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RESUMO 

 
UETA, C.B. Papel dos receptores adrenérgicos β1 e β2 na termogênese facultativa. 2009. 72f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
 O tecido adiposo marrom (BAT), principal sítio de termogênese facultativa, é ativado pela 

liberação de noradrenalina (NE) pelo Sistema Nervoso Simpático, que se liga aos receptores 

adrenérgicos β1, β2 e β3 expressos nos adipócitos marrons. Animais com nocaute das três 

isoformas de receptor adrenérgico β (TKO) são obesos e sensíveis ao frio, demonstrando que 

estes receptores  estão envolvidos na manutenção do peso corporal e na regulação da temperatura 

central. No entanto, ainda não é claro qual o papel de cada isoforma nestes processos. Assim 

sendo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o papel das isoformas β1 e β2 na mediação da 

termogênese facultativa induzida pela dieta e na termogênese induzia pelo frio. Para tanto, 

camundongos com nocaute para o receptor adrenérgico β1 (KOβ1) e camundongos com nocaute 

para o receptor β2 (KOβ2) foram tratados com dieta hipercalórica por 22 semanas. Os resultados 

obtidos mostram que os animais KOβ1 e KOβ2 tratados com dieta hipercalórica não desenvolvem 

obesidade mais severa do que os animais selvagens, como comprovado pela medida de peso 

corporal e determinação da composição corporal. Porém não são capazes de aumentar o consumo 

de oxigênio induzido pela dieta, sugerindo que esses receptores apresentam papel relevante nessa 

resposta fisiológica. Essa resistência ao desenvolvimento da obesidade sugere que os receptores 

β1 e β2 não medeiam a termogênese facultativa induzida pela dieta, embora haja a possibilidade 

de existirem mecanismos compensatórios nesses animais. Por outro lado, a presença do receptor 

β1 é exigida para termogênese induzida pelo frio, uma vez que os camundongos KOβ1 são 

sensíveis ao frio e a capacidade termogênica do BAT desses animais em reposta à NE é bastante 

reduzida quando comparados com animais selvagens. A ausência do receptor β2 não piora a 

resposta dos animais ao frio sugerindo que essa isoforma não esteja envolvida na termogênese 

induzida pela dieta ou pelo frio. Em conclusão, este estudo indica que o receptor adrenérgico β1 é 

fundamental na termogênese induzida pelo frio, mas não na termogênese induzida pela dieta. 

Além disso, é provável que a termogênese induzida pela dieta seja regulada por mecanismos 

distintos da termogênese induzida pelo frio.  

 
Palavras Chaves: Receptores adrenérgicos β. Nocaute. Termogênese facultative. BAT. 
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ABSTRACT 

 
UETA, C.B. Role of adrenergic receptor β1 and β2 in diet- or cold-induced thermogenesis. 
2009. 72f. Master thesis (Science) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo,2009. 
 
 
Brown adipose tissue (BAT) is the main site of facultative thermogenesis and is activated by 

signaling of β1, β2 e β3 adrenergic receptors by norepinephrine (NE) released by Sympathetic 

Nervous System. Previous studies have shown that animals with knockout for all β adrenergic 

receptor (TKO) are obese and cold intolerant. These data indicates that these β adrenergic 

receptors are involved in the development of obesity and body temperature regulation. 

Nonetheless, it is unclear the role of each isoform in these process. Therefore, the purpose of this 

study was to evaluate the role of isoforms β1 and β2 in mediate diet-induced thermogenesis and 

cold-induced thermogenesis. For that, knockout mice for the adrenergic receptor β1 (KOβ1) and 

knockout  mice for the adrenergic receptor β2 (KOβ2) were fed with high fat diet for 22 weeks. 

The results obtained showed that the animals KOβ1 and KOβ2 treated with high fat diet did not 

develop more severe obesity when compared to wild type animals, as evidenced by the measure 

of body weight and determination of body composition. However, they were unable to increase 

the oxygen consumption induced by diet, suggesting that these receptors have important role in 

this physiological response. This resistance to the development of obesity suggests that β2 and β1 

isoform do not mediate diet- induced thermogenesis, although there is a possibility that there are 

compensatory mechanisms in these animals. These results suggest that the adrenergic receptors 

β1 and β2 do not mediate the facultative thermogenesis induced by diet. Furthermore, the 

presence of the β1 receptor is required for cold-induced thermogenesis, since the KOβ1 mice are 

sensitive to cold and BAT thermogenic response is significantly impaired when compared to 

wild type animals. The absence of β2 receptor does not worsen the response of animals to cold, 

suggesting that this isoform is not involved in the diet- or cold-induced thermogenesis. In 

conclusion, this study indicates that the β1 isoform of the adrenergic receptor is critical in the 

cold-induced thermogenesis, but not in diet-induced thermogenesis. Moreover, it is likely that 

the diet-induced thermogenesis and cold-induced thermogenesis are regulated by different 

mechanisms. 

 
Key-words: β adrenergic receptor. knockout. Facultative thermogenesis. BAT. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1   Termogênese   

 

A geração de calor pela queima de calorias está envolvida em vários vários processos 

fisiológicos, incluindo a regulação da temperatura corporal, metabolismo, peso corporal e 

balanço energético. Animais homeotérmicos apresentam significativa ineficiência 

termodinâmica na utilização da energia metabólica que resulta na liberação de calor e se 

valem dessa ineficiência intrínseca a fim de manter sua temperatura corporal constante 

(BIANCO, 2005). 

A quantidade de calor liberado por um organismo em repouso, não realizando digestão 

e a termoneutralidade (~28° C para seres humanos adultos), pode ser calculada a partir da 

medida do calor perdido para o ambiente (calorimetria direta) ou através do consumo de 

oxigênio (calorimetria indireta). É chamada de termogênese obrigatória (SILVA, 1995).  

O gasto energético de repouso aumenta de forma significativa em resposta a mudanças 

ambientais ou comportamentais, tais como alterações na temperatura ambiente e/ou 

ingestão de alimentos. A capacidade dos mamíferos de aumentar a liberação de calor sob 

demanda é chamada de termogênese facultativa, também chamada termogênese química 

ou adaptativa (para revisão ver LOWELL e SPIEGELMAN, 2000). 

 

1.1.1  Tecido adiposo marrom e UCP-1 

 

O BAT é o mais importante sítio de termogênese química (non-shivering 

thermogenesis) presente em pequenos mamíferos durante todas as idades e em seres 

humanos principalmente nos primeiros meses de vida (CANNON e NEDERGAARD, 

1985; HIMMS-HAGEN, 1985; NICHOLLS e LOCKE, 1984). Recentemente, no entanto, 

foi demonstrado que seres humanos adultos também podem apresentar tecido adiposo 

marrom com todas as características morfológicas e fisiológicas descritas no órgão 

adiposo de pequenos mamíferos, apresentando-se principalmente na região 

supraclavicular e cervical, com regulação similar a dos roedores. (CINTI, 2006; 

NEDERGAARD et al, 2007). A relação entre superfície e volume (S/V) no corpo humano 

é inteiramente diferente dos pequenos mamíferos e, desta forma, a termodispersão é 

significativamente menor em humanos que em roedores, o que justificaria a reduzida 

necessidade do BAT em humanos adultos. No entanto, a atividade do BAT em humanos 
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adultos pode desempenhar um importante papel no metabolismo (NEDERGAARD; 

BENDTSSON; CANNON, 2007).  

A identificação de tecido adiposo marrom em humanos abre um grande leque de 

possibilidades no tratamento da obesidade. A compreensão dos mecanismos que regulam 

a atividade desse tecido em humanos pode resultar em formas de estimular o gasto 

energético e, consequentemente, reduzir o peso corporal. Uma possibilidade seria a 

ativação seletiva dos receptores adrenérgicos β3 que são expressos no BAT e no WAT, 

mas não em outros tecidos. A descoberta de uma droga altamente seletiva para essa 

isoforma, ocasionaria a estimulação da lipólise sem causar os efeitos indesejáveis dos 

outros receptores adrenérgicos β1 e β2. 

 

1.1.2  Mecanismo de ação dos receptores adrenérgicos β no BAT 

 

O mecanismo bioquímico pelo qual o BAT gera calor envolve a expressão da proteína 

desacopladora, a UCP-1, presente no interior da membrana mitocondrial (CANNON et 

al, 1982; NICHOLLS e LOCKE, 1984).  

A estimulação do BAT se dá pelo Sistema Nervoso Simpático (SNS), através da 

liberação de noradrenalina (NE). No adipócito marrom maduro, a NE interage com 

diferentes subtipos de receptor adrenérgico que estão associados com a ativação de 

diferentes vias de sinalização. A estimulação dos receptores adrenérgicos β ativa a 

proteína G estimulatória, com consequente amplificação do AMPc  e ativação da PKA. A 

PKA, por sua vez, ativa a lipase hormônio sensível (LHS) que quebra os triglicerídeos 

das células adiposas, liberando glicerol e ácidos graxos.  

Esses ácidos graxos servem como substrato para o ciclo de Krebs, com consequente 

liberação de hidrogênios que são carreados pelas flavoproteínas na forma reduzida 

(NADH e FADH2) e bombeados pela cadeia respiratória para o espaço intermembranoso 

mitocondrial, criando um gradiente de prótons. Esses prótons podem retornar a matriz 

mitocondrial pela ATPase com consequente síntese de ATP. No BAT a UCP-1 constitui 

uma via alternativa ao retorno desses prótons para a matriz mitocondrial, onde os ácidos 

graxos deslocam o nucleotídeo GDP da UCP-1 (desacoplamento) e a energia do gradiente 

eletroquímico é dissipada na forma de calor aquecendo o corpo (Figura 1).  

Para compensar essa liberação de prótons, a célula aumenta o consumo de oxigênio 

para manter a síntese de ATP pela célula (JANSKÝ, 1995; LOWELL e SPIEGELMAN, 
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2000; RIBEIRO et al, 2001; BACHMAN et al, 2002; BOSS et al, 1998; LEAVER e 

PAPPONI, 2002; NICHOLLS e LOCKE, 1984; NICHOLLS e RIAL, 1999; 

SKULACHEV, 1998). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Esquema do mecanismo de ação dos receptores β adrenérgicos no BAT. Quando o hipotálamo               
é estimulado pelo frio ou pela dieta hipercalórica o SNS libera NE que se liga aos receptores β 
adrenérgicos. A amplificação do AMPc aumenta a PKA que age na ativação da lipase hormônio 
sensível que quebra o diacilglicerol, liberando glicerol e ácidos graxos. Esse último serve como 
substrato para o ciclo de krebs. Nesse ciclo são liberados cofatores reduzidos (NADH e FADH2) que 
vão para a cadeia transporte de elétrons, aumentando o gradiente de prótons H+ no espaço entre 
membranas. Esses prótons podem retornar pela ATP sintetase para a matrix mitocondrial e ocorre 
síntese de ATP ou os ácidos graxos podem deslocar o nucleotídeo GDP da UCP-1 (desacoplamento) 
e os prótons retornam para a matrix pela UCP-1 dissipando energia na forma de calor. 

