG,  dos  quais:  12  (6  CIII  e  6  NTG)  foram
submetidos a sessão aguda de exercício, e 12 (6 CIII e 6 NTG) não exercitados.

A colônia de camundongos transgênicos para apoCIII humana foi implantada e reproduzida
de acordo com normas internacionais, no Biotério Setorial do Departamento de Ciências Fisiológicas
da Universidade Estadual de Maringá-PR, em estante ventilada (isolados dos outros camundongos),
com ciclo de claro/escuro de 12 horas, temperatura de 23±1ºC e com acesso livre a alimentação
(ração balanceada Nuvilab®). 

Os cruzamentos foram feitos em heterozigose de maneira a manter sempre 50% da colônia
como controles não-transgênicos. Aos 60 dias de vida, os filhotes resultantes do cruzamento foram
genotipados um a um e a árvore genealógica cuidadosamente registrada em "log book". 

A  genotipagem consistiu  em dosar  os  triglicerídeos plasmático  com jejum noturno de 12
horas,  onde foram considerados transgênicos (CIII)  os animais que apresentaram trigliceridemia
maior que 300mg/dL e não transgênicos (NTG) abaixo de 100mg/dL (SALERNO et al., 2007).

2.2 Dosagens analíticas

Na manhã do experimento, os animais foram pesados e tiveram amostra de sangue caudal
coletada  (antes  e  após  o  exercício  agudo)  para  avaliação  da  glicemia  (glicosímetro  e  tiras  de
dosagem  Optium®  Xceed  Point  ofCare),  triglicerídeos  e  colesterol  plasmáticos  (Kit  Comercial
Labtest®), ambos por colorimetria de acordo com as especificações dos fabricantes. 
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2.3 Sessão aguda de exercício

Parte dos animais foi submetida a sessão aguda de exercício (ex). Para isso, foi utilizada
esteira ergométrica programável (Imbramed, mod. KT3000), constituída por 8 raias adaptadas para
roedores, em velocidade crescente de 2 em 2 minutos a 0,2 km/h (velocidade inicial de 0,4 km/h).
Quando o animal não conseguia mais acompanhar o ritmo da esteira, era caracterizada a exaustão
do animal. Este era retirado da esteira e, imediatamente, era coletada nova amostra de sangue
caudal para averiguar a glicemia e a trigliceridemia do animal após o exercício.

2.4 Glicogênio hepático e muscular

Para coleta dos tecidos, todos os animais foram anestesiados (ip) com tiopental (120 mg/kg) e
lidocaína (10 mg/kg). Após a perda da consciência do animal, o fígado e o músculos(gastrocnêmio e
sóleo  de  ambas  as  pernas)  foram  coletados,  pesados  e  imersos  em  nitrogênio  líquido.  Ácido
perclórico (0,6 N) foi adicionado e a massa resultante foi homogeinizada e centrifugada (10 min a
6000 rpm). Alíquotas do sobrenadante (100 µL) foram utilizadas para determinar os níveis de glicose
livre (BERGMEYER; BERNT, 1974). Para outra alíquota do sobrenadante (100 µL), amiloglicosidase
(50 µL) foi adicionada com bicarbonato (50 µL) e acetato de sódio (960 µL). A solução foi incubada a
40ºC em banho-maria, sob agitação, por 2 horas, e a reação enzimática foi interrompida pela adição
de ácido perclórico (0,6 N, 500 µL). Após outra centrifugação (10 min a 6000 rpm), as alíquotas do
sobrenadante (100 µL) foram usadas para determinar a concentração final de glicose, i.e., a glicose
derivada do glicogênio (OLIVEIRA et al., 2007).

Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão Interna de Biossegurança - CTNBio
nº 819/2013 e Comitê de Ética no Uso de Animais em Experimentação - CEAE nº 020/2013 da
Universidade Estadual de Maringá.

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 01: Peso, glicemia e trigliceridemia, de camundongos C57BL6 não transgênicos (NTG) e transgênicos
para a apo-CIII (CIII), alimentados, pré e pós-exercício agudo (NTG+EXE; CIII+EXE).

