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RESUMO 

 

VOLTARELLI, V.A. Papel dos receptores β2-adrenérgicos nas alterações 

musculoesqueléticas desencadeadas pela insuficiência cardíaca. 2012. 140 f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa que envolve múltiplos 

sistemas e mecanismos compensatórios neuro-hormonais, acompanhada de altos 

índices de morbidade e mortalidade, e caracterizada por sintomas clínicos como 

fadiga, dispneia, e intolerância aos esforços físicos. Embora a IC seja uma síndrome 

de origem cardíaca, observam-se alterações em outros tecidos, como na 

musculatura esquelética. As modificações do fenótipo muscular e a perda de massa 

muscular esquelética observadas na IC contribuem para o mau prognóstico e para o 

aumento da mortalidade dos pacientes. Considerando que os receptores β2-

adrenérgicos medeiam a atividade do sistema nervoso simpático na musculatura 

esquelética, e que a hiperatividade simpática é um dos principais componentes 

envolvidos no desenvolvimento da miopatia esquelética observada IC, sugere-se 

que estes receptores estejam associados às alterações morfofuncionais da 

musculatura esquelética na síndrome. Na presente Dissertação, avaliamos a 

contribuição dos receptores β2-adrenérgicos nas alterações metabólicas e 

morfofuncionais da musculatura esquelética e na intolerância aos esforços físicos 

decorrentes da IC. Para isso, utilizamos camundongos da linhagem FVB controles e 

com inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos (β2KO) que foram 

submetidos à cirurgia de infarto ou à cirurgia fictícia (sham). O infarto induziu 

disfunção e remodelamento cardíacos nos animais controles, acompanhados de 

aumento nos níveis de noradrenalina e adrenalina circulantes, intolerância ao 

esforço físico, mudança na tipagem de fibras musculares e rarefação capilar nos 

músculos sóleo e plantar. Essas mesmas respostas foram observadas nos animais 

com inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos após o infarto do miocárdio, 

no entanto, os animais β2KO infartados apresentaram uma maior redução da 

tolerância ao esforço físico e um quadro mais grave de miopatia esquelética. 



 

 

 

 

Acompanhando essa atrofia muscular esquelética presente nos animais β2KO 

infartados, foi observado aumento da expressão de proteínas relacionadas ao 

sistema proteolítico ubiquitina-proteassoma, aumento da atividade do 26S-

proteassoma e tendência a diminuição na expressão proteica de p-Akt (ser473), p-

4E-BP1 (thr37/46) e p-FoxO3 (ser253). Os resultados sugerem que a ausência dos 

receptores β2-adrenérgicos agrava e/ou antecipa as alterações musculoesqueléticas 

observadas na insuficiência cardíaca, principalmente a atrofia muscular, e que a 

ativação do sistema proteolítico ubiquitina proteassoma e a inibição da síntese 

proteica por meio da via Akt/4E-BP1 parecem colaborar para estas respostas. 

 

Palavras-chave: insuficiência cardíaca, músculo esquelético, receptores β2-

adrenérgicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

VOLTARELLI, V.A. Role of β2-adrenergic receptors on skeletal muscle alterations 

induced by heart failure. 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Heart failure (HF) is a complex syndrome involving multiple systems and 

neurohumoral compensatory mechanisms accompanied by high morbidity and 

mortality, and it is characterized by clinical signs like fatigue, dyspnea, and increased 

exercise intolerance. Although HF is a syndrome of cardiac origin, it promotes 

changes in other tissues, such as skeletal muscle, where modifications of muscle 

phenotype and the loss of skeletal muscle mass observed in HF contribute to poor 

prognosis and increased mortality of patients. Taking into consideration that β2-

adrenoceptors mediate the activity of sympathetic nervous system in skeletal muscle 

and that sympathetic hyperactivity is one of the main components involved in 

developing skeletal muscle abnormalities in HF, it has been suggested that β2-

adrenoceptors would be associated with morphofunctional alterations due to chronic 

sympathetic hyperactivity in skeletal muscles in HF. In the present study, we 

evaluated the contribution of β2-adrenoceptors on metabolic and morphofunctional 

alterations in skeletal muscle and also on exercise intolerance-induced by HF. For 

this, we used FVB mice and mice lacking β2-adrenoceptors (β2KO) that were 

submitted to myocardial infarction or sham surgery. Myocardial infarction induced 

cardiac dysfunction and remodeling in FVB mice, which was accompanied by 

significantly increased plasma levels of norepinephrine and epinephrine, exercise 

intolerance, changes in muscle fiber type and vascular rarefaction in both soleus and 

plantaris muscles. These same responses were observed in mice lacking β2-

adrenoceptors submitted to myocardial infarction. However, infarcted β2KO mice 

presented a higher decrease of exercise tolerance and more severe skeletal 

myopathy. Accompanying the skeletal muscle atrophy of infarcted β2KO mice, it was 

observed a significantly increased protein expression of proteins related with the 

ubiquitin-proteasome system, an increased 26S-proteassome activity and a trend 

toward decreased protein expression of p-Akt (ser473), p-4E-BP1 (thr37/46) and p-



 

 

 

 

FoxO3a (ser253). These results suggest that the lack of β2-adrenoceptors worsens 

and/or anticipates the skeletal muscle alterations observed in HF, mainly muscular 

atrophy, and the activation of ubiquitin-proteassome system and inhibition of protein 

synthesis by Akt/4E-BP1 pathway seem to play an important role in skeletal muscle 

myopathy.  

 

Key-words: heart failure, skeletal muscle, β2-adrenoceptors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A insuficiência cardíaca (IC) não é mais considerada uma doença cardíaca 

isolada, mas sim uma síndrome complexa que envolve múltiplos sistemas e 

mecanismos compensatórios neuro-humorais, acompanhada de altos índices de 

morbidade e mortalidade, e caracterizada por alguns sintomas clínicos como fadiga, 

dispneia, e intolerância aos esforços físicos (LUNDE et al., 2001; CRIMI et al., 2009), 

os quais reduzem consideravelmente a autonomia e qualidade de vida destes 

pacientes (WILSON et al., 1999; MORLEY, THOMAS e WILSON, 2006) 

Dentre as principais etiologias da IC destaca-se a etiologia isquêmica 

caracterizada pelo suprimento insuficiente de sangue ao músculo cardíaco, 

causando elevação da pressão de enchimento ventricular, morte do tecido e 

disfunção cardíaca severa (HEART FAILURE SOCIETY OF, 2006; ZANNAD et al., 

2008) como a observada no infarto do miocárdio (IM). De fato, o IM pode repercutir 

sistemicamente em vários tecidos do organismo, como a musculatura esquelética 

(SIMKO e SIMKO, 1996; GORDON e VOIPIO-PULKKI, 1997), promovendo 

alterações morfofuncionais importantes neste tecido e agravando o prognóstico da 

IC, uma vez que estas alterações periféricas apresentam maior correlação com a 

capacidade funcional dos pacientes nesta síndrome (CLARK, POOLE-WILSON e 

COATS, 1996; HARRINGTON et al., 1997; VENTURA-CLAPIER, GARNIER e 

VEKSLER, 2004; MIDDLEKAUFF, 2010). 