 

 

O BAT representa, portanto, um atraente modelo celular para avaliar a sinalização 

adrenérgica na termogênese facultativa, já que é altamente regulado pelo sistema nervoso 

simpático, expressa diferentes subtipos de receptores adrenérgicos (REHNMARK et al, 

1990; PUIGSERVER et al, 1996; ROHLFS et al, 1995) e é importante no controle do 

balanço energético por sua capacidade de realizar a respiração desacopladora mitocondrial 

envolvendo a UCP-1.  
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1.2  Receptores adrenérgicos β  

 

Os receptores adrenérgicos α e β são membros de uma grande família de receptores 

positivamente acoplados à proteína G. Esses receptores são ainda subdivididos em α1a, 

α1b, α1c, α2a, α2b, α2c (FITZGERALD, 2007), β1, β2 e β3. (COLLINS e SURWIT, 2005). 

Tais receptores são proteínas transmembranas com uma porção amino terminal 

extracelular e uma porção carboxi terminal intracelular. Apresentam sete regiões 

hidrofóbicas que atravessam a membrana celular. Através dessas regiões, os subtipos de 

receptores adrenérgicos exibem aminoácidos homólogos e diferenças nos segmentos 50 e 

60 que determinam a especificidade do encaixe de agonistas (FITZGERALD, 2007). 

Estão envolvidos em diversos processos fisiológicos, tais como desenvolvimento, 

comportamento, tônus do músculo liso, funcionamento cardíaco e metabolismo energético 

(JIMENEZ et al, 2002).                            

Os receptores adrenérgicos α1 medeiam a vasoconstrição do músculo liso vascular, 

glicogenólise e gliconeogênese no fígado (FITZGERALD, 2007). Já o receptor α2 tem o 

papel de inibir a lipólise, no tecido adiposo branco e a termogênese no BAT, por estar 

acoplado à proteína G inibitória, levando a uma inibição da ativação da adenilil ciclase e 

redução da formação de AMPc (FITZGERALD, 2007). 

Os receptores adrenérgicos β1 medeiam o aumento da força de contração do músculo 

cardíaco e a atividade cardíaca (ROHRER, 1998), aumentam a secreção de renina pelos 

rins e no tecido adiposo branco e marrom parecem aumentar a calorigênese e o consumo 

de oxigênio (FITZGERALD, 2007). Já os receptores adrenérgicos β2 causam relaxamento 

do músculo liso, resultando em broncodilatação e vasodilatação, aumentando tanto a  

glicogenólise e gliconeogênese no fígado quanto a secreção de insulina e glucagon nas 

ilhotas pancreáticas (FITZGERALD, 2007). Os receptores adrenérgicos β3 podem estar 

envolvidos na estimulação do gasto energético e na lipólise no BAT e no WAT. Além 

disso, os receptores β3 parecem interferir também na sinalização da insulina, embora não 

esteja claro seu papel, podendo inibir a ativação do receptor de insulina (ISSAD et al, 

1995; OBERMAIER et al, 1987; HÄRING et al, 1986; KLEIN et al, 1991; 1999) ou  

aumentar a captação de glicose pelas células (CHERNOGUBOVA; CANNON; 

BENGTSSON, 2004).  

O adipócito marrom expressa todas as isoformas de receptores adrenérgicos, α1, 

α2, β1, β2 e β3 (SELL; DESHAIES; RICHARD, 2004). 
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Apesar de os receptores adrenérgicos β apresentarem diversas funções, seu papel na 

regulação do metabolismo energético fica claro quando se estuda animais que não 

expressam os receptores β1, β2 e β3, os animais triplo nocaute ou TKO. Os camundongos 

TKO apresentam redução do gasto energético em temperatura ambiente, obesidade 

moderada em dieta normal, sensibilidade à obesidade induzida pela dieta e exibem 

intolerância ao frio (JIMENEZ et al, 2002).  

COLLINS et al (1994) estabeleceram uma relação entre as quantidades de RNAm para 

os receptores adrenérgicos β1/β2/β3,  no tecido adiposo marrom de camundongos, na razão 

aproximada de 3:1:150, isto é, a quantidade de RNAm para o receptor adrenérgico β3 é 50 

vezes maior que a quantidade de β1 e 150 vezes maior que a quantidade de β2. Em função 

do alto nível de expressão do gene dos receptores adrenérgicos β3, tem sido proposto que 

esse seja o principal regulador da lipólise no tecido adiposo de camundongos.  

No entanto, a baixa quantidade de RNAm para os receptores β1 e β2  não seria razão 

para descartar esses receptores como mediadores da ação da NE. Os receptores  β1 e β2 

são receptores de alta afinidade e, portanto, mesmo em baixas concentrações, a  NE 

circulante pode  ligar e ativar esses receptores. Por outro lado, os receptores β1 e β2 podem 

ser dessensibilizados ou tornarem-se downregulated durante estimulação simpática 

prolongada, limitando a produção de AMPc. É possível que esses receptores medeiem os 

efeitos sistêmicos da NE, tais como ativação parcial da lipólise e da termogênese, 

regulação do fluxo sanguíneo e da proliferação celular (ATGIÉ; D’ALLAIRE; 

BUKOWIECKI, 1997).  

Vários mecanismos moleculares têm sido envolvidos na dessensibilização desses 

receptores, principalmente da isoforma β2. Um mecanismo proposto envolve a 

fosforilação da PKA logo após sua ativação pela NE, resultando num rápido 

desacoplamento do receptor da via de transdução do sinal (BENOVIC et al, 1988,1989; 

BOUVIER et al, 1989; HAUSDORFF et al, 1989). Outra forma de dessensibilização dos 

receptores β2 ocorre durante a ativação do receptor por longos períodos de tempo. Nesse 

caso, ocorreria degradação de receptores pré-existentes e dessensibilização do RNAm 

desses receptores, reduzindo o número de receptores na superfície da membrana celular 

(DOSS et al, 1981; MORISHIMA et al, 1980; HOMBURGER et al, 1984; HADCOCK e 

MALBON, 1988). 
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O receptor  β1 tem poucos sítios de fosforilação e não apresentam dois resíduos de 

tirosina implicados na downregulation do β2 (VALIQUETTE et al, 1990), sendo, 

portanto,  menos sensível à dessensibilização do que o β2.  

Os receptores β3 são de baixa afinidade, mas são particularmente resistentes à 

dessensibilização induzida pelas catecolaminas, pois não apresentam o sítio sensível à 

fosforilação que está envolvido no processo de dessensibilização dos receptores acoplados 

à proteína G (CARPÉNÉ et al, 1993; GRANNEMAN, 1992; NANTEL et al, 1993, 1994).  

Quando camundongos são tratados com dieta hipercalórica por um longo período, 

ocorre intensa estimulação simpática, o que faria com que os receptores adrenérgicos β3 

permanecessem funcionais, enquanto os receptores β1 e β2 tornar-se-iam downregulated. 

Isso sugere que os receptores adrenérgicos β3 poderiam ser mediadores dos efeitos da NE 

liberados pelos nervos simpáticos quando a termogênese é ativada por períodos 

prolongados (ATGIÉ; D’ALLAIRE; BUKOWIECKI, 1997). Os receptores β3 

representariam, portanto, um receptor fisiológico para a NE secretada nas terminações dos 

nervos simpáticos quando sua concentração na fenda sináptica é alta e/ou quando os 

receptores de alta afinidade β1/β2 estejam dessensibilizados pela estimulação simpática 

prolongada (D’ALLAÍRE et al 1995). No entanto, não há consenso nessa “divisão de 

tarefas”.  

Assim, a contribuição dos três receptores adrenérgicos β para a regulação dos 

processos metabólicos que ocorrem nos adipócitos pode variar durante diferentes 

condições fisiológicas como exposição ao frio, a idade dos animais e a composição da 

dieta (HIMM-HAGEN, 1990). 

 

1.3   Receptores β adrenérgicos e termogênese facultativa induzida pela dieta  

 

A energia corpórea armazenada é relativamente estável durante longos períodos de 

tempo e a restrição, ou o excesso, de ingestão calórica desencadeia mecanismos 

compensatórios para manter os estoques energéticos constantes (WEIGLE, 1994; 

WILSON et al, 1990). A gordura é armazenada quando as calorias consumidas excedem 

as calorias gastas. Portanto, em princípio, a obesidade pode ser causada pelo aumento das 

calorias ingeridas, diminuição do gasto de energia, pela combinação de ambos ou ainda 

por prejuízos na mobilização dos estoques de gordura (BACHMAN et al, 2002; LEE et al, 

1996; ZHANG et al, 1994). Como o ganho ou a perda de peso é determinado pelo balanço 
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em longo prazo entre o ganho e o gasto energético, é importante entender os fatores que 

compõem e regulam o gasto energético em condições normais.     

A energia total gasta por um organismo pode seguir três caminhos: 1) a energia 

necessária para executar funções celulares e orgânicas, chamada de termogênese 

obrigatória; 2) o aumento no gasto energético induzido pela dieta ou pela exposição ao 

frio, chamada de termogênese química ou facultativa e 3) a atividade física.  

A termogênese facultativa induzida pela dieta é mediada pelo sistema nervoso 

simpático através da estimulação dos receptores adrenérgicos β que ativam no BAT os 

mecanismos de liberação de calor (BACHMAN et al, 2002). Esses receptores, portanto, 

podem ser alvos para o tratamento da obesidade. Como animais que não expressam as três 

isoformas de receptor β, os animais TKO são sensíveis à obesidade induzida pela dieta, 

assim, é possível que o aumento no acúmulo de gordura seja devido a um prejuízo na 

função do BAT. Portanto, um defeito na termogênese induzida pela dieta seria uma 

possível explicação para a obesidade que tem sido relacionada à ineficiência do tecido 

adiposo marrom em diversos modelos experimentais (BACHMAN et al, 2002). 

Diversos estudos têm indicado o receptor adrenérgico β3 como um alvo potencial para 

o desenvolvimento de drogas terapêuticas anti-obesidade e anti-diabetes (STROSBERG, 

1997a e b). Estudos demonstraram que tratamentos diários em ratos jovens com CL-

316,243, um agonista específico para os receptores adrenérgicos β3, por 2 semanas 

retardaram o desenvolvimento da obesidade induzida pela dieta hipercalórica (HIMMS-

HAGEN et al, 1994). Essa proteção à obesidade foi associada com um aumento da taxa 

metabólica e dos níveis de UCP-1. (CHAMPIGNY et al, 1991; COLLINS et al, 1997; 

FISHER et al, 1998; GHORBANI et al, 1997; HIMMS-HAGEN et al, 1994; SASAKI et 

al, 1998). 

Entretanto, camundongos nocaute para o receptor adrenérgico β3 alimentados com 

dieta hipercalórica passam por alterações de composição corporal, principalmente no 

aumento dos estoques de gordura e a maior porcentagem do peso de gordura, mas esse 

aumento é relativamente pequeno quando comparado a outros modelos de roedores 

geneticamente obesos (ROHRER, 1998). Essas características sugerem que o β3 

desempenha um pequeno papel na regulação do balanço energético ou que mecanismos 

adaptativos compensatórios ocorram pela deficiência do receptor β3 que limita o 

desenvolvimento de obesidade (SUSULIC et al, 1995). De fato, esses animais nocaute 

para o receptor adrenérgico β3 apresentam um aumento na expressão do receptor β1, no 
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BAT. Portanto, é possível que os receptores β1 ou β2 também apresentem efeitos 

antiobesidade. A ativação dos receptores β1 e β2 nos animais com nocaute para a isoforma 

β3 aumenta o consumo de oxigênio e elimina a intolerância ao frio e reduz o excesso de 

tecido adiposo branco (ARCH et al, 1984). Além disso, camundongos transgênicos que 

superexpressam os receptores adrenérgicos β1 apresentam resistência à obesidade induzida 

pela dieta (SOLOLEVA et al, 1997). 