NTG NTG+EXE CIII CIII+EXE
Peso (g) 26,7 ± 0,6 27,2 ± 0,9 25,5 ± 0,3 28,1 ± 0,4
Glicose (mg/dL) 130,2 ± 4,1 249,8 ± 6,9 a 141,3 ± 7,3 254,6 ± 6,2b

Triglicerídeo (mg/dL) 77,3 ± 4,3 53,4 ± 2,8c 581,4 ± 27,5 603,2 ± 20,1
Tempo de exaustão (min) 13,4 ± 08 16.2 ± 1.04
Média ± ep. n=7: avs NTG; bvs CIII; c NTG.

No sentido  de estudar  o  efeito  da  hipertrigliceridemia  induzida  pela  expressão gênica  da
apoCIII humana e do exercício físico agudo no armazenamento de glicogênio hepático e muscular,
utilizamos os camundongos C57BL6 transgênicos para apoCIII e seus controles não transgênicos,
com e sem aplicação de exercício físico agudo.

Demonstramos portanto na Tabela 1 o peso, glicemia e trigliceridemia de ambos os grupos,
como se observa, o peso corporal não foi alterado entre os quatro grupos, e ao avaliarmos o tempo
máximos de corrida de todos esses grupos, não foi encontrado diferenças significativas. Conclui-se
desta forma, que nem o exercício e a expressão da apoCIIInão altera o peso e a performance dos
mesmos.
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Figura 1: Glicogênio hepático de camundongos transgênicos para apoCIII humana (CIII) e controles não
transgênicos (NTG) com exercício agudo (CIII+EXE; NTG+EXE). Média ± ep; * p<0,01 vs. NTG. Teste t de

Student.

Na figura 1 dosamos o glicogênio hepático nos animais CIII e NTG, com e sem exercício 
agudo em estado alimentado e observamos que a expressão da apoCIII, por si, diminui as reservas 
de glicogênio. Isso demonstra que as altas concentrações de AGL e TG sanguíneos alteram a 
glicogenogênese. 

Quando se compara o glicogênio hepático dos animais exercitados, nota-se claramente que o 
exercício agudo degrada os depósitos deste substrato, fato esperado. Já o CIII, que possuía baixas 
reservas, não se observou diferenças entre o NTG+EXE. Dessa forma, conclui-se que tanto a 
expressão da apoCIII, quanto o exercício e ambas as variáveis alteram a glicogenogênese hepática.
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Figura 2: Glicogênio muscular de camundongos transgênicos para apoCIII humana (CIII) e controles não
transgênicos (NTG) com exercício agudo (CIII+EXE; NTG+EXE). Média ± ep; a p<0,05 vs. NTG; b p<0,05 vs

NTG+EXE e CIII. Teste t de Student.

Quando analisamos o glicogênio muscular, também observamos baixas reservas nos apoCIII 
transgênicos (p<0,05 CIII vs NTG) e efeito da glicogenólise no exercício (NTG+EXE vs NTG), 
corroborando com os resultados do glicogênio hepático. Porém, nos animais CIII exercitados 
(CIII+EXE) as reservas de glicogênio muscular são mais altas do que os CIII (CIII+EXE vs CIII) e 
iguais as do NTG (CIII+EXE vs NTG), assim concluímos que exercício agudo não afetou suas 
concentrações nos CIII. O estudo do glicogênio muscular em camundongos é um tanto limitado, pois
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necessitamos de pelo menos 1g de tecido. Dessa forma, utilizamos ambas as pernas e coletamos os
músculos sóleo e gastrocnêmio juntos e para as dosagens, fizemos um “pool” de dois animais 
(totalizando 4 pernas).

Mesmo assim podemos considerar que nos animais hipertrigliceridêmicos e com altas 
concentrações de AGL no sangue (CIII) o metabolismo muscular dos apoCIII transgênicos pode ter 
sido desviado para a beta oxidação poupando o glicogênio muscular por causa da grande oferta de 
ácidos graxos.

4- CONCLUSÃO

Como  esse  estudo  concluímos  que  o  exercício  físico  agudo  diminui  os  depósitos  de
glicogênio, tanto hepático quanto muscular em camundongos normais, fato já esperado. Porém, com
a  expressão  da  apolipoproteína  CIII,  a  qual  torna  o  animal  hipertrigliceridêmico  e  com  altas
concentrações de AGL no sangue, a gliconeogênese e glicogenólise pode ser afetada. Tanto em
condição de exercício agudo quanto em repouso. Dessa forma, o camundongo apoCIII transgênico
possui menores depósitos de glicogênio hepático e muscular e o exercício agudo não altera suas
concentrações.
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