Algumas alterações morfofuncionais da musculatura esquelética associadas à 

IC já são bem conhecidas, como rarefação capilar, redução da densidade 

mitocondrial, diminuição da atividade de enzimas oxidativas, predomínio das fibras 

musculares do tipo II (brancas/rápidas/glicolíticas) em relação às do tipo I 

(vermelhas/lentas/oxidativas), e atrofia muscular (DREXLER et al., 1992; 

MIDDLEKAUFF, 2010)  

Entre as alterações morfofuncionais observadas na IC, destaca-se a atrofia 

muscular, que é caracterizada por diminuição no conteúdo proteico, redução no 

diâmetro das fibras musculares, redução da força muscular e menor resistência à 

fadiga (JACKMAN e KANDARIAN, 2004), podendo, em casos mais graves, culminar 
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em caquexia (SCHULZE et al., 2002; MORLEY, THOMAS e WILSON, 2006) definida 

atualmente como uma síndrome metabólica complexa associada a doenças 

sistêmicas e caracterizada por perda acentuada de peso e massa muscular, com ou 

sem perda de massa adiposa (LENK, SCHULER e ADAMS, 2010). Em muitos 

casos, a caquexia torna-se fator determinante para o óbito dos pacientes com IC, 

sendo considerada um preditor independente de mortalidade na síndrome (ANKER 

et al., 1997).  

De uma maneira geral, a atrofia muscular é resultante de um desequilíbrio 

entre os sistemas de síntese e degradação proteica que culminam no catabolismo 

proteico, onde o sistema ubiquitina-proteassoma é considerado o principal sistema 

proteolítico envolvido neste quadro catabólico (TISDALE, 2005; VENTADOUR e 

ATTAIX, 2006), uma vez que esse sistema é responsável por clivar cerca de 90% 

das proteínas citosólicas (SOLOMON e GOLDBERG, 1996). 

Atualmente, sabe-se que os receptores β2-adrenérgicos assumem papel 

fundamental na regulação da massa muscular esquelética tanto em situações 

anabólicas quanto em situações catabólicas (SATO et al., 2011), uma vez que estes 

receptores estão envolvidos na ativação das vias intracelulares relacionadas com a 

síntese proteica, bem como na inibição das vias intracelulares relacionadas à 

degradação proteica (NAVEGANTES, MIGLIORINI e DO CARMO KETTELHUT, 

2002; LYNCH e RYALL, 2008). 

No entanto, a participação da sinalização mediada pelos receptores β2-

adrenérgicos nas alterações morfofuncionais observadas na IC ainda não é 

conhecida. Considerando que os receptores β2-adrenérgicos medeiam a atividade 

do sistema nervoso simpático na musculatura esquelética, e que a hiperatividade 

simpática é um dos principais componentes envolvidos no desenvolvimento da 

miopatia esquelética observada na IC (BRUM et al., 2011), sugere-se que estes 

receptores estejam associados às alterações morfofuncionais da musculatura 

esquelética nesta síndrome. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Epidemiologia e fisiopatologia da insuficiência cardíaca 

As doenças do aparelho circulatório são um grande problema de saúde 

pública e são responsáveis por grande parte das causas de mortes no Brasil. 

Segundo os dados do Sistema Único de Saúde (SUS)1, em 2007 ocorreram 308.466 

óbitos no Brasil devido a doenças do aparelho circulatório, o que representou 

aproximadamente 30% dos óbitos ocorridos naquele ano. Dentre as diversas 

doenças do aparelho circulatório está a insuficiência cardíaca, a qual é via final de 

outras cardiomiopatias e doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. 

Conforme relatado na III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica, 

a IC representa um importante problema de saúde pública, considerando-se a 

prevalência crescente e a morbimortalidade associada (BOCCHI, MARCONDES-

BRAGA, AYUB-FERREIRA, ROHDE, OLIVEIRA, ALMEIDA, et al., 2009). Em 2000, 

o SUS realizou 398 mil internações por IC, com ocorrência de 26 mil óbitos. Além 

disso, a IC tem sido a principal causa de internação de pacientes com mais de 65 

anos de idade, de acordo com o DATASUS (BARRETTO et al., 2002; ARAUJO et 

al., 2005), e este problema tende a se agravar com o envelhecimento populacional. 

Dentre as principais etiologias da IC destaca-se a etiologia isquêmica 

caracterizada pelo suprimento insuficiente de sangue ao músculo cardíaco, 

causando elevação da pressão de enchimento ventricular, morte do tecido e severa 

disfunção cardíaca (HEART FAILURE SOCIETY OF, 2006; ZANNAD et al., 2008). 

Devido a importante prevalência da etiologia isquêmica na IC, o infarto do miocárdio 

(IM) em animais é o modelo experimental mais utilizado para se estudar alterações 

fisiopatológicas decorrentes da oclusão coronariana (ZORNOFF et al., 2009). 

Independentemente da etiologia, a fisiopatologia da IC é caracterizada 

inicialmente por uma lesão do miocárdio que provoca prejuízo da função ventricular 

e diminuição do DC. Na tentativa de compensar a disfunção ventricular e manter a 

                                                           
1
 Fonte: MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Dados disponíveis no site do DATA-SUS: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obtuf.def, consulta realizada em junho de 2010. 
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perfusão tecidual necessária para suprir a demanda energética do organismo, 

observa-se uma hiperativação do sistema nervoso simpático, do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, assim como aumento do estresse oxidativo e de citocinas 

pró-inflamatórias. Agudamente, a hiperativação destes sistemas é benéfica e 

desencadeia respostas compensatórias como taquicardia basal, aumento da 

contratilidade miocárdica e remodelamento cardíaco a fim de manter a perfusão 

tecidual adequada. No entanto, cronicamente essas respostas compensatórias 

tornam-se prejudiciais ao coração e ao organismo, agravando ainda mais o quadro 

de remodelamento cardíaco patológico e a disfunção ventricular (CHATTERJEE, 

2005; MEDEIROS et al., 2010)  

Dentre as alterações observadas na IC destacam-se anormalidades no 

processo de acoplamento excitação-contração, deficiência no fornecimento e 

utilização de energia (Clausell, 2003), alterações hemodinâmicas centrais, como 

diminuição do débito cardíaco durante a realização de exercício ou em repouso (em 

casos mais graves), elevação da pressão de enchimento ventricular esquerdo e 

aumento dos volumes sistólico e diastólico finais, que resultam em aumento da 

massa ventricular e da pressão pulmonar (Myers, 1997; Keteyian, 2009). Associadas 

às anormalidades centrais, ocorrem alterações periféricas secundárias, como 

mudança no metabolismo energético e desarranjo estrutural do músculo esquelético, 

diminuição da vasodilatação arterial e retenção de fluidos no estágio congestivo da 

IC.  

Todas essas alterações fundamentam os sintomas clássicos da IC, como 

fadiga, dispneia e intolerância aos esforços físicos, que cronicamente contribuem 

ainda mais para o agravamento do quadro e piora no prognóstico do paciente 

(MEDEIROS, BACURAU, FERREIRA, BECHARA & BRUM, 2010).  

 

2.2. Alterações musculares esqueléticas na insuficiência cardíaca 

Como descrito acima, os pacientes com IC apresentam intolerância à 

realização de esforços físicos, e este sintoma pode estar associado aos 

comprometimentos centrais presentes na síndrome (ex. diminuição do débito 
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cardíaco e fração de ejeção). Entretanto, muitos estudos tem demonstrado que 

alterações morfofuncionais da musculatura esquelética estão mais correlacionadas 

ao desenvolvimento da intolerância ao esforço na IC do que às alterações cardíacas 

(HARRINGTON et al., 1997; VENTURA-CLAPIER, GARNIER e VEKSLER, 2004). 

Além disso, estudos também demonstraram haver baixa correlação entre as 

variáveis hemodinâmicas e a capacidade de realização de exercícios físicos 

(MARANTZ et al., 1988; JONDEAU et al., 1992). Dessa forma, vem sendo ampliado 

o número de trabalhos sobre as alterações musculoesqueléticas observadas na IC. 