Por outro lado, outros estudos sugerem que a termogênese e a lipólise no BAT são 

principalmente mediadas pelos receptores adrenérgicos β1 e β3 e que os receptores 

adrenérgicos β2 desempenham um menor papel no controle desse processo metabólico. 

(ATGIÉ; D’ALLAIRE; BUKOWIECKI,1997). 

Os receptores β também apresentam ação lipolítica no tecido adiposo branco e as três 

isoformas já foram implicadas em mediar este efeito (ARCH et al, 1984; SUSULIC et al, 

1995; SOLOLEVA et al, 1997).  

Por outro lado, quando dietas hipercalóricas são administradas por longos períodos a 

animais selvagens, a resposta lipolítica não aumenta em função do estabelecimento da 

obesidade, sugerindo o desenvolvimento de uma certa “resistência adrenérgica”. 

COLLINS et al (2004 e 1999) demonstraram a diminuição da velocidade de lipólise em 

animais alimentados com dieta hipercalórica que poderia ser explicada pela diminuição da 

expressão de receptores β adrenérgicos. Além disso, uma vez estabelecida a obesidade e a 

resistência a insulina, ocorre diminuição da expressão do receptor adrenérgico β3, podendo 

contribuir para redução na mobilização de triglicérides e diminuição da termogênese 

(HAMANN, FLIER, LOWELL, 1996).  

Em conjunto, esses dados mostram que o papel de cada isoforma no desenvolvimento 

da obesidade, ainda não é claro. 

Outro aspecto importante é a captação de glicose no BAT, marcadamente aumentada 

durante duas condições metabólicas opostas: durante processo anabólico ativo (estimulado 

pela insulina) e ativação da termogênese (ativada pelo sistema nervoso simpático) 

(MARETTE e BUKOWIECKI, 1989; SHIMIZU et al, 1991; LIU et al, 1994). A insulina 

promove a utilização de glicose e lipogênese no BAT (McCORMACK, 1982; 

NEDERGAARD e LINDBERG, 1982) e é exigida para a termogênese induzida pelo frio 

e pela dieta (ROTHWELL e STOCK, 1981). De fato, estudos realizados em cultura de 

adipócitos marrons demonstraram uma interação entre os sistemas de sinalização da 
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insulina e adrenérgico (BRONNIKOV et al, 1999; BENGTSSON et al, 2000; KIKUCHI-

UTSUMI et al, 1997; LINDQUIST et al, 2000; NIKAMI et al, 1996). 

Há outras formas de regulação do catabolismo lipídico, crucial para a termogênese 

facultativa, além da realizada pelo SNS. A leptina, grelina e hormônio tireoideano 

participam de forma importante nos mecanismos envolvidos nesses processos. 

A leptina é um hormônio antilipogênico que aumenta o gasto energético, apresentando 

duas ações: a primeira, em neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, onde estimula a 

expressão de neuropeptídeos relacionados aos mecanismos de inibição da ingestão 

alimentar e aumento do gasto energético total via inervação simpática; e a segunda, 

agindo em outros neurônios do mesmo núcleo, inibindo a expressão de neuropeptídeos, 

envolvidos no aumento da ingestão alimentar e na redução do gasto energético 

(FONSECA-ALANIZ et al, 2006). A produção de leptina aumenta proporcionalmente ao 

tamanho dos adipócitos e os níveis de leptina são altos em animais que se tornam obesos 

após o tratados com dieta hipercalórica (HALAAS et al, 1997; HEYMSFIELD et al, 

1999; LEVIN et al, 2002; LI et al, 1997; WIDDOWSON et al, 1997). Entretanto, apesar 

de aumentada, a leptina apresenta uma falha na sua sinalização que pode ser causada pela 

redução no seu transporte através da barreira hematoencefálica (BANKS e FARRELL, 

2003), diminuindo a atividade. A estimulação dos efeitos da leptina no gasto energético 

exigem receptores adrenérgicos β funcionais (ASSENSIO et al, 2008) e isso é consistente 

com a hipótese de que a termogênese poderia ser um importante mecanismo pelo qual a 

leptina regula a composição corporal.  

Já a grelina é um hormônio secretado pelo estômago e que causa aumento do peso 

corporal, por aumentar a ingestão alimentar quando administrado farmacologicamente 

(NAKAZATO et al, 2001; TSCHOP et al, 2000; DORNONVILLE DE LA COUR et al, 

2005). A síntese e secreção de grelina é regulada pelo estado nutricional, sendo que o 

aumento na ingesta de calorias diminui os níveis circulantes de ghrelina (TSCHOP et al, 

2001; OTTO et al, 2001; WILLIAMS e CUMMINGS, 2005; DORNONVILLE DE LA 

COUR et al, 2005). Quando ocorre diminuição da ingestão de calorias, a grelina é 

secretada e age no núcleo arqueado no hipotálamo aumentando a expressão do 

neuropeptídeo Y, que é um potente orexígeno que induz a fome (SCHWARTZ et al, 

2000; SHINTANI et al, 2001; UKKOLA e POYKKO, 2002). No tecido adiposo branco a 

grelina aumenta a captação de glicose e triglicerídeos, aumenta a lipogênese e inibe a 

oxidação de lipídeos. Enquanto que no tecido adiposo marrom, diminui a expressão de 
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UCP-1. Esses efeitos da grelina parecem ser mediados pelo SNS (THEANDER-

CARRILLO et al, 2006).  

O hormônio tireoideano é exigido para a resposta termogênica do BAT (HIMMS-

HAGEN, 1983). Existe uma complexa interação entre o status da tireóide e a ação do SNS 

(HIMMS-HAGEN, 1983;1985). As ações do T3 são mediadas por duas isoformas, TRα e 

TRβ e apresentam importante papel na mediação da termogênese facultativa, onde a 

isoforma TRα medeia o sinergismo entre as vias de sinalização do hormônio tireoideano e 

receptores adrenérgicos e a isoforma TRβ induz a expressão de UCP-1 (RIBEIRO et al, 

2001).  

 

1.4  Receptores β adrenérgicos e termogênese facultativa induzida pelo frio 

 

Durante aclimatação ao frio o hipotálamo, através do feixe prosencefálico medial, 

inicia a termogênese facultativa por meio de um mecanismo involuntário que é o tremor 

muscular. O músculo esquelético é o mais abundante tecido corporal, podendo contribuir 

significativamente para a manutenção da temperatura corporal durante a exposição ao 

frio. Cerca de 25-45% da produção de calor no músculo está relacionada com a utilização 

da energia derivada do gradiente de Ca2+ mantido pela Ca2+-ATPase do retículo 

sarcoplasmático (SERCA) (CHINET; DECROUY; EVEN, 1992), promovendo o 

turnover do ATP (HASSELBACH, 1978; de MEIS, 1989). Porém, esse tremor muscular 

ocasiona perda de calor por convecção devido a oscilações corpóreas e é, 

consequentemente, uma forma menos econômica de gerar calor quando comparada com o 

desacoplamento mitocondrial, principalmente em pequenos mamíferos e humanos recém-

nascidos, que apresentam alta razão de área de superfície da massa corporal. Por esse 

motivo, a termogênese que não envolve tremorigênese (ou tremor muscular) é a principal 

fonte de calor em humanos e mamíferos (BIANCO et al, 2005), sendo o BAT o principal 

sítio da termogênese induzida pelo frio. 

O mecanismo bioquímico pelo qual o BAT gera calor envolve exclusivamente a UCP-1, 

já que camundongos que não expressam a UCP-1 são incapazes de manter a temperatura 

corporal quando expostos ao frio. (GOLOZOUBOVA, et al, 2001). Diferentes isoformas 

de UCP têm sido identificadas, incluindo a UCP-2 encontrada em muitos tecidos e a UCP-

3 que é altamente expressa no músculo esquelético. É possível que essas diferentes 

isoformas também induzam a respiração desacopladora e diminuam a síntese de ATP 

(ECHTAY et al, 2001; RICQUIER e BOUILLAUD, 2000). Porém, o papel fisiológico 



 27

das UCP-2 e UCP-3 ainda é controverso (JANSKÝ, 1995; SKULACHEV, 1998; 

LOWELL e SPIEGELMAN, 2000).  

Os receptores β adrenérgicos medeiam a ativação da termogênese facultativa induzida 

pelo frio por mamíferos homeotérmicos aclimatados ao frio (PETTERSSON e VALLIN, 

1976; FAIN et al, 1973; HEIM e HULL, 1966; FLAIM et al, 1977; FINK e WILLIAMS, 

1976). Entretanto, o papel de cada isoforma ainda permanece a ser esclarecido. 

Como camundongos TKO são intolerantes ao frio, é possível que os adipócitos 

marrons desses animais possam estar termogenicamente inativados, como indicado pela 

reduzida expressão de UCP-1 e pela ausência de efeito do frio em aumentar a expressão 

da proteína UCP-1 (SUSULIC et al, 1995; ROHRER et al, 1996). 

Alguns estudos mostraram que a estimulação simultânea dos receptores β1 e β2 por 

doses fisiológicas de agonistas específicos a essas duas isoformas aumenta a taxa 

metabólica em humanos aclimatados ao frio em 59% (JANSKÝ et al, 2008; LESNÁ et al, 

1999). Dessa forma, ambos os tipos de receptores β podem participar na mediação da 

resposta metabólica para a NE e para a adrenalina, embora a isoforma β1 pareça ser mais 

proeminente que a isoforma β2 (BLAAK et al, 1993 a, b). Os receptores β3 também 

apresentam papel importante em aumentar a taxa metabólica quando humanos são 

expostos ao frio (BLAAK et al, 1993 a).  

Por outro lado, os estudos em adipócitos marrons isolados de hamster constatam que 

somente o receptor β3 estimula a termogênese facultativa (ZHAO et al, 1994). Esses 

resultados também foram observados em adipócitos marrons isolados de ratos, onde 

somente o β3 foi acoplado com a termogênese (ZHAO; CANNON; NEDERGAARD, 

1998). Entretanto, esse achado é contrastado com estudos que estimularam 

adrenergicamente a ativação da adenilil ciclase em preparados de adipócito marrom de 

ratos. Em tais preparações, tanto o receptor β1 quanto o β3 são capazes de estimular a 

adenilil ciclase (CHAUDHRY et al, 1992; GRANNEMAN, 1990; GRANNEMAN e 

WHITTY, 1991). Porém, em camundongos nocaute para o receptor adrenérgico β3 a 

resposta termogênica induzida pelo frio não foi afetada (SUSULIC et al, 1995). 

Esses achados mostram que realmente a sinalização dos receptores β adrenérgicos é 

exigida para a função termogênica do BAT e para a manutenção da temperatura corporal 

durante exposição ao frio. 
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Embora a ativação da termogênese facultativa pelos receptores adrenérgicos β seja 

fundamental para a regulação do peso e para a manutenção da temperatura corporal, o 

papel isolado de cada um desses receptores nesses processos ainda permanece a ser 

esclarecido. 
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2   OBJETIVOS 

 

Determinar o papel dos receptores adrenérgicos β1 e β2 na termogênese 

facultativa induzida pela dieta ou pelo frio. 

O tratamento de animais com nocaute para apenas um subtipo dos receptores 

adrenérgicos β com dieta hipercalórica assim como  exposição destes animais ao frio, nos 

dá a oportunidade de avaliar a função destes receptores na termogênese facultativa. 

Portanto, o presente trabalho pretende estudar o efeito da dieta hipercalórica ou da queda 

da temperatura corporal em camundongos com nocaute para o receptor adrenérgico β1 e 

camundongos com nocaute para o receptor adrenérgico β2. 

 

2.1  Objetivos específicos 

 

1) Avaliar o papel dos receptores β1 e β2 no desenvolvimento da obesidade estimulada 

por dieta hipercalórica.  

A ativação farmacológica dos receptores adrenérgicos β1, β2 e β3 induz lipólise e 

protege contra obesidade (ATGIÉ; D’ALLAIRE; BUKOWIECKI, 1997), mas ainda 

não está totalmente estabelecido o papel de cada um dos subtipos dos receptores. É 

possível que os três subtipos sejam redundantes na mediação dos efeitos do SNS na 

termogênese facultativa ou não.  

 

2) Avaliar o grau de envolvimento dos diferentes subtipos de receptores no controle da 

termogênese em animais que não expressem o receptor β1 ou β2 expostos ao frio.  
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3   MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1  Animais 

 

Foram utilizados 29 camundongos machos que apresentaram nocaute para o receptor 

adrenérgico β1 (KOβ1
-/-), 25 camundongos machos que apresentaram nocaute para o 

receptor adrenérgico β2 (KOβ2
-/-), doados pela Profa. Dra. Patrícia Chacur Brum, da 

Faculdade de Educação Física da Universidade de São Paulo. Os animais tinham cerca de 

dois meses de idade, pesando aproximadamente 27g. Como controles foram utilizados 32 

camundongos machos da linhagem C57/BL6 para os animais KOβ1
-/- e 28 camundongos 

machos da linhagem FVB para os animais KOβ2
-/-. Os animais foram mantidos em gaiolas 

coletivas com não mais que cinco animais por gaiola, recebendo água e comida ad 

libitum, com temperatura de 24° C e ciclo de claro e escuro de 12 horas, no Biotério da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 

Protocolo 1: Papel dos receptores adrenérgicos β1 e β2 na termogênese induzida pela        
dieta e no desenvolvimento da obesidade. 

 

Para o estudo do desenvolvimento da obesidade, os animais foram divididos nos 

seguintes grupos: 

C57 (n=8): animais selvagens da linhagem C57, alimentados com dieta padrão (1,8Cal/g); 

C57 Hiper (n=8): animais selvagens da linhagem C57 tratados com dieta hipercalórica 

(4,7Cal/g); 

KOβ1 (n=8): animais com nocaute para receptor adrenérgico β1 da linhagem C57 

alimentados com dieta padrão; 

KOβ1 Hiper (n=8): animais com nocaute para receptor adrenérgico β1 da linhagem C57 

tratados com dieta hipercalórica; 

FVB (n=8): animais selvagens da linhagem FVB alimentados com dieta padrão; 

FVB Hiper (n=8): animais selvagens da linhagem FVB tratados com dieta hipercalórica; 

KOβ2
 (n=8): animais com nocaute para receptor adrenérgico β2 da linhagem FVB 

alimentados com dieta padrão; 
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KOβ2
 Hiper (n=8): animais com nocaute para receptor adrenérgico β2 da linhagem FVB 

tratados com dieta hipercalórica. 

Os animais foram alimentados com ração hipercalórica durante vinte e duas semanas, 

tempo necessário para tornarem-se obesos. Durante esse período, mediram-se diariamente 

o peso corporal e o consumo de ração. Ao final do protocolo, os animais foram 

submetidos à medida do consumo de oxigênio, para a determinação do metabolismo 

energético em resposta à dieta hipercalórica. Além disso, realizaram-se testes de 

tolerância à glicose e à insulina para traçar o perfil metabólico. Os animais foram 

submetidos à eutanásia por dessangramento sob anestesia por uretana (560 mg/kg; i.p.) e 

cloralose (38 mg/kg; i.p.). Coletaram-se amostras de sangue para medidas de colesterol e 

lipídeos plasmáticos. Com as carcaças desses animais, determinou-se a sua composição 

corporal. Também fori retirado o BAT e imediatamente congelado para posterior 

determinação de RNAm PCR em tempo real.  

 

3.2  Dieta hipercalórica 

 

 A dieta hipercalórica rica em gordura é produzida pela Rhoster Ind. E Com. Ltda. e é 

constituída por 19% de proteína, 24% de gordura e 19% de carboidratos, totalizando 

4,7Cal/g. A dieta padrão apresenta 1,8 Cal/g.  

 

3.3  Consumo de oxigênio 

 

 A determinação do metabolismo energético em resposta à dieta hipercalórica ou 

padrão foi feita através da medida de consumo de oxigênio (VO2). O consumo de 

oxigênio em repouso foi medido utilizando-se um sistema de respirometria aberto (FC-

10A, Sable Systems, Las Vegas, NV USA) conforme descrito na literatura (WITHERS, 

1977). Os animais foram colocados dentro de uma caixa de acrílico (15cmx10cmx10cm) 

com dois pontos para entrada e saída de ar e mantidos no interior de uma estufa com 

temperatura controlada (25° C) (Eletrolab, São Paulo, SP), onde permaneceram durante 1 

hora para a realização do experimento. Para coleta e análise dos dados, usou-se um 
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software (Sable Systems, Las Vegas, NV). Os resultados foram expressos em termos de 

mililitros de O2 por min/Kg-1 de peso corpóreo. 

 

  3.4  Teste de tolerância à glicose (GTT) 

 

Os experimentos foram realizados pela manhã (09h00min). Os animais foram 

submetidos a jejum de 12 horas e então receberam uma dose de glicose (2g/Kg de peso 

corporal) em solução salina (0,9% NaCl) intraperitonealmente. Mediram-se os níveis de 

glicose sangüíneos em amostras do sangue retiradas da cauda nos tempos 0 (antes da 

injeção de glicose), 30, 60, 90 e 120 minutos depois da injeção de glicose, utilizando-se 

glicosímetro (One touch Ultra, Johnson&Johnson, São Paulo, SP) (ASENSIO et al, 

2005). 

 

  3.5  Teste de tolerância à insulina (ITT) 

 

 Os experimentos foram realizados à tarde (14h00min). Depois submetidos a jejum 

de 4 horas, os animais receberam uma dose de insulina (0,5U/g de peso corporal) 

intraperitonealmente. Mediram-se os níveis de glicose sangüíneos em amostras do sangue 

da cauda retiradas nos tempos 0 (antes da injeção de glicose), 30 e 60 minutos depois da 

injeção de insulina, utilizando-se glicosímetro (One touch Ultra, Johnson&Johnson, São 

Paulo, SP) (ASENSIO et al, 2005). 

 

3.6  Medida de Colesterol Plasmático 

 

 O colesterol plasmático foi determinado por colorimetria utilizando-se um kit 

comercial (Enzymatic Cholesterol Human GmbH, Germany), seguindo-se as instruções 

do fabricante. Para o teste, utilizaram-se 10µl de plasma de cada amostra ou do padrão e 

adicionaram-se 1000µl do reagente. Posteriormente, foi medida a absorbância das 

amostras num comprimento de onda de 500nm. 
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3.7  Medida de Triglicérides Plasmático 

 

 O triglicérides plasmático foi determinado por colorimetria, utilizando-se um kit 

comercial (Enzymatic Triglycerides Human GmbH, Germany), seguindo-se as instruções 

do fabricante. Para o teste, utilizaram-se 10µl de plasma de cada amostra ou do padrão e 

acrescentaram-se 1000µl do reagente. Posteriormente, mediu-se a absorbância das 

amostras num comprimento de onda de 500nm. 

 

3.8  Determinação da composição corporal por análise da carcaça 

 

 As carcaças foram pesadas e cozidas em autoclave por 1 hora em 1 KGF e 

posteriormente trituradas em liquidificador com o dobro da quantidade de água que o 

peso do animal. Adicionaram-se às alíquotas de 5 gramas de cada carcaça 2 ml de KOH 

(30%) e essas misturas homogeneizadas e colocadas em banho-maria a 70° C por 15 

minutos. Foram acrescentados às amostras 3  ml de etanol que permaneceram 1 hora e 45 

minutos à 70° C. Após essas duas horas, colocaram-se os tubos no gelo e adicionaram-se 

2,5 mL de H2SO4 (6N) e as misturas foram homogeneizadas. Para a extração da gordura, 

foram acrescentados 8 mL de éter de petróleo aos tubos e a mistura homogeneizada num 

agitador orbital por 10 minutos. A seguir, os tubos foram centrifugados por 1 minuto a 

1500 rpm a 10° C. Separou-se o sobrenadante, com auxílio de pipeta Pasteur, em outro 

tubo e o restante da mistura foi novamente processado até a obtenção de um volume 

maior do sobrenadante, deixado em tubos abertos durante 48 horas para que o éter de 

petróleo evapore, sobrando somente a gordura que, então, foi pesada (FOLCH; LEES; 

SLOANE STANLEY, 1957).        

 

3.9  Isolamento de RNA do BATi e análise de RNAm por PCR em tempo real 

 

 Ao RNA total extraído do tecido adiposo marrom utilizou-se TRizol (Invitrogen, 

Carlsbad, CA) (500µl), de acordo com as instruções do fabriucante e quantificado por 

espectrofotometria. Determinou-se a purificação do RNA pelo cálculo das absorbâncias de 
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260nm e 280nm e pela corrida em gel de agarose corado com brometo de etídeo. O DNA 

complementar (DNAc) foi sintetizado a partir do RNA total extraído (1,0µg), utilizando-

se transcriptase reversa ImProm-II™ Reverse Transcription System (Promega) em  

termociclador Robocycler (Stratagene, La Jolla, CA) a 70º C por 5 min seguido de 25 º C 

por 5 min, 42 º C por 60 min e 4 º C por 30 min.  O cDNA transcrito foi utilizado para a 

avaliação da expressão do RNAm dos seguintes genes por PCR em tempo real: ciclofilina 

A (Cyclo-A) usada como controle interno; ARβ2 e ARβ3. As sequências dos primers 

utilizados são apresentadas na tabela 1.  

O valor relativo à amplificação do RNAm referente a cada gene estudado foi 

avaliado através da mensuração da fluorescência, quantificada por um termociclador e 

detector Rotor-Gene 6000 (Corbert, Austrália), comparando todas as amostras e o controle 

em duplicatas. Para a preparação das reações utilizou-se diferentes concentrações de 

primers e DNAc, dependendo do gene avaliado, sempre somando 15uL. Os ciclos 

utilizados foram: 5 min à 95º C (Hot Start); 30s à 95º C, 30s à 60º C e 40s à 72º C por 40 

ciclos seguidos pelo protocolo de melting curve para verificar a especificidade da geração 

do fragmento amplificado.  

 
 

Tabela 1. Sequência dos primers para PCR em tempo real. 