 De fato, várias alterações morfofuncionais intrínsecas da musculatura 

esquelética foram observadas e já são bem conhecidas em pacientes com IC. Sabe-

se que a perfusão sanguínea dos músculos esqueléticos está diminuída na IC, em 

decorrência, não só do menor débito cardíaco, mas também da rarefação capilar e 

de prejuízos na vasodilatação periférica, causados pela hiperatividade simpática e 

por possível disfunção endotelial. 

Alterações no metabolismo energético muscular também são relatadas em 

pacientes com IC e podem ser fatores causais da menor capacidade funcional dos 

mesmos. Em um teste de esforço progressivo até a exaustão, por exemplo, espera-

se um padrão de sobreposição do metabolismo anaeróbio sobre o aeróbio à medida 

que a intensidade de exercício aumenta (JANSSEN, 2001). Em portadores de IC, a 

predominância do metabolismo anaeróbio ocorre precocemente, uma vez que estes 

apresentam maior acúmulo de lactato para uma determinada intensidade de esforço 

(VESCOVO, 2002). 

A predominância do metabolismo anaeróbio na IC está associada à redução 

da atividade de enzimas oxidativas e da densidade mitocondrial na musculatura 

esquelética, e também está relacionada com alterações na distribuição dos tipos de 

fibras musculares. O músculo esquelético é composto principalmente pelas 

seguintes fibras musculares: as fibras do tipo I, de contração lenta, metabolismo 

aeróbio e resistentes à fadiga, as do tipo IIA, de contração rápida, metabolismo 

oxidativo/glicolítico e menos resistentes à fadiga e as fibras do tipo IIB, de contração 

rápida, metabolismo glicolítico e altamente fatigáveis. Na IC ocorre uma transição 

entre estes tipos de fibras em direção às fibras musculares com características mais 

glicolíticas, aumentando o percentual das fibras do tipo IIA e IIB e diminuindo o 



33 

 

 

 

percentual das fibras do tipo I (DREXLER et al., 1992; HAMBRECHT et al., 1997; 

LUNDE et al., 2001; VESCOVO, 2002). 

Além das alterações na perfusão sanguínea e no metabolismo energético, 

existem alguns estudos que demonstram aumento da expressão de citocinas pró-

inflamatórias (IL-1β e TNF-α) (GIELEN et al., 2003; SCHULZE et al., 2003; LINKE et 

al., 2005) e presença de estresse oxidativo (LINKE et al., 2005; COIRAULT et al., 

2007; BACURAU et al., 2009; OHTA et al., 2011) na musculatura esquelética de 

modelos experimentais e de pacientes com IC. Associados ou não, o processo 

inflamatório e o estresse oxidativo podem promover alterações na musculatura 

esquelética, colaborando para a piora do quadro de miopatia. Tem sido considerada 

a participação destes fatores na indução da atrofia muscular esquelética, que 

também é observada na IC (discutida do próximo tópico). No entanto, embora haja 

relação entre estes marcadores e a atrofia muscular na IC, a literatura ainda é pobre 

em estudos que confirmem a relação causa-efeito entre eles. 

 

2.3. Atrofia muscular esquelética na insuficiência cardíaca 

Dentre as alterações musculoesqueléticas observadas na IC está a atrofia 

muscular. É conhecido que mais de 68% dos pacientes com IC apresentam atrofia 

muscular (STRASSBURG, SPRINGER e ANKER, 2005), que é caracterizada pela 

diminuição da massa muscular esquelética, causada pela perda de organelas 

celulares, citoplasma e proteínas estruturais e contráteis que resultam na diminuição 

da área de secção transversa de uma fibra muscular ou de um conjunto delas 

(TISDALE, 2005; SANDRI, 2008; SUKHANOV et al., 2011). Esta atrofia pode gerar 

fraqueza muscular e colaborar para o quadro de intolerância aos esforços físicos, 

diminuindo a qualidade de vida dos pacientes com IC. De fato, a literatura demonstra 

uma correlação positiva e significante entre a capacidade máxima de consumo de 

oxigênio (VO2 pico) e a massa muscular esquelética, ou seja, quanto menor a massa 

muscular, menor é a capacidade aeróbia do paciente.  

Além dos comprometimentos funcionais, a atrofia muscular na IC pode, em 

estágios mais graves da doença, evoluir para um quadro conhecido como caquexia 
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(do grego kakos, má; hexis, condição). Atualmente, a caquexia é definida como uma 

síndrome metabólica complexa associada a doenças e caracterizada por acentuada 

perda de peso e massa muscular, com ou sem perda de massa adiposa (LENK, 

SCHULER e ADAMS, 2010). Na literatura existem diferentes índices de classificação 

da caquexia, que incluem perda de peso corporal maior que 7,5% em 6 meses (VON 

HAEHLING e ANKER, 2010), perda de peso corporal livre de edema maior que 5% 

em 12 meses ou menos (LENK, SCHULER e ADAMS, 2010), 10% de perda de peso 

corporal (LEES, 1999; BACHMANN et al., 2008) ou índice de massa corporal (IMC) 

abaixo de 21 kg/m2 (VERMEEREN et al., 2006). A prevalência de caquexia na IC, 

também chamada de caquexia cardíaca, ocorre em até 53% dos pacientes com IC 

congestiva em classes funcionais III ou IV determinadas pela New York Heart 

Association Functional Class (NYHA) (ANDRADE e LAMEU, 2005; VON HAEHLING 

e ANKER, 2010). Mediante esta condição, os pacientes com caquexia cardíaca 

apresentam piora do quadro clínico com consequente redução na taxa de sobrevida 

(MORLEY, THOMAS e WILSON, 2006). ANKER et al. (1997) observaram que 

pacientes com insuficiência cardíaca caquéticos apresentam maior taxa de 

mortalidade quando comparados a pacientes não-caquéticos da mesma classe 

funcional, sugerindo que a caquexia é um marcador independente de mortalidade 

em portadores de IC. 

De uma maneira geral, a atrofia muscular é resultante de um desequilíbrio 

entre os sistemas de síntese e degradação proteica que culminam no catabolismo 

proteico (VENTADOUR e ATTAIX, 2006). Os principais processos responsáveis pela 

proteólise muscular esquelética são a via autofágica/lisossomal, as proteases 

ativadas por cálcio (calpaínas), e a via proteolítica dependente de ATP (sistema 

ubiquitina-proteassoma). Esses sistemas trabalham mais em harmonia do que 

individualmente no processo de degradação proteica (POWERS, KAVAZIS e 

MCCLUNG, 2007). Enquanto as proteases lisossomais são as principais 

responsáveis pela degradação de proteínas de membrana e organelas, como 

receptores, canais iônicos e mitocôndria, as calpaínas são responsáveis pelo 

desarranjo das miofibrilas, liberando estas proteínas para serem ubiquitinadas 

(HASSELGREN, WRAY e MAMMEN, 2002). Já o sistema ubiquitina-proteassoma 
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(SUP) assume papel fundamental na degradação de proteínas citosólicas, já que 

este recebe os substratos dos outros sistemas.  

O SUP consiste de uma cascata de reações enzimáticas altamente 

organizadas que seleciona, marca e degrada proteínas alvo. Inicialmente, uma 

proteína ativadora (E1) utiliza ATP para ativar a ubiquitina. A ubiquitina ativada é 

transferida para E2 (proteína carreadora) que conjuga as ubiquitinas em um 

processo de poliubiquitinas. Em seguida, E3 (proteína ligase) liga as ubiquitinas 

conjugadas à proteína alvo. As E3 ligases são componentes chave do SUP, onde as 

mais expressas na musculatura esquelética são atrogin-1, MuRF-1 e E3α (LECKER 

et al., 1999). Quando a proteína alvo é ligada às ubiquitinas conjugadas pelas E3 

ligases, esta é reconhecida pelo 26S-proteassoma e degradada em pequenos 

peptídeos (8-12 aminoácidos) (GLICKMAN e CIECHANOVER, 2002).  