Primer Sense Antisense 

ARβ2 5’-TGCCAAGTTCGAGCGACTAC-3’ 5’-CACACGCCAAGGAGATTATGA-3’ 

ARβ3 5’-TCCTTCTACCTTCCCCTCCTT-3’   5’-GCGCTTAGCCACAACGAACAC-3’ 

Ciclo A 5’-GCCGATGACGAGCCCTTG-3’ 5’-TGCCGCCAGTGCCATTATG -3’ 

 
 

3.10 Determinação da eficiência das reações de amplificação dos receptores 

adrenérgicos β 

 

 Para este estudo, determinou-se a eficiência das amplificações, uma vez que as 

comparações foram feitas entre genes distintos. Realizou-se amplificações para cada gene 

utilizando-se 0,75; 1,5; 3,0; 6,0µl de DNAc como template. A quantificação de DNAc, 

em escala logarítmica, foi plotada vs. Ct (threshold cycle). A quantificação relativa da 

expressão gênica de referência foi expressa como indução em vezes e determinada pelo 

método do ∆∆Ct como previamente descrito por LIVAK e SCHMITTGEN (2001). O 
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método do ∆∆Ct se baseia numa amostra calibradora que serve de referência para o 

cálculo da expressão relativa de todas as outras amostras. Esse método considera o fato 

da eficiência da amplificação da amostra calibradora e das demais ser a mesma. Para a 

comparação da expressão relativa do RNAm dos receptores adrenérgicos β2 vs. β3 em 

uma mesma linhagem e para comparação da expressão de cada uma dessas isoformas 

entre animais controles e nocaute, também utilizou-se o método ∆∆Ct. Para essas 

comparações, a quantificação relativa do C57 foi determinada designando-se a sua 

expressão como 1 (um), ou seja, a expressão do C57 utilizada como amostra calibradora. 

Os resultados foram expressos usando o método comparativo cycle threshold (Ct). 

Calculou-se os valores do ∆Ct em várias amostras para cada gene de interesse como 

valores de Ctgene de interesse menos Ctgene reporter. O cálculo da relativa mudança dos níveis de 

expressão gênica de um gene específico (∆∆Ct) foi realizada pela subtração do ∆Ct do 

grupo controle. Determinou-se os valores e as variações da seguinte maneira: 2-∆∆Ct com 

∆∆Ct. Os valores de Ct obtidos foram normalizados com o controle interno e os 

resultados foram expressos em “vezes de indução”. 

 

 

Protocolo 2: Papel dos receptores adrenérgicos β1 e β2 na termogênese induzida pelo   

frio. 

 

Para a determinação da resposta dos animais no frio, foram estudados os seguintes 

grupos: 

C57 (n=16): animais selvagens da linhagem C57; 

KOβ1 (n=13): animais com nocaute para receptor adrenérgico β1 da linhagem C57; 

FVB (n=12): animais selvagens da linhagem FVB;  

KOβ2
 (n=9): animais com nocaute para receptor adrenérgico β2 da linhagem FVB. 

 

Para determinar a sensibilidade ao frio, os animais tiveram sua temperatura central 

medida durante exposição ao frio (4° C).  Além disso, mediu-se o consumo de oxigênio 

desses animais durante exposição a diferentes temperaturas, a fim de se estudar a resposta 
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metabólica ao frio. Avaliou-se a capacidade termogênica do BAT dos animais 

diretamente durante a estimulação com NE ou outro agonista adrenérgico especificado. 

 

3.11  Exposição ao frio 

 

 Determinou-se a sensibilidade ao frio nos animais nocaute como descrito em 

ENERBÄCK et al, 1997. Os animais tiveram sua temperatura corporal medida 

utilizando-se um termômetro de alta precisão com uma sonda retal de 1mm de diâmetro 

(Y4000, YSI, Yellow Springs OH). As medidas foram feitas inicialmente à temperatura 

ambiente. Depois os animais foram colocados em gaiolas separadas e expostos ao frio de 

4º C em uma câmara com temperatura controlada (Eletrolab, São Paulo, SP), por três 

horas.  Mediu-se a temperatura corporal a cada hora. 

 

 3.12  Consumo de oxigênio durante exposição ao frio 

 

 Realizou-se a determinação da resposta metabólica ao frio através da medida de 

consumo de oxigênio durante a exposição dos animais a temperaturas crescentes. O 

consumo de oxigênio em repouso (VO2) foi medido como descrito no item 3.3. Os 

animais foram expostos a diferentes temperaturas (5° C, 15° C, 25° C, 30° C, 32° C, 34° 

C e 36° C) e a medida de consumo de O2 foi realizada durante 1 hora a cada temperatura. 

 

3.13  Resposta térmica do BAT à infusão de NE 

 

 A capacidade termogênica do BAT foi determinada como descrito em RIBEIRO et 

al, 2001. Brevemente, os camundongos foram anestesiados com uretana (560 mg/kg; i.p.) 

e cloralose (38 mg/kg; i.p.) pela manhã e, durante todo o experimento, foram mantidos 

sobre um colchão aquecido (30° C) a fim de evitar queda excessiva da temperatura 

corpórea ao longo do experimento. A fim de garantir que o colchão aquecido não 

elevasse a temperatura corporal dos animais, mas sim, impedisse apenas a queda 

excessiva da temperatura corporal, realizou-se a infusão de salina nas mesmas condições. 
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Assim, a temperatura central e do BAT caiu lentamente ao longo de 30 minutos. Após 

profundamente anestesiados, inseriu-se uma cânula de polietileno (PE-50) na veia jugular 

esquerda dos animais, usada posteriormente para infusão de NE (4mg/ml). A temperatura 

do BAT interscapular (BATi) dos camundongos foi medida, fazendo uso de um termístor 

pré-calibrado YSI 427 (YSI; Yellow Springs OH) colocado sob o BAT e preso 

firmemente por sutura. Mediu-se a temperatura central por um termístor colônico YSI 

423. Conectaram-se as sondas a um termômetro de precisão (YSI Precision 4000A 

Thermometer, YSI) e as temperaturas registradas a cada minuto.  A temperatura do BAT 

foi medida durante 10 minutos para obtenção de uma linha basal e então, iniciou-se a 

infusão de NE. Realizou-se a infusão de NE (6–8 µg/kg·min) por meio de uma bomba de 

infusão (Harvard Apparatus modelo 2274, Holliston, MA) por 30 minutos nos 

camundongos. Os dados foram organizados em função do tempo e expressos em termos 

de variação máxima da temperatura do BAT (∆° C). 

 

3.14  Resposta térmica do BAT à infusão de dobutamina 

 

 A fim de se verificar o papel receptor β1 na ativação da termogênese do BAT, fez-se 

a medida da liberação de calor pelo BAT, conforme descrito anteriormente no item 3.14, 

durante a infusão de Dobutamina, um agonista específico para o receptor β1 (TUTTLE e 

MILLS, 1975). Os dados foram organizados em função do tempo e expressos em termos 

de variação máxima da temperatura do BAT (∆° C). 

 

Análises Estatísticas 

 

 A significância estatística da diferença entre os valores médios dos grupos foi testada 

pela Anova One-way, seguido do teste Student-Newman- Keuls para detectar diferenças 

entre os grupos. Para a realização dos testes estatísticos e contrução dos gráficos foi 

utilizado o software Prisma (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Para todos os 

testes p<0,05 foi considerado estatisticamente significante. Todos os resultados foram 

expressos como média e DP. 
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4  RESULTADOS  
 

 

4.1  Determinação da composição corporal e desenvolvimento da obesidade 

 

 

Com objetivo de determinar o papel dos receptores adrenérgicos na regulação do peso 

corporal, os animais KOβ1 e animais KOβ2 foram tratados com dieta hipercalórica por 22 

semanas.  

Como podemos notar na Figura 2, os animais de todos os grupos estudados 

apresentavam peso corporal similar no início do experimento. Ao longo do tratamento, 

não houve diferença no ganho de peso corporal dos C57 quando comparados com os 

KOβ1 tratados com dieta padrão. Já a dieta hipercalórica induziu aumento significativo no 

peso corporal tantos dos animais C57 Hiper quanto dos animais KOβ1 Hiper.  
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Figura 2. Peso dos camundongos C57 e KOβ1 durante tratamento com dieta padrão ou hipercalórica  durante 

22 semanas. Os valores estão expressos como média ± DP. *vs. KOβ1 com p<0,001; +vs. C57 com 
p< 0,001. 
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No entanto, a ausência do receptor β1 não causou maior aumento de ganho de peso 

induzido pelo tratamento com  dieta hipercalórica, como podemos confirmar na Figura 3. 

De fato, o ganho de peso corporal nos animais C57 Hiper foi similar ao ganho de peso nos 

animais KOβ1 Hiper. 
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Figura 3. Ganho de peso dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou hipercalórica ao final 
do tratamento. Os valores estão expressos como média ± DP.  # vs. C57 com p<0,01; X vs. KOβ1 
com p<0,05.  

 
 

Resultados semelhantes foram observados quando avaliamos o papel dos receptores 

β2, no desenvolvimento da obesidade. Na figura 4 podemos observar que os animais FVB 

tratados com dieta hipercalórica ganharam mais peso quando comparados aos animais 

tratados com dieta padrão.  
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Figura 4. Peso dos camundongos FVB e KOβ2 durante tratamento com dieta padrão ou hipercalórica durante 

22semanas. Os valores estão expressos como média ± DP. * vs. KOβ2 com p<0,001; X vs. FVB com 
p< 0,001. 
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No entanto, os camundongos KOβ2 se comportaram de forma semelhante aos animais 

selvagens, ou seja, os KOβ2 ganharam tanto peso quanto os FVB quando tratados com 

dieta padrão ou hipercalórica, sugerindo que a ausência dos receptores β2 não piora o 

ganho de peso durante a ingestão de dieta rica em gordura (figura 5). 
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Figura 5. Ganho de peso dos camundongos FVB e KOβ2 tratados com dieta padrão ou hipercalórica ao final 

do tratamento. Os valores estão expressos como média ± DP. + vs. FVB com p<0,001; # vs. KOβ2 
com p< 0,05. 

 
 

 

Para confirmar que os animais tratados com dieta hipercalórica estavam realmente 

ingerindo mais calorias, mediu-se a ingestão alimentar. Os camundongos tratados com 

dieta padrão e tratados com dieta hipercalórica apresentaram consumo alimentar similar, 

como podemos observar nas Figuras 6 e 7. Apesar de numericamente inferior não há 

diferença significativa entre os grupos alimentados com dieta padrão e com dieta 

hipercalórica. Dessa forma, os animais tratados com dieta hipercalórica apresentaram um 

aumento na ingestão de calorias, uma vez que a dieta hipercalórica apresenta 4,7cal/g de 

calorias contra 1,8cal/g da dieta padrão, isto é, os animais tratados com dieta hipercalórica 

consumiram ~14 calorias diárias vs. ~7,2 calorias da ração padrão. 
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Figura 6. Consumo de ração diário dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou dieta   

hipercalórica durante 22 semanas. Os valores estão expressos como média ± DP. 
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Figura 7. Consumo de ração dos camundongos FVB e KOβ2 durante tratamento com dieta padrão ou 

hipercalórica durante 22 semanas.  Os valores estão expressos como média ± DP. 
 

A fim de determinar se o ganho de peso corporal ocorreu pelo aumento da quantidade 

total de massa gorda dos animais, analisou-se as alterações na composição corporal dos 

animais tratados com a dieta rica em gordura por meio da análise da carcaça.  

Como esperado, a ingestão de dieta hipercalórica aumentou significativamente a 

quantidade de gordura corporal dos animais C57 Hiper e FVB Hiper (Figura 8). No 

entanto, apesar do tratamento com dieta hiperalórica nos animais  KOβ1 ter induzido 
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maior quantidade de gordura corporal do que os animais KOβ1 tratados com dieta padrão, 

este aumento foi significativamente menor do que nos animais C57 tratados com dieta 

hipercalórica. Se o receptor β1 é importante para a termogênese induzida pela dieta, 

esperávamos observar alguma diferença no ganho de massa gorda corporal destes animais 

o que não ocorreu.  