Esse sistema é indicado como o principal envolvido na atrofia muscular em 

diversas doenças crônico-degenerativas (SUKHANOV et al., 2011), onde se observa 

aumento da expressão de RNA mensageiro e proteínas de algumas E3 ligases 

(atrogin-1 e MuRF-1) (BODINE et al., 2001; GOMES et al., 2001; STEVENSON et 

al., 2003), bem como das subunidades 20S α e β do proteassoma e de sua 

subunidade 19S reguladora (LECKER et al., 1999; PRICE, 2003; TISDALE, 2005), 

sendo que uma maior ativação do SUP associada à atrofia e disfunção muscular 

esquelética também foi observada em modelos experimentais de IC (LI et al., 2007; 

VAN HEES et al., 2008; CARVALHO et al., 2010). 

Já a síntese proteica ocorre sob estímulo de diferentes fatores de 

crescimento, como IGF-1, insulina e alguns ligantes de receptores tirosina quinase. 

Estes fatores resultam na ativação da proteína quinase B (Akt), a qual ativa a mTOR 

(mammalian target of rapamycin), ambas serina/treonina quinases que regulam a 

síntese e o crescimento muscular por meio do controle da transcrição, da eficiência 

da tradução, da organização do citoesqueleto e da degradação proteica no músculo 

esquelético (BODINE et al., 2001). 

Em relação à via de síntese proteica e a IC, já foi demonstrada uma redução 

tanto nas concentrações de IGF-1 circulante quanto muscular esquelética em 

situações em que a atrofia muscular estava estabelecida, sugerindo que esta via 
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pode contribuir para o agravamento da perda de massa muscular observada nesta 

síndrome (HAMBRECHT et al., 2002; SCHULZE et al., 2002).  

Desta forma, considerando que a atrofia muscular e a progressão para a 

caquexia contribuem para o mau prognóstico da IC, torna-se fundamental o melhor 

entendimento dos fatores que promovem o desequilíbrio entre a participação das 

vias de síntese e degradação proteica nesse processo na IC. 

Nesse sentido, dados da literatura mostram que a ativação dos receptores 2-

adrenérgicos é importante para a regulação da massa muscular, ativando vias de 

síntese e inibindo vias de degradação proteica (NAVEGANTES, MIGLIORINI e DO 

CARMO KETTELHUT, 2002; LYNCH e RYALL, 2008). Além disso, sabe-se que 

estes receptores são os responsáveis por mediar a ação do sistema simpático na 

musculatura esquelética. Portanto, considerando que a hiperatividade simpática é 

característica na IC, sugere-se que esses receptores poderiam estar relacionados às 

alterações musculoesqueléticas observadas na síndrome.  

 

2.4. Sistema nervoso simpático e receptores β-adrenérgicos 

O sistema cardiovascular é finamente regulado pelo sistema nervoso 

simpático (BRUM et al., 2006). As catecolaminas adrenalina e noradrenalina 

(neurotransmissor) são as principais moléculas químicas sinalizadoras do sistema 

nervoso simpático, e a resposta desencadeada após a ligação de uma dessas 

moléculas a um receptor adrenérgico é dependente do subtipo deste receptor 

(LYNCH e RYALL, 2008). Existem diversos subtipos de receptores adrenérgicos 

conhecidos, incluindo seis do subtipo α e três do subtipo β, que estão localizados em 

diferentes proporções em inúmeros tecidos do corpo. Os subtipos de receptores β-

adrenérgicos são β1, β2 e β3 e estão localizados no coração, nos vasos, no pulmão, 

nos rins, no tecido adiposo e, predominantemente, na musculatura esquelética 

(AHLQUIST, 1948; JOHNSON, 1998; LYNCH e RYALL, 2008). 

Os receptores β-adrenérgicos, assim como os outros receptores 

adrenérgicos, pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G (GPCR – 

“Guanine nucleotide-binding G protein-coupled receptor”), o maior grupo de 
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receptores de membrana em mamíferos, e que corresponde a mais de 1% do 

genoma humano (FREDRIKSSON et al., 2003). Todos os GPCRs, incluindo os 

receptores adrenérgicos, possuem uma estrutura similar, composta de sete α-hélices 

(MORRIS e MALBON, 1999). Já as proteínas G estão localizadas no citoplasma da 

célula e agem no espaço intracelular, interagindo com as alças intracelulares do 

GPCR. Elas são formadas por três subunidades conhecidas como Gα, Gβ e Gγ. As 

subunidades βγ (Gβγ) formam um dímero de forte ligação com a membrana 

intracelular, enquanto a subunidade α (Gα) é acoplada ao dímero Gβγ somente em 

seu estado inativo (BOCKAERT e PIN, 1999).  

Considerando a existência de diversos subtipos de Gα, Gβ e Gγ, pode-se 

imaginar que há um grande número de combinações Gαβγ que controlam a 

sinalização dos receptores acoplados à proteína G. Além disso, tanto a subunidade 

Gα, como o dímero Gβγ são capazes de ativar cascatas de sinalização (LOHSE, 

1999; WENZEL-SEIFERT e SEIFERT, 2000; DASCAL, 2001; KUHN et al., 2002).  

Os receptores β-adrenérgicos são conhecidos por acoplarem, 

predominantemente, às isoformas Gαs e Gαi (FIGURA 1). A via de sinalização 

clássica envolve a ativação da adenilil ciclase (AC) via proteína G estimulatória 

(Gs), resultando em aumento das concentrações intracelulares de AMPc. O 

aumento da concentração de AMPc que ativa a proteína quinase A (PKA) que é 

responsável pela fosforilação de inúmeras proteínas intracelulares. Além desta via 

clássica de sinalização onde o receptor acopla-se à proteína Gs, tem sido 

demonstrado que o subtipo 2-adrenérgico pode agir por uma via alternativa, 

denominada não-clássica, pelo seu acoplamento com a proteína G inibitória (Gi). 

Com a ativação desta via, ocorre diminuição dos níveis de AMPc, com efeito 

antagônico à ativação da via Gs (BRUM et al., 2006). 
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FIGURA 1: A via de sinalização β-adrenérgica envolve o receptor, a proteína G e a 

adenilil ciclase ligada à membrana celular. Adaptado de LYNCH e RYALL (2008). 

 

2.5. Receptores β-adrenérgicos e músculo esquelético 

Como citado anteriormente, na musculatura esquelética a atividade nervosa 

simpática é mediada por receptores β-adrenérgicos que estão presentes na 

membrana das células musculares (WILLIAMS e BARNES, 1989; PETERS et al., 

1998). Cerca de ~90% dos receptores β-adrenérgicos presentes no músculo 

esquelético são do subtipo β2 (ELFELLAH et al., 1989). Além do subtipo β2, é 

encontrado na musculatura esquelética um percentual aproximado de 7-10% de 

receptores adrenérgicos do subtipo β1 (WILLIAMS, CARON e DANIEL, 1984; KIM et 

al., 1991). 

Existem diferenças quanto à densidade de receptores β-adrenérgicos nos 

diferentes tipos de fibras musculares, onde, as fibras do tipo I apresentam densidade 

duas a três vezes maior de receptores β-adrenérgicos do que as fibras do tipo II 

(MARTIN, MURPHREE e SAFFITZ, 1989; KIM et al., 1991; JENSEN, BRORS e 

DAHL, 1995) o que corrobora a maior densidade de receptores β1 e β2-adrenérgicos 

em músculos oxidativos em comparação a músculos glicolíticos (ELFELLAH et al., 
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1989; MARTIN, MURPHREE e SAFFITZ, 1989; RYALL et al., 2002; RYALL et al., 

2004). De fato, JENSEN et al. (2002) observaram que o músculo sóleo de ratos 

(músculo postural, predominantemente aeróbio e composto principalmente por fibras 

do tipo I) apresentava uma densidade de receptores β-adrenérgicos muito próxima 

da alta densidade encontrada no coração (ventrículo esquerdo); o oposto foi 

observado nos músculos de contração rápida. Além disso, no músculo sóleo 

observa-se um maior percentual de receptores do subtipo β1-adrenérgicos do que no 

músculo plantar (músculo de contração rápida, predominantemente anaeróbio e com 

alta porcentagem de fibras do tipo II) (KIM et al., 1992). 

Essas diferenças se mostram importantes quando se relaciona a reação de 

“luta ou fuga” com os diferentes tipos de fibras, pois as fibras do tipo II são 

recrutadas em altas intensidades onde a concentração das catecolaminas é elevada 

e a resistência ao agonista é grande, devido principalmente à baixa densidade de 

receptores presente nestas fibras. Já as fibras do tipo I apresentam um limiar de 

excitabilidade baixo, portanto, são recrutadas em intensidades menores com baixa 

concentração de catecolaminas. Além disso, a ação anti-proteolítica e anabólica da 

atividade simpática (discutida no item seguinte) é essencial para a manutenção da 

função e estrutura de músculos oxidativos posturais, compostos principalmente por 

fibras do tipo I. Isso pode explicar, em parte, a alta densidade de receptores 

presentes neste tipo de fibra (NAVEGANTES et al., 2004). No entanto, o significado 

funcional desta diferença de densidade ainda não é completamente conhecido, uma 

vez que a resposta a agonistas β-adrenérgicos parece ser maior em músculos 

glicolíticos (RYALL et al., 2002; RYALL, SILLENCE e LYNCH, 2006). 

A estimulação desses receptores β-adrenérgicos na musculatura esquelética 

ocorre por meio da ação das catecolaminas plasmáticas adrenalina e noradrenalina 

(NAVEGANTES, MIGLIORINI e DO CARMO KETTELHUT, 2002). Alguns estudos 

também sugerem que a ativação dos receptores β2-adrenérgicos acontece por meio 

da inervação simpática em fibras musculares estriadas de mamíferos 

(NAVEGANTES et al., 1999; NAVEGANTES, BAVIERA e KETTELHUT, 2009). No 

entanto, o papel fisiológico dessa ativação simpática na musculatura esquelética 

ainda não está bem esclarecido). Dentre os efeitos dessa estimulação são 

observados hipertrofia muscular e mudança no tipo de fibra (I → II) (YANG e 



40 

 

 

 

MCELLIGOTT, 1989). Ou seja, o estímulo simpático parece levar o tecido muscular 

esquelético a ter características mais anaeróbicas. Além disso, a literatura traz 

diversos estudos que evidenciam a participação da atividade simpática por meio dos 

receptores β2-adrenérgicos em efeitos anabólicos e anti-atróficos no músculo 

esquelético. 

Um estudo realizado por JONES, BAKER e GREENHAFF (2003) mostrou que 

oito semanas de administração do agonista de receptor β2-adrenérgico, BRL-47672, 

via injeção subcutânea provocou um remodelamento na miosina de cabeça pesada 

(MHC) do tipo I (oxidativa) para IIA (oxidativa/glicolítica) no músculo sóleo e de IIA 

(oxidativa/glicolítica) para o tipo IIB (glicolítica) no músculo gastrocnêmio. Da mesma 

forma, tem sido demonstrado em diversos modelos animais e em humanos que 

agonistas de receptores β2-adrenérgicos atuam na regeneração da musculatura 

esquelética em modelos de atrofia muscular. Em um modelo de denervação 

cirúrgica na musculatura esquelética de ratos, foi demonstrado que a utilização de 

clembuterol (agonista β-adrenérgico de terceira geração, seletivo para receptores β2-

adrenérgicos) e isoproterenol (agonista β-adrenérgico de primeira geração, não 

seletivo) durante 30 dias não só preveniu como reverteu a perda de massa magra 

dos animais desnervados, além de ter aumentado a massa muscular do grupo 

controle (AGRAWAL, THAKUR e KATOCH, 2003). 

Outro trabalho, realizado por HARCOURT et al. (2007) mostrou uma melhora 

na função muscular esquelética e aumento na área de secção transversa das fibras 

musculares com a administração de formoterol (agonista β2-adrenérgico) por quatro 

semanas em modelo de distrofia muscular (distrofia mdx) em camundongos. Além 

disso, o uso por sete dias dessa mesma droga, o formoterol, demonstrou queda na 

taxa de apoptose de células musculares de camundongos e ratos com câncer 

(BUSQUETS et al., 2004). 

NAVEGANTES et al. (2000) demonstraram, em músculos isolados (in vitro), 

que a presença, tanto de clembuterol, como de isoproterenol e epinefrina foi capaz 

de reduzir a proteólise muscular em 15-20% nos músculos sóleo e extensor digital 

longo (EDL). Por outro lado, nenhuma alteração na proteólise foi observada a partir 

da estimulação com fenilefrina, um agonista não seletivo de receptor α-adrenérgico.  
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A maioria dos trabalhos realizados até então envolvendo os receptores β2-

adrenérgicos na musculatura esquelética estabeleceram a relação causa-efeito 

desses receptores e a morfologia e função muscular, utilizando manobras de 

inibição (antagonistas) ou estimulação (agonistas) dos mesmos. No entanto, a 

sinalização intracelular responsável por estas respostas ainda não é totalmente 

conhecida, uma vez que somente estudos mais recentes tem buscado esclarecer 

essas questões. 

 

2.6. Sinalização β-adrenérgica no músculo esquelético 

Muito do nosso conhecimento sobre a sinalização β-adrenérgica na 

musculatura esquelética é baseado em trabalhos desenvolvidos em músculo 

cardíaco (SHAM, JONES e MORAD, 1991; XIAO et al., 1994; XIAO et al., 1999; 

ROCKMAN, KOCH e LEFKOWITZ, 2002; LYNCH e RYALL, 2008). Somente há 

pouco tempo começou-se a apreciar a importância de se conhecer mais 

profundamente este sistema necessário ao crescimento, desenvolvimento e reparo 

do músculo esquelético (HINKLE et al., 2002; BEITZEL et al., 2004; LYNCH, 

SCHERTZER e RYALL, 2007). 

Como visto no item 2.4, sabe-se que os receptores β2-adrenérgicos se 

acoplam aos subtipos Gαs e Gαi da proteína G, sendo o acoplamento à proteína Gαs 

o responsável pela ativação da via clássica da sinalização β-adrenérgica (FIGURA 

2). Assim como no coração, acredita-se que, na musculatura esquelética, esta via 

aumente a atividade da PKA por meio de AC e AMPc (CHOO et al., 1992; 

NAVEGANTES et al., 2001; NAVEGANTES, MIGLIORINI e DO CARMO 

KETTELHUT, 2002), e a PKA, por sua vez, fosforila diversas proteínas importantes 

para a manutenção da função e estrutura musculares. Em relação à função 

muscular, a PKA fosforila, sob estímulo adrenérgico, proteínas responsáveis pela 

homeostase do Ca2+, como a RyR e a fosfolambam/SERCA. Isto faz com que o 

influxo de Ca2+ aumente no citoplasma da célula muscular esquelética, promovendo 

aumento na força de contração. 
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Além de regular o processo de contração muscular, a sinalização β2-

adrenérgica, por meio da via AC/AMPc/PKA, pode interferir no controle da massa 

muscular (FIGURA 2). As subunidades catalíticas da PKA parecem fosforilar a 

proteína calpastatina ativando-a. Isso leva a uma redução na ação proteolítica das 

enzimas calpaínas uma vez que a calpastatina é o principal inibidor endógeno das 

calpaínas (HAWKINS, XU e NARAYANAN, 1995; NAVEGANTES et al., 2001; 

REIKEN et al., 2003). Existem dois tipos de calpaínas expressas no músculo 

esquelético, µ-calpaína e m-calpaína e a inibição de uma dessas enzimas, pela 

fosforilação da calpastatina, pode reduzir o nível da proteólise dependente de Ca2+ 

(TIDBALL e SPENCER, 2000; NAVEGANTES et al., 2001; TIDBALL e SPENCER, 

2002). Sob este ângulo, a estimulação dos receptores β2-adrenérgicos parece atuar 

positivamente, colaborando para a inibição do catabolismo proteico. 