A quantidade de massa gorda nos animais KOβ2 Hiper foi semelhante ao dos animais 

FVB Hiper (Figura 9).  
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Figura 8. Porcentagem de gordura corporal total dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão 

ou hipercalórica ao final do tratamento.  Os valores estão expressos como média ± DP. * vs. C57 
com p<0,001; x vs. KOβ1 Hiper com p<0,01; + vs. KOβ1 p<0,05. 
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Figura 9. Porcentagem de gordura corporal total dos camundongos FVB e KOβ2 tratados com dieta padrão 

ou hipercalórica final do tratamento. Os valores estão expressos como média ± DP. # vs. FVB e 
KOβ2 com p<0,001. 
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4.2  Papel dos receptores β adrenérgicos no metabolismo 

 

A dieta hipercalórica sabidamente aumenta o consumo de oxigênio. E, de fato, os 

animais C57 Hiper e FVB Hiper apresentam maior consumo de oxigênio quando 

comparados com os animais C57 e FVB, como podemos ver nas Figuras 10 e 11. Quando 

medimos o consumo de oxigênio nos animais KOβ1 Hiper, surpreendentemente, 

observamos que a dieta hipercalórica não foi capaz de induzir o aumento no metabolismo 

como observado nos animais C57 (Figura 10) . Resultados semelhantes aos observados 

com o KOβ1 foram encontrados nos animais KOβ2 (Figura 11). 
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Figura 10. Consumo de Oxigênio (VO2) dos camundongos C57 e KOβ1 durante tratamento com dieta padrão 

ou hipercalórica durante 22 semanas. Os valores estão expressos como média ± DP. * vs. C57, 
KOβ1, KOβ1 Hiper com p<0,01. 
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Figura 11. Consumo de Oxigênio (VO2) dos camundongos FVB e KOβ2 durante tratamento com dieta 

padrão ou hipercalórica durante 22 semanas. Os valores estão expressos como média ± DP. # vs. 
FVB, KOβ2 e KOβ2 Hiper com p<0,001. 
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A obesidade induzida por dietas hipercalóricas altera o metabolismo de glicose 

(COOKE et al, 2001). Portanto, a fim de compreender melhor os efeitos da dieta 

hipercalórica sobre o metabolismo dos animais com nocaute para os receptores β1 e β2, 

mediram-se a resposta glicêmica frente a uma sobrecarga de glicose (GTT) e frente a uma 

sobrecarga de insulina (ITT).  

Como podemos observar na figura 12 e 13, os animais C57 Hiper e FVB Hiper 

apresentaram glicemia de jejum significativamente mais alta quando comparados com os 

animais dos demais grupos. Esses animais, quando comparados aos grupos C57 e FVB, 

apresentaram maior glicemia aos 90 e 120 minutos após a injeção de glicose sugerindo 

que a dieta tenha induzido a intolerância à glicose.  

Os animais KOβ1 e KOβ2 apresentaram aumento na glicemia significativamente 

menor quando comparados aos demais grupos após a injeção de glicose, mostrando que 

nesses animais há uma melhor metabolização da glicose.  

Já nos animais dos grupos KOβ1 Hiper e KOβ2 Hiper não houve o aumento na 

glicemia de jejum observado nos animais C57 Hiper e FVB Hiper. Além disso, esses 

grupos apresentaram glicemia significativamente mais baixa aos 90 e 120 minutos após a 

sobrecarga de glicose.  

Esses dados mostram que a ausência do receptor β1 e β2 preveniu a intolerância à 

glicose induzida pela dieta hipercalórica. 
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                                                       Figura 12. Teste de tolerância à glicose (GTT): dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou 
com dieta hipercalórica. Medida da glicemia no tempo 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. Os valores 
estão expressos como média ± DP. * vs. KOβ1 com p<0,001; # vs. C57, KOβ1 Hiper com p<0,01; X 
vs. C57, C57 Hiper e KOβ1 Hiper com p<0,05, + vs. C57, C57 Hiper e KOβ1 Hiper com p<0,01; ∞ 
vs. C57 com p<0,01; ** vs. KOβ1 e KOβ1 Hiper com p<0,001. 
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Figura 13. Teste de tolerância à glicose (GTT): dos camundongos FVB e KOβ2 tratados com dieta padrão ou 
com dieta hipercalórica. Medidas de glicemia nos tempos 0 (basal), 30, 60, 90 e 120 minutos. Os 
valores estão expressos como média ± DP. * vs. KOβ2 com p<0,01; + vs. KOβ2 Hiper com p<0,05; # 
vs. KOβ2 com p<0,05; **vs FVB Hiper com p<0,001; ***vs FVB Hiper com p<0,05.  
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O teste de tolerância à insulina (ITT) nos animais KOβ1 confirmou os achados do 

GTT. Como podemos observar na Figura 14, os animais C57 Hiper apresentaram menor 

tolerância à insulina quando comparados aos outros grupos estudados. A ausência do 

receptor β1 preveniu a intolerância à insulina induzida pela dieta hipercalórica.  

A prevenção da intolerância à insulina induzida pela dieta hipercalórica observada nos 

animais KOβ1, não ocorre com os animais KOβ2. Os animais do grupo KOβ2 apresentam 

uma maior sensibilidade à insulina quando comparados aos animais FVB que, no entanto 

foi  revertida pela dieta hipercalórica (Figura 15). 
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Figura 14. Teste de tolerância à insulina (ITT): dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Medidas de glicemia nos tempos 0 (basal), 30 e 60 minutos. Os valores 
estão expressos como média ± DP. * vs. C57, KOβ1 e KOβ1 Hiper com p<0,05. 
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Figura 15. Teste de tolerância à insulina (ITT): dos camundongos FVB e KOβ2 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Medidas de glicemia nos tempos 0, 30, 60 minutos. Os valores estão 
expressos como média ± DP. +vs. FVB e FVB Hiper com p<0,05; #vs. KOβ2 com p<0,01. 
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O metabolismo de colesterol e triglicérides encontram-se alterados nos animais 

estudados. A figura 16 mostra que a dieta hipercalórica aumentou os níveis plasmáticos de 

colesterol nos animais C57 Hiper em relação ao C57, como esperado. Interessante notar 

que os animais KOβ1, mesmo tratados com dieta padrão, apresentaram colesterol 

plasmático significativamente mais alto que os animais C57. Além disso, o aumento no 

colesterol plasmático induzido pela dieta hipercalórica foi maior nos animais KOβ1 Hiper 

do que nos animais C57 Hiper. Os níveis de triglicérides plasmáticos nos animais C57 não 

foram alterados pela dieta hipercalórica. Já os animais KOβ1 Hiper apresentaram aumento 

significativo nesse parâmetro, mostrando que a ausência do receptor β1 aumenta a 

sucetibilidade dos animais a trigliceridemia induzida pela dieta hipercalórica (Figura 17). 
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Figura 16. Níveis plasmáticos de colesterol dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± DP. + v.s C57 com p<0,001, # 
vs.  KOβ1 com p< 0,01; * vs. C57 e C57 Hiper e KOβ1 com p<0,001. 
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Figura 17. Níveis de triglicérides plasmáticos dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ±DP. X vs. C57; C57 Hiper e 
KOβ1 com p<0,001. 
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Os animais KOβ2 apresentam colesterol plasmático semelhante ao dos animais FVB 

tratados com a dieta padrão. A dieta hipercalórica aumentou significativamente o 

colesterol plasmático nos camundongos FVB e KOβ2 de forma semelhante, não havendo 

diferença entre os grupos, sugerindo que a ausência desse receptor não altera o 

metabolismo de colesterol (Figura 18). Os níveis de triglicérides plasmáticos dos animais 

do grupo FVB Hiper foram significativamente maiores quando comparados com os do 

grupo FVB. Surpreendentemente, os animais KOβ2 e KOβ2 Hiper apresentaram níveis de 

triglicérides plasmáticos significativamente mais baixos do que os animais FVB e FVB 

Hiper (Figura 19). 
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Figura 18. Níveis plasmáticos de colesterol dos camundongos FVB e KOβ2 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± DP. * vs. FVB e KOβ2 com 
p<0,05. 
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        Figura 19. Níveis plasmáticos de triglicérides dos camundongos FVB e KOβ2 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ±DP. # vs. FVB, KOβ2 e KOβ2 
Hiper com p<0,01; +vs. FVB com p<0,05. 
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 4.3  Resposta termogênica ao frio 

 

Os dados até agora obtidos indicam que os receptores adrenérgicos β1 e β2 não são 

relevantes no desenvolvimento da obesidade, uma vez que os animais com nocaute para 

estes receptores ganham tanto peso quantos os animais selvagens quando alimentados com 

dieta rica em gordura. Mas, se estes receptores não são importantes na termogênese 

induzida pela dieta, será que eles apresentariam papel relevante na termogênese induzida 

pelo frio? A fim de responder a esta pergunta, decidiu-se, inicialmente testar a resistência 

dos animais alimentados com dieta padrão ao frio. Para tanto, os camundongos foram 

expostos a 4º C durante três horas e observaram-se sua capacidade de manter constante a 

sua temperatura corporal.  

A Figura 20 mostra que os camundongos C57 apresentaram na primeira hora uma 

queda na temperatura que foi normalizada após a segunda hora. No entanto, quando os 

camundongos KOβ1 foram expostos ao frio, observou-se uma queda brusca da sua 

temperatura corporal depois de 3 horas, sendo necessário retirá-los do frio para evitar sua 

morte.  
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Figura 20. Exposição ao frio dos camundongos C57 e KOβ1. A temperatura corporal foi medida antes do 

início do experimento e depois a cada hora. Os valores estão expressos como média ±DP. # vs. 
C57 com p< 0,05; + vs. C57 com p< 0,001. 
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Na figura 21, está representada a queda total da temperatura corporal dos animais após 

as três horas de exposição ao frio. Esses dados indicam claramente que estes são animais 

sensíveis ao frio mostrando que os receptores β1 são fundamentais na resposta aguda do 

BAT em manter a temperatura corporal. 
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Figura 21. Queda da temperatura corporal após 3 horas de exposição ao frio. Os valores estão expressos 

como média ±DP.* vs. C57, com p<0,001.  
 

                                                                  
O mesmo experimento realizado com animais FVB e KOβ2 mostrou que os receptores 

β2 apresentam pouca relevância na manutenção da temperatura corpórea durante 

exposição ao frio. Como podemos ver na Figura 22, os animais KOβ2 apresentam uma 

tendência no aumento da temperatura corporal à 25° C. Ao longo do experimento a 

temperatura corporal de ambos os grupos se manteve estável ao longo de todo o período 

de permanência em 4° C.  
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Figura 22. Exposição ao frio dos camundongos FVB e KOβ2. A temperatura foi medida antes da 
aclimatação e depois a cada hora. Os valores estão expressos como média ± DP.  
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Na figura 23 está representada a queda total da temperatura corporal dos animais após 

as três horas de exposição ao frio. Esses dados indicam que esta isoforma β2 tem papel 

pouco importante na termoregulação. 
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Figura 23. Queda da temperatura corporal dos camundongos FVB e KOβ2 após 3 horas de exposição ao frio. 
Os valores estão expressos como média ± DP. 

                                           
 

Estes dados indicam que a ativação da termogênese facultativa pelo frio está 

prejudicada em animais que não apresentam o receptor β1. A fim de confirmar estes 

achados, mediu-se o consumo de oxigênio dos animais em temperaturas crescentes. 