Em paralelo à via de sinalização Gαs-AMPc, estudos têm demonstrado a 

participação da subunidade Gβγ em vários processos celulares, o que pode ser de 

grande relevância para o entendimento da sinalização β-adrenérgica na musculatura 

esquelética (CRESPO et al., 1994; FORD et al., 1998; DIVERSE-PIERLUISSI et al., 

2000; DASCAL, 2001; MIRSHAHI et al., 2002). Mais especificamente, experimentos 

em cultura de célula revelaram que a subunidade Gαi ligada à subunidade Gβγ é 

capaz de ativar a via de sinalização da PI3K-Akt (LOPEZ-ILASACA et al., 1997; 

MURGA et al., 1998; MURGA, FUKUHARA e GUTKIND, 2000). No músculo 

esquelético, vias de sinalização dependentes de Akt são ativadas com a estimulação 

β-adrenérgica, e isso quase sempre resulta em hipertrofia muscular (SNEDDON et 

al., 2001; KLINE et al., 2007). KLINE et al. (2007) descobriram que a estimulação β-

adrenérgica promovia a fosforilação da Akt com subsequente ativação da via da 

mTOR. 

Além de estimular a via da mTOR, a Akt inativa a via GSK3β (glicogênio 

sintase quinase) que, quando ativada, desencadeia a inibição da síntese proteica 

(BODINE et al., 2001). Da mesma forma, a Akt minimiza a ação do sistema 

proteolítico dependente de ATP (sistema ubiquitina-proteassoma) por meio da 

fosforilação de FoxO, um fator de transcrição presente no núcleo da célula que, 

quando não fosforilado, promove a transcrição de atrogenes, mais especificamente 

MuRF-1 e atrogin-1/MAFbx (FURUYAMA et al., 2002; TRAN et al., 2003; SANDRI et 
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al., 2004; STITT et al., 2004). Tem sido demonstrado que a ativação β-adrenérgica 

reduz a expressão de MuRF-1 e atrogin-1 em músculos esqueléticos de animais 

desnervados e com suspensão de pata, um efeito possivelmente mediado pela 

inibição de FoxO por Akt (KLINE et al., 2007). 

 

 

FIGURA 2: Principais vias de sinalização celular desencadeadas pela ativação dos 

receptores β2-adrenérgicos, relacionadas com a estrutura e função musculares. 

 

Os estudos evidenciam, portanto, que o efeito anabólico e anti-atrófico dos 

receptores β2-adrenérgicos parecem ser consequência da ativação de vias que 

sinalizam a síntese proteica e da inibição de vias de proteólise. No entanto, 

trabalhos ainda precisam ser desenvolvidos a fim de melhor elucidar as vias de 

sinalização β-adrenérgica e de definir os percentuais de participação de cada via no 

controle de massa muscular, tanto em situações basais, de homeostase, como em 

situações patológicas, como a insuficiência cardíaca, por exemplo. 

Dessa forma, considerando que os receptores β2-adrenérgicos medeiam a 

atividade do sistema nervoso simpático na musculatura esquelética, e que a 
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hiperatividade simpática é um dos principais componentes envolvidos no 

desenvolvimento da miopatia esquelética observada na IC (BRUM et al., 2011), foi 

objetivo do presente estudo investigar a associação entre os receptores β2-

adrenérgicos e as alterações morfofuncionais da musculatura esquelética 

desencadeadas pela IC. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Gerais 

Avaliar a participação da via de sinalização β2-adrenérgica para o fenótipo 

muscular esquelético de animais controle (CO) e com inativação gênica dos 

receptores β2-adrenérgicos (β2KO) após a indução de infarto pela ligadura da artéria 

coronária esquerda (INF) ou submetidos ao procedimento cirúrgico sem indução de 

infarto (SHAM).  

 

3.2. Específicos 

Para os grupos CO e KO, SHAM e INF realizar 90 dias após a cirurgia de 

infarto do miocárdio ou sham: 

 o acompanhamento da massa corporal; 

 o registro indireto da FC e PA caudal em repouso, 90 dias pós 

cirurgias; 

 a avaliação da tolerância à realização de esforço físico em esteira 

rolante, 90 dias pós cirurgias; 

 a avaliação funcional da musculatura esquelética in vivo,  

 a avaliação da função ventricular; 

 a avaliação da área de infarto do coração; 

 a razão peso úmido/seco do músculo tibial anterior e do pulmão; 

 a tipagem de fibras nos músculos sóleo e plantar; 

 a análise da razão capilar/fibra muscular nos músculos sóleo e plantar; 

 a área da secção transversa dos diferentes tipos de fibras nos 

músculos sóleo e plantar; 
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 a quantificação do conteúdo de glicogênio do músculo gastrocnêmio; 

 a quantificação de glicose circulante; 

 a concentração plasmática de noradrenalina e adrenalina; 

 a expressão das proteínas Akt1, p-Akt (ser 473), p70S6K, 4E-BP1, p-

4E-BP1 (thr70 e thr37/46), FoxO3a, p-FoxO3a (ser 253), atrogin-1, 

MuRF-1 e proteínas poliubiquitinadas no músculo plantar; 

 a atividade do proteassoma no sítio catalítico da quimiotripsina no 

músculo plantar. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostra 

Para a realização do presente projeto de pesquisa foram utilizados 

camundongos machos CO e 2KO da linhagem FVB com 4 meses de vida no início 

do protocolo experimental. Os camundongos utilizados neste estudo foram 

provenientes do Biotério do Laboratório de Fisiologia Celular e Molecular do 

Exercício da Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP), onde 

também foram mantidos durante todo o período experimental com temperatura 

controlada entre 22 e 25C, e ciclo claro-escuro invertido 12:12h, com início do 

período escuro às 7h da manhã e início do período claro às 19h. A inversão do ciclo 

claro-escuro foi realizada por um timer instalado na sala do Biotério. Água e comida 

(Nuvilab® Nutrientes Ltda) foram administradas ad libitum. 

O presente projeto de pesquisa está de acordo com as normas do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (CEP 

no26708/EEFE/19122008). 

 

4.2. Desenho experimental 

Os animais CO e 2KO foram submetidos às cirurgias de infarto do miocárdio 

ou sham aos 4 meses de idade. Após 90 dias foram realizadas análises in vivo (na 

seguinte sequência: função cardíaca, de pressão arterial e frequência cardíaca de 

repouso, de função muscular e tolerância ao esforço físico). Quarenta e oito horas 

após o teste de tolerância ao esforço físico, os animais foram sacrificados por 

deslocamento cervical e os tecidos foram dissecados, pesados, congelados em 

nitrogênio líquido e armazenados em freezer -80ºC para a realização das análises 

propostas no presente projeto, como ilustrado no QUADRO 1. 
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QUADRO 1: Desenho experimental do estudo. 

 

 

As análises foram realizadas 90 dias após os procedimentos cirúrgicos, uma 

vez que os animais CO e 2KO infartados apresentam queda estatisticamente 

significante do desempenho físico neste tempo, como observado anteriormente em 

estudo piloto (FIGURA 3). Uma padronização em curso temporal foi feita a partir da 

realização de testes de tolerância ao esforço físico aos 30, 45, 75 e 90 dias após os 

procedimentos cirúrgicos, a fim de detectar o momento pós-cirurgias de maior 

prejuízo do desempenho físico para os animais. Os dados sugeriram, em conjunto, 

que aos 75 dias após a cirurgia de infarto, o prejuízo no desempenho físico começa 

a ser significante, principalmente para o grupo KO INF e esse prejuízo é 

estabelecido aos 90 dias pós-infarto para os dois genótipos.  A partir destes 

resultados, o período de 90 dias após as cirurgias foi considerado ideal para a 

realização de testes in vivo, para o sacrifício, coleta de tecidos e análises da 

musculatura esquelética, já que a intolerância aos esforços físicos está diretamente 

relacionada às alterações musculoesqueléticas, conforme descrito anteriormente. 
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FIGURA 3: Distância percorrida em metros pelos animais CO SHAM, CO INF, KO 

SHAM e KO INF nos testes de tolerância ao esforço físico realizados aos 30, 45, 75 

e 90 dias após as cirurgias de infarto e sham. Os dados estão representados na 

forma de média  erro padrão da média. Para a análise dos dados foi utilizada 

ANOVA de dois caminhos para medidas repetidas com post-hoc de Duncan, 

assumindo nível de significância de p≤0,05, sendo @ vs. 30 dias do mesmo grupo, $ 

vs. 75 dias do mesmo grupo, † vs. SHAM do mesmo genótipo aos 90 dias e & igual 

a KO SHAM vs. CO SHAM em todos os tempos. 

 

4.3. Controle ponderal da massa corporal  

O controle da massa corporal foi realizado por balança GEHAKA® durante o 

início do protocolo experimental e antes do sacrifício. 

 

4.4. Registro indireto da pressão arterial caudal e frequência cardíaca em 

repouso 

A medida indireta da pressão arterial caudal foi realizada por método de 

pletismografia de cauda utilizando um sistema específico para camundongos (IITC 

Life Science Model 31, EUA), composto por três cilindros restritores (ajustáveis ao 

tamanho do animal) montadas dentro de uma caixa acrílica aquecida o suficiente 

para vasodilatar a arterial caudal. Em seguida, um esfigmomanômetro (adaptado 

para camundongos) foi colocado na cauda do animal e insuflado até a obstrução 
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total do fluxo sanguíneo para a artéria caudal e após isso, a pressão do aparelho foi 

diminuída lentamente até a captação dos primeiros picos de pressão arterial. Foram 

feitas nove aferições por animal, com um intervalo de quatro segundos entre elas.  

O sinal de pressão arterial foi captado por um transdutor eletromagnético 

localizado na cauda do animal, que por sua vez é conectado ao sistema, onde este 

sinal é então repassado, em tempo real, para um programa de microcomputador 

(software BpMonWin). Ao final das aferições, os valores médios de pressão arterial 

sistólica e frequência cardíaca de repouso foram gerados automaticamente pelo 

programa. Foram descartados o maior e o menor valor de pressão arterial e 

frequência cardíaca de cada animal e a média final foi calculada com os valores 

restantes.  

Durante a semana que antecedeu o início dos registros foi realizada uma 

adaptação dos animais ao aparelho, que consistiu de um registro completo por 

animal por dia. 

 

4.5. Avaliação funcional da musculatura esquelética 

 

Rota Rod. Para avaliar a função muscular dos grupos estudados, foi utilizado 

o teste Rota Rod, considerado padrão ouro para a avaliação da função muscular 

relacionada à coordenação motora. O aparelho utilizado para este teste foi o modelo 

755 da IITC Life Science (Califórnia, EUA) programado para apresentar velocidade 

inicial de 1rpm e velocidade final de 40rpm, que é alcançada 300 segundos após o 

início do movimento - a aceleração foi constante durante todo o experimento. Foram 

realizadas 3 tentativas por animal, com intervalo de 10 segundos entre elas. As 

seguintes variáveis são informadas pelo aparelho após a queda dos animais: 

velocidade final, tempo até a queda e distância percorrida (SERRADJ e JAMON, 

2007). 

 

Deambulação. A avaliação da deambulação possui uma grande correlação 

com a força muscular, sendo um ótimo indicativo da funcionalidade da muscular 
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esquelética. Neste teste, as patas traseiras dos animais foram colocadas em contato 

com tinta preta não tóxica e em seguida eles foram posicionados em uma caixa 

retangular de madeira (45 cm de comprimento, 8 cm de largura e 20 cm de altura; 

sem teto e forrada com papel branco) para caminharem por 3 tentativas. Antes de 

terem as patas pintadas, os animais caminharam pela caixa 3 vezes, para fins de 

familiarização. Posteriormente, o comprimento das passadas foi medido e a média 

dos comprimentos das passadas foi corrigida pelo comprimento naso-anal de cada 

animal (KENNEL et al., 1996; VIEIRA et al., 2008). 

 

4.6. Quantificação da área de infarto 

Após 48 horas de fixação, o ventrículo esquerdo foi submetido ao 

processamento histológico habitual e coloração por hematoxilina-eosina e 

picrossírius red. A determinação do percentual da área infartada foi realizada 

calculando-se a razão do perímetro da circunferência cardíaca total pelo perímetro 

da área infartada (PFEFFER et al., 1979). 

 

4.7. Teste de tolerância ao esforço 

A capacidade máxima de realização do exercício físico foi estimada pelo teste 

progressivo até a exaustão em esteira rolante (FERREIRA et al., 2007). Para isso, 

os animais realizaram um exercício progressivo escalonado até a exaustão em 

esteira rolante, que iniciou com velocidade de 6 m/min, sem inclinação. A cada três 

minutos, a velocidade da esteira sofreu um acréscimo de 3 m/min até a exaustão do 

animal, ou seja, o teste terminou quando o animal não conseguia manter o padrão 

da corrida. As variáveis avaliadas foram a velocidade final (m/min) e a distância total 

percorrida (metros) por cada animal durante o teste máximo. 

Durante a semana que antecedeu o teste máximo, foi realizada uma 

adaptação dos animais à esteira. Os animais caminharam na esteira em baixa 

velocidade (6 m/min a 9 m/min) por 10 minutos todos os dias, durante 5 dias. 
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4.8. Modelo experimental de Insuficiência cardíaca por infarto do 

miocárdio em camundongos 

O infarto do miocárdio foi baseado na técnica descrita por JOHNS e OLSON 

(1954) em que a artéria coronária esquerda era ligada provocando importante 

isquemia miocárdica no ventrículo esquerdo. Os animais foram pesados e 

anestesiados com o anestésico pentobarbital (30mg/Kg) por via intraperitoneal e, em 

seguida, fixados em decúbito dorsal, com as quatro patas e cabeça mantidas em 

extensão. Nesse momento, foi introduzida uma cânula traqueal (Gelko-22G), 

conectada a um respirador para pequenos animais (Harvard Rodent Ventilator, 

Model 683, EUA), que manteve o animal com a respiração artificial de 100 incursões 

por minuto e um volume de ar de 1,0 ml por incursão durante todo o procedimento 

cirúrgico com adição de gás oxigênio. 