Quando um animal selvagem é exposto ao frio, seu gasto energético é aumentado a fim de 

manter a temperatura corporal. Esperava-se que os animais KOβ1 apresentassem algum 

defeito nesta resposta e, de fato como podemos ver na Figura 24, o consumo de oxigênio 

aumenta significativamente nos animais C57 em temperaturas mais baixas. No entanto, os 

animais KOβ1, embora aumentem seu consumo de oxigênio em reposta ao frio, o fazem 

significativamente menos do que os animais selvagens.  
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Figura 24. Consumo de oxigênio dos camundongos C57 e KOβ1 durante exposição a diferentes temperaturas 

(5, 15, 25, 30, 32, 34 e 36°C) . Os valores estão expressos como média ±DP. * vs. C57 com 
p<0,001. 
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Confirmando os dados do aumento da temperatura dos animais KOβ2 quando expostos 

ao frio, o aumento no consumo de oxigênio durante a exposição a diferentes temperaturas 

foi semelhante nos animais FVB e em KOβ2 (Figura 25). 
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Figura 25. Consumo de oxigênio dos camundongos FVB e KOβ2 durante exposição a diferentes 

temperaturas (5, 15, 25, 30, 32, 34 e 36°C). Os valores estão expressos como média ± DP. 
 
 
 
Com base nos resultados de exposição ao frio, é razoável supor que o receptor β1 

apresenta papel importante na resposta aguda do BAT frente ao estímulo do frio. A fim de 

determinar a capacidade termogênica do BAT, infundiu-se NE i.v. por 30 minutos em 

animais C57 e KOβ1 anestesiados e mediu-se a temperatura do BAT. Como se vê na 

Figura 26, enquanto a temperatura do BAT dos camundongos C57 aumenta em cerca de 

1,7° C, em camundongos KOβ1 o aumento é de apenas 0.5° C. Este achado comprova a 

importância dos receptores β1 na termogênese induzida pelo frio.  
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Figura 26. Delta da temperatura do BAT após infusão de NE nos camundongos C57 e KOβ1. Os valores 

estão expressos como média ±DP. * vs. C57 com p<0,004. 
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A pequena importância do receptor β2 na termogênese induzida pelo frio foi 

confirmada pela infusão de NE nos animais KOβ2. O aumento da temperatura do BAT dos 

KOβ2 não foi menor do que nos animais FVB (Figura 27).  
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Figura 27. Delta da temperatura do BAT após infusão de NE nos camundongos FVB e KOβ2. Os valores 

estão expressos como média ± DP. 
 

 
Como na ausência do receptor adrenérgico β2 houve aumento da temperatura corporal 

similar ao FVB após exposição ao frio e após infusão de NE, poderia ter ocorrido um 

aumento compensatório ou uma superexpressão de outra isoforma de receptor β 

adrenérgico que ocasionaria este aumento. Para saber se foi esse o caso e dada a 

importância do receptor β1 em mediar a termogênese induzida pelo frio, infundiu-se 

dobutamina, um agonista específico para receptor β1 adrenérgico (TUTTLE e MILLS, 

1975).  Nos animais C57, a dobutamina foi tão eficiente em aumentar a temperatura do 

BAT quanto à NE (Figura 28). Já nos animais KOβ1, a temperatura do BAT diminuiu.  
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Figura 28. Delta da temperatura do BAT após infusão de Dobutamina nos camundongos C57 e KOβ1 Os 

valores estão expressos como média ±DP. * vs. C57 com p<0,004. 
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 Já nos animais KOβ2 o aumento na temperatura do BAT induzida pela dobutamina, 

foi semelhante ao observado nos animais FVB, assim como em resposta à infusão de NE 

(Figura 29). Tais dados indicam que a resposta termogênica do BAT é mediada pelo 

receptor β1. Além disso, sugerem que não ocorreu uma maior atividade de outras 

isoformas como forma de mecanismo compensatório em resposta ao nocaute do receptor 

β1 ou β2.  
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Figura 29. Delta da temperatura do BAT após infusão de Dobutamina nos camundongos FVB e KOβ2. Os 

valores estão expressos como média ±DP.  
 
 
 
 
 

4.4  Níveis de RNAm das isoformas de receptores adrenérgicos β em animais 

nocaute. 

 

Para confirmar que o nocaute de uma isoforma de receptor β adrenérgico não induziu 

o aumento de outras isoformas como um mecanismo compensatório, avaliou-se os níveis 

de RNAm para o receptor β3 nos animais KOβ2 e os níveis de RNAm para os receptores β2 

e β3 nos animais KOβ1, por reação de polimerização em cadeia em tempo real.  
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Os animais com nocaute para o receptor adrenérgico β1 não apresentam aumento nos 

níveis de RNAm do receptor adrenérgico β2, quando comparado com os camundongos 

C57. O tratamento com dieta hipercalórica aumenta os níveis da isoforma β2 tanto nos 

animais C57 Hiper quanto nos animais KOβ1 Hiper, porém este aumento não é maior na 

ausência do receptor adrenérgico β1 (Figura 30).  
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Figura 30. Níveis de RNAm do receptor adrenérgico β2 no BAT de camundongos C57 e KOβ1 tratados com 

dieta padrão com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± DP. *vs C57 e 
KOβ1 com p<0,05. 

 

Diferentemente do que ocorreu com a expressão do receptor adrenérgico β2, quando 

investigamos os níveis de RNAm do receptor adrenérgico β3 em animais com nocaute para 

o receptor adrenérgico β1 observamos que, embora não seja significativo, houve uma clara 

tendência de aumento compensatório dessa isoforma em animais KOβ1 em relação aos 

animais C57. Após o tratamento com dieta hipercalórica, não houve um aumento dos 

níveis de β3 (Figura 31). 
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Figura 31. Níveis de RNAm do receptor adrenérgico β3 no BAT de camundongos C57 e KOβ1 tratados com 
dieta padrão com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± DP. 
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Já os animais com nocaute para o receptor adrenérgico β2,  não apresentaram aumento 

nos níveis de RNAm do receptor adrenérgico β3, quando comparado com o grupo FVB. A 

dieta hipercalórica aumentou os níveis de RNAm do receptor β3 nos animais KOβ2 em 

relação aos animais tratados com dieta padrão e também com relação ao grupo FVB 

Hiper, que não apresentou aumento dos níveis de RNAm para essa isoforma (Figura 32).  
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Figura 32. Níveis de RNAm do receptor adrenérgico β3 no BAT de camundongos FVB e KOβ2 tratados com 
dieta padrão com dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± DP. *vs. KOβ2 
com p<0,05. 
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5  DISCUSSÃO 
 
 

Os vários subtipos de receptor adrenérgico β desempenham diferentes papéis na 

mediação das ações do Sistema Nervoso Simpático, tais como desenvolvimento, 

comportamento, tônus do músculo liso, funcionamento cardíaco e metabolismo energético 

(JIMENEZ et al, 2002).  

Sem dúvida que um dos papéis importantes destes receptores é a regulação da 

termogênese facultativa induzida pela dieta e pelo frio. De fato, animais que apresentam 

nocaute  para os três subtipos: β1, β2 e β3 (TKO) desenvolvem  obesidade além de serem 

sensíveis ao frio. No entanto, o estabelecimento do papel de cada isoforma no 

desenvolvimento da obesidade abre caminho para uma possível forma de se ativar 

seletivamente os receptores adrenérgicos responsáveis pela estimulação do metabolismo 

energético. Assim, a descoberta de uma droga altamente seletiva para as isoformas alvo, 

poderia evitar ou corrigir a obesidade sem causar os efeitos indesejáveis dos outros 

receptores adrenérgicos como, por exemplo, aumento da pressão arterial e a estimulação 

cardíaca (HIMMS-HAGEN e DANFORTH, 1996). 

Nesse sentido, modelos de nocaute para apenas uma das isoformas constitui 

ferramentas importantes na compreensão dos mecanismos envolvidos na manutenção dos 

estoques energéticos. 

Neste estudo avaliou-se o papel das isoformas  β1 e β2 de receptores adrenérgicos, em 

estimular a termogênese facultativa induzida pela dieta ou pelo frio.  

Embora camundongos que não apresentam as três isoformas de receptor adrenérgico β 

sejam obesos, nossos dados mostraram que a ausência do receptor β1 ou do receptor  β2 

não piora a obesidade causada pelo aumento do consumo de calorias presentes na dieta 

hipercalórica administrada a camundongos KOβ1 ou KOβ2. Sugerindo, portanto, que as 

duas isoformas não são importantes na termogênese facultativa e, portanto, na regulação 

do peso corporal.  

Como o BAT é o principal sítio de termogênese facultativa, nossos dados indicam que 

a termogênese induzida pela dieta não depende da ativação do BAT pelos receptores β1 e 

β2. 

Estudos anteriores indicam que é possível que a  a termogênese induzida pela dieta 

seja independente do BAT. Animais com nocaute para o gene da UCP-1 (UCP1-KO-/-) 

representam um modelo que explora mecanismos da termogênese que são independentes 
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do BAT, uma vez que nestes animais, a termogênese independente da UCP1 contribui 

com 20 a 40% da resposta total da termogênese induzida por vários agonistas seletivos 

dos receptores β. Portanto, é possível que a ativação da termogênese em animais UCP1-

KO possa envolver oxidação lipídica por tecidos que não o adiposo marrom, como o 

fígado e músculo (GRANNEMAN et al, 2003). Além disso, esses animais apesar de 

sensíveis a exposição ao frio, apresentam gasto energético normal em temperatura 

ambiente, não são obesos e são resistentes a obesidade induzida pela dieta hipercalórica. A 

ausência de obesidade nestes animais sugere a existência de mecanismos alternativos de 

manutenção da massa corporal e que não estariam envolvidos na proteção da exposição ao 

frio (ENERBACK et al, 1997).  

 Por outro lado, camundongos nos quais o tecido adiposo marrom inteiro foi inativado 

pela toxina da difteria A (UCP-DTA) apresentaram obesidade maciça com dieta padrão 

(HAMANN, FLIER, LOWELL, 1996). Sendo possível, portanto, que o funcionamento 

prejudicial do BAT seja responsável por um defeito na termogênese induzida pela dieta 

em roedores (COLLINS et al, 1996), mas outros mecanismos parecem estar envolvidos. 

Assim, ainda não é claro o papel do BAT na termogênese induzida pela dieta. 

Por outro lado, animais com nocaute para o receptor β3 não desenvolvem obesidade 

significativa quando tratados com dieta hipercalórica (ROHRER, 1998). Assim, os 

estudos realizados em animais com nocaute para apenas uma das isoformas sugerem que 

os receptores β adrenérgicos não são importantes na mediação da termogênese induzida 

pela dieta. No entanto, quando as três isoformas são nocauteadas observa-se o 

desenvolvimento da obesidade. Assim, é possível que mecanismos compensatórios sejam 

ativados quando apenas uma das isoformas dos receptores β adrenérgicos estejam 

ausentes. Um deles é a adaptação compensatória que pode ocorrer em resposta à 

deficiência de uma isoforma do receptor, ou seja, a falta do receptor β1 nos animais KOβ1 

poderia levar a maior atividade das outra isoformas remanescentes, β2 e β3, o que poderia 

compensar a ausência do receptor β1. O mesmo poderia ocorrer nos modelos KOβ2 

(SUSULIC et al, 1995). A análise do RNAm para as isoformas β2 e β3 no BAT dos 

animais KOβ1 mostrou que não há aumento nos níveis de RNAm para o β2. Já o RNAm 

para os receptores β3 não foi significativamente aumentado, embora haja uma clara 

tendência de aumento o que poderia explicar a ausência do desenvolvimento da obesidade.  
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No entanto, devemos lembrar que embora não haja alterações nos níveis de RNAm 

para os receptores adrenérgico, não significa que não tenha havido mudanças na sua 

atividade. Portanto, a existência de mecanismos compensatórios não pode ser descartada. 