Foi realizada uma toracotomia no terceiro espaço intercostal esquerdo, o 

corte foi feito no sentido transversal, acompanhando o sentido das costelas, 

iniciando-se na altura do esterno e seguindo no sentido distal por aproximadamente 

0,5 centímetro, sendo colocado um afastador entre as costelas para permitir melhor 

visualização do coração. Em seguida, o pericárdio foi seccionado e o átrio esquerdo 

afastado com um chumaço de algodão, para visualização da artéria coronária 

esquerda. Esta foi ligada (fio agulhado mononylon 7.0) provocando a isquemia 

miocárdia. 

Após a ligadura da artéria coronária, a incisão torácica foi fechada (fio 

agulhado de mononylon 6.0) e o pneumotórax eliminado mediante a sucção do ar 

com uma agulha hipodérmica descartável (0,45 x 13 mm), conectada a uma seringa 

de 5 ml.  Os músculos afastados foram reposicionados e a pele suturada (fio 

mononylon 5.0). Ao final da cirurgia, o animal foi retirado da ventilação artificial e 

colocado em uma caixa de acrílico com entrada para oxigênio e a temperatura 

corporal mantida constante por meio de aquecimento com lâmpada infravermelha. 

Após a recuperação, os animais retornaram às caixas habituais. Após 30 dias da 

cirurgia os primeiros sinais de disfunção cardíaca começam a aparecer (SHIOURA, 

GEENEN e GOLDSPINK, 2007).  
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4.9. Avaliação da Função Ventricular 

A avaliação da função ventricular foi realizada por medida ecocardiográfica, 

de acordo com as recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia 

(SAHN et al., 1978). É importante salientar que a acurácia e a reprodutibilidade do 

exame ecocardiográfico transtorácico em estimar as estruturas anatômicas 

cardíacas e as medidas dos diâmetros das cavidades em roedores têm sido 

confirmadas em uma série de estudos (LITWIN et al., 1994; CHAVES, WEINSTEIN e 

BAUER, 2001; JANSSEN, DALLMEIJER e VAN DER WOUDE, 2001). 

O exame ecocardiográfico transtorácico foi realizado por um único 

observador, cego para o genótipo, após trinta dias das cirurgias SHAM e infarto para 

todos os grupos estudados. Em cada exame foi coletado um total de cinco medidas 

para cada variável, sendo calculados posteriormente as médias aritméticas dessas 

medidas. O animal foi posicionado lateralmente, a fim de expor o hemitórax 

esquerdo que foi cuidadosamente depilado. Sobre o precórdio do animal foi aplicado 

um gel de transmissão para ultrassom de viscosidade média/alta (General Imaging 

Gel, ATL. Reedsville, EUA). O exame ecocardiográfico foi realizado utilizando o 

equipamento SEQUOIA 512 (ACUSON Corporation, Mountain View, EUA), equipado 

com transdutor de 15 MHz, em animal anestesiado com pentobarbital (30mg/Kg). 

Para a medida das estruturas cardíacas, foram utilizadas imagens em modo M com 

o feixe de ultra-som orientado pela imagem bidimensional com o transdutor na 

posição para-esternal eixo menor. A imagem da cavidade ventricular esquerda foi 

obtida posicionando o cursor do modo M logo abaixo do plano da valva mitral entre 

os músculos papilares. As imagens da aorta e do átrio esquerdo também foram 

obtidas na posição para-esternal eixo menor com o cursor do modo M posicionado 

ao nível da valva aórtica. 

Após a realização das medidas foi calculada a fração de encurtamento (FE) 

do ventrículo esquerdo (%FE = [(DDFVE-DSFVE)/DDFVE]x100), utilizado como 

índice de função sistólica. O exame foi realizado em colaboração com o Dr. Paulo 

Magno do Instituto do Coração (InCor-FMUSP), ecocardiografista experiente, cego 

para o genótipo dos animais. 
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4.10. Sacrifício e coleta de tecidos 

Noventa dias após a cirurgia fictícia (sham) ou de infarto, os animais foram 

sacrificados por deslocamento cervical, método rápido e livre de sofrimentos 

prolongados, conforme normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA)  

O coração, os músculos sóleo, plantar e gastrocnênio, e os depósitos de 

gordura branca retroperitoneal e periepididimal foram cuidadosamente dissecados, 

pesados e congelados em nitrogênio líquido ou em freezer (-80ºC), dependendo do 

experimento a que foram destinados. Assim, além da utilização para obtenção das 

massas, o coração e os músculos sóleo e plantar foram utilizados para análise 

morfológica, enquanto que o gastrocnêmio foi utilizado para quantificação de 

glicogênio.  Já o plantar também foi utilizado para avaliação de expressão proteica e 

atividade do proteassoma. 

Os pulmões e o músculo tibial anterior também foram dissecados para o 

cálculo da razão massa úmida/massa seca como um índice de edema pulmonar e 

muscular, respectivamente. 

Além disso, o sangue também foi coletado em tubos com heparina, e submetido à 

centrifugação (15 minutos a 3000 rpm) para a separação do plasma, o qual foi 

utilizado para a dosagem de catecolaminas e de glicose.  

 

4.11. Razão peso úmido/seco do músculo esquelético e do pulmão 

As razões peso úmido/seco do pulmão e do músculo tibial foram usadas 

como um indicativo de acúmulo de água nos pulmões e no músculo esquelético, 

uma vez que o aparecimento de edemas é característico na presença de 

insuficiência cardíaca. 

Após o sacrifício, o músculo tibial e o pulmão foram removidos e submetidos à 

secagem em estufa (37ºC) e pesados a cada 24 horas até que não houvesse mais 

                                                           
 Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA, www.cobea.org.br) 
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alteração de massa, permitindo o cálculo da razão massa úmida/massa seca como 

um índice de edema muscular e pulmonar, respectivamente. 

 

4.12. Massa dos depósitos de gordura branca retroperitoneal e 

periepididimal 

As massas dos depósitos de gordura branca retroperitoneal e periepididimal 

foram aferidas com o objetivo de obter um parâmetro direto da avaliação da 

composição corporal dos animais estudados. 

 

4.13. Quantificação do conteúdo de glicogênio muscular  

A quantificação do conteúdo de glicogênio muscular foi realizada a fim de 

avaliar se haveria depleção de glicogênio decorrente da hiperatividade simpática na 

IC e a para avaliar a contribuição dos receptores β2-adrenérgicos nessa resposta. A 

porção branca do músculo gastrocnêmio foi dissecada, congelada em nitrogênio 

líquido e armazenada em freezer -80º. Os músculos foram digeridos em solução 

KOH (30%) a 100ºC, e o glicogênio foi precipitado após a adição de etanol (70%) e 

centrifugação a 3500 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado de glicogênio passou por duas lavagens com ácido tricloroacético (TCA) 

5%, onde foi obtido o glicogênio pronto para ser quantificado. A concentração de 

glicogênio foi estimada por método colorimétrico com uma solução de antrona (0,2% 

de solução de antrona em ácido sulfúrico 95%). O método foi adaptado de (H 

BALMAIN, BIGGERS e CLARINGBOLD, 1956). 

 

4.14. Determinação da Concentração Plasmática de Glicose 

A concentração de glicose plasmática (mg/dL) foi determinada pelo método 

enzimático colorimétrico, utilizando o kit Glicose HK Liquiform (Labtest Diagnóstica).  
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4.15. Concentração Plasmática das Catecolaminas 

A concentração plasmática de noradrenalina tem sido utilizada na prática 

clínica como um indicador da atividade simpática periférica (ESLER et al., 1986; 

ESLER et al., 1995). Por isso, a medida da concentração plasmática de 

catecolaminas foi analisada por