Outros mecanismos de regulação dos substratos energéticos podem compensar a 

menor atividade do BAT e da sinalização adrenérgica prejudicada pelo nocaute de seus 

receptores. Por exemplo, a leptina que também apresenta papel importante na lipólise e 

esse efeito exige funcionais receptores adrenérgicos β (ASSENSIO et al, 2008) e, dessa 

maneira, a termogênese poderia ser um importante mecanismo pelo qual a leptina regula a 

composição corporal. A produção de leptina está elevada em animais que se tornam obesos 

após o tratamento com dieta hipercalórica (HALAAS et al, 1997; HEYMSFIELD et al, 

1999; LEVIN et al, 2002; LI et al, 1997; WIDDOWSON et al, 1997), mas apesar de 

aumentada, a resistência a leptina, causada pela redução no seu transporte através da 

barreira hematoencefálica (BANKS e FARRELL, 2003), poderia reduzir o gasto 

energético. 

 É intrigante que, apesar de não interferir no ganho de peso ou no ganho de massa 

gorda induzidos pela dieta hipercalórica, a ausência dos receptores β1 e β2 impediu o 

aumento no consumo de oxigênio induzido pela ingestão hipercalórica, normalmente 

observado em animais selvagens. Estes dados mostram que estes receptores são 

importantes para aumentar o consumo de oxigênio induzido pelo aumento na ingestão 

calórica. O aumento no consumo de oxigênio é conseqüente ao aumento no metabolismo 

energético. Como a dieta não foi capaz de induzir aumento no consumo de O2 nos animais 

KOβ1 e KOβ2, é provável que os receptores β1 e β2 apresentem papel relevante nesta 

resposta fisiológica.  

Assim, mesmo que haja uma compensação na expressão ou na atividade das outras 

isoformas de receptores β nos animais KOβ1 ou KOβ2, não foi suficiente para aumentar o 

metabolismo induzido pela dieta em ambos os modelos estudados. Sendo assim, duas 

possibilidades devem ser consideradas. A primeira é que não se observa mecanismos de 

compensação por outras isoformas e confirma-se a hipótese que as os receptores β1 e β2 

não são relevantes para o desenvolvimento da obesidade. A segunda hipótese contempla a 

possibilidade de que ocorra compensação na atividade das outras isoformas impedindo o 

estabelecimento da obesidade. Desta forma, a regulação da quantidade de substrato 

energético prescinde do aumento no consumo de oxigênio, não ativando os mecanismos 

que são atualmente reconhecidos como envolvidos na termogênese induzida pela dieta.  
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Assim, este estudo sugere que o BAT tem importância relativa no desenvolvimento da 

obesidade e outros mecanismos sejam tão importantes quanto o aumento na atividade do 

BAT na regulação do peso corporal. 

No entanto, a isoforma β1 é fundamental para a termogênese induzida pelo frio, mas 

não a isoforma β2, uma vez que animais KOβ1 não mantém sua temperatura corporal 

quando expostos ao frio, mas animais KOβ2, sim.  Em conjunto, estes dados indicam que 

a termogênese induzida pela dieta é regulada por mecanismos diferentes da termogênese 

induzida pelo frio.  

De fato, nos animais KOβ1, embora não haja piora no desenvolvimento da obesidade, o 

BAT destes animais encontra-se termogenicamente inativado, como demonstrado pela 

incapacidade de aumentar sua temperatura durante a infusão de NE. Este defeito é tão 

significativo que os animais KOβ1 entram em hipotermia quando expostos ao frio, o que os 

levaria à morte se não fossem retirados e aquecidos. Além disso, a resposta termogênica do 

BAT em resposta à infusão de dobutamina observada em animais selvagens e em KOβ2 

Pfoi totalmente abolida em animais KOβ1. Portanto, se há uma compensação pelo aumento 

na atividade dos outros receptores β no desenvolvimento da obesidade, isto não se observa 

na resposta ao frio, mostrando que a termogênese induzida pela frio e induzida pela dieta 

são regulados por mecanismos distintos. 

Os camundongos KOβ1 aumentam seu metabolismo energético em resposta ao frio, o 

qual pode ser creditado ao tremor muscular,  chamada tremorigênese, que é a primeira 

linha de defesa dos animais contra o frio. No entanto, este aumento no metabolismo 

induzido pelo tremor muscular não é suficiente para manter a temperatura corporal. Essa 

observação é confirmada pelo VO2 mais baixo dos animais quando expostos ao frio. 

Animais aclimatados ao frio apresentam um aumento no consumo de oxigênio 

mitocondrial (FLATMARK e PEDERSEN, 1975) via receptor β adrenérgico 

(PETTERSSON e VALLIN, 1976; FAIN et al, 1973; HEIM e HULL, 1966; FLAIM et al, 

1977; FLINK e WILLIAMS, 1976). Nossos dados mostram que esta resposta fisiológica é 

principalmente mediada via o receptor adrenérgico β1. Diante destas observações é 

razoável supor que o BAT seja o principal regulador da temperatura corporal e esta 

resposta é mediada pelo receptor adrenérgico β1. 

Embora o receptor β1 seja fundamental na resposta termogênica ao frio, o receptor β2 

não parece contribuir nesta regulação. Os animais KOβ2 não apresentam diminuição da 

temperatura corporal em temperatura ambiente e mantém sua temperatura corporal durante 
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a exposição ao frio. Portanto, estes receptores não desempenham importantes ações para 

ativar a termogênese induzida pelo frio. Essas observações são pertinentes, já que houve 

um aumento tanto da capacidade termogênica do BAT após infusão de NE quanto do VO2 

destes animais durante exposição ao frio.  

Uma possível explicação para o fato da ausência da isoforma β2 não piorar a obesidade 

e também não impedir o aquecimento do animal quando exposto ao frio é a de que esse 

receptor não desempenhe um papel significativo na atividade termogênica do adipócito 

marrom em si, mas provavelmente tenha papel importante na vasodilatação observada 

durante a ativação do BAT. Um aspecto importante nos mecanismos envolvidos na 

liberação de calor pelo BAT. O SNS induz vasodilatação a fim de levar prontamente o 

calor produzido pelo BAT para o cérebro, coração e pulmões, órgãos privilegiados quando 

se trata de estresse térmico. Não somente o BAT, mas também os vasos sangüíneos que 

irrigam este tecido são intensamente inervados pelo sistema nervoso simpático. De fato, 

estudo realizado em cultura de adipócito marrom demonstrou a ausência de RNAm para o 

receptor adrenérgico β2 nestas células, sugerindo sua presença predominantemente nos 

vasos do tecido adiposo marrom (BENGSTSSON, CANNON, NEDERGAARD,  2000).  

Como a obesidade está relacionada com aumento dos níveis de colesterol e 

triglicérides, bem como com a resistência à insulina e o desenvolvimento de diabetes,  

resolvemos investigar a relação dos receptores β adrenérgicos nestes parâmetros.  

Os receptores β1 e β2 apresentam papel importante na manutenção dos níveis de 

colesterol plasmático total, uma vez que a ausência destas isoformas eleva 

significativamente este parâmetro nos animais KOβ1 e KOβ2 mesmo quando tratados com 

dieta padrão. Na verdade, a dieta rica em gordura não piora a colesterolemia observada 

nos animais KOβ1.tratados com dieta padrão. A isoforma β1 parece ter papel relevante 

também no metabolismo de triglicérides, uma vez que animais KOβ1 tratados com dieta 

rica em gordura, apresentam trigliceridemia significativamente mais alta, mas não quando 

tratados com dieta padrão.  Surpreendentemente, a ausência da isoforma β2 não só reduz 

os níveis de triglicérides plasmáticos nos animais tratados com dieta padrão, mas previne 

o aumento induzido pela dieta rica em gordura observada nos animais selvagens.Diversos 

estudos clínicos mostraram que a administração de beta bloqueadores a paciente eleva os 

níveis de colesterol total e suas frações (BELL, BAKRIS, McGILL, 2008). No entanto, os 

mecanismos pelos quais os SNS influencia o metabolismo de colesterol não estão claros e 

permanecem a ser elucidados.  
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Embora as isoformas estudadas não aparentem ter papel no desenvolvimento da 

obesidade, elas parecem estar envolvidas em outros aspectos da síndrome metabólica, 

embora com ações aparentemente contraditórias. Os receptores adrenérgicos β1 e β2 

apresentam papel importante na via de sinalização da insulina, uma vez que a ausência do 

receptor β1 e β2 melhorou a resposta glicêmica nos animais KOβ1 e KOβ2 frente à 

sobrecarga de glicose.  Na verdade, a ausência destas isoformas de receptor adrenérgico 

preveniu a menor tolerância à glicose induzida pela dieta hipercalórica como observada 

nos animais selvagens (C57 Hiper e FVB Hiper). 

Os dados da literatura sobre o papel dos receptores adrenérgicos no metabolismo de 

glicose são bastante inconclusivos. O tratamento de pacientes diabéticos com beta 

bloqueadores apresenta resultados contraditórios. O tratamento com metoprolol que 

bloqueia receptores β1 pode piorar ou não alterar a resistência à insulina. Já o uso de 

carvedilol, que bloqueia tanto receptores β2 quanto α1 parece melhorar a resistência à 

insulina. Por outro lado, estudo em cultura de adipócitos marrons mostram que a 

noradrenalina aumenta a captação de glicose nas células induzida pela insulina. Este 

aumento pode ser mediado pelo receptor adrenérgico β3 e  β1, sem aparente contribuição 

dos outros receptores adrenérgicos β2, α1 e α2 (CHERNOGUBOVA, CANNON, 

BENGTSSON, 2004), mostrando que existe uma interação entre os sistemas de 

sinalização da insulina e adrenérgico pelo menos no tecido adiposo marrom 

(BRONNIKOV et al, 1999; BENGTSSON et al, 2000; KIKUCHI-UTSUMI et al, 1997; 

LINDQUIST et al, 2000; NIKAMI et al, 1996). Por outro lado, a estimulação β 

adrenérgica pode inibir a ativação do receptor de insulina (ISSAD et al, 1995; 

OBERMAIER et al, 1987; HÄRING et al, 1986; KLEIN et al, 1991), mas esta ação seria 

mediada pela isoforma β3 (KLEIN et al, 1999). 

Os resultados da literatura são altamente controversos e, portanto, o modelo de 

animais nocaute para os receptores adrenérgicos é interessante para se determinar o papel 

destes receptores e suas isoformas na regulação da glicemia. No entanto, essas perguntas 

permanecem a ser respondidas.  
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6   CONCLUSÕES 
 
 

-  O  receptor adrenégico β2 não está envolvido na temogênese induzida pela dieta 

hipercalórica nem pelo frio; 

 

- A ausência da isoforma β1 em camundongos não piora o desenvolvimento da 

obesidade induzida pela dieta hipercalórica; 

 

- O receptor adrenérgico β1 é fundamental para a ativação da termogênese facultativa 

induzida pelo frio; 

 

- A termogênese induzida pela dieta é regulada por mecanismos distintos da 

termogênese induzida pelo frio; 

 

- Os receptores adrenérgicos β1 e β2 são importante no metabolismo de colesterol e 

triglicérides; 

 

- Os receptores adrenérgicos β1 e β2  são importante na regulação da glicemia. 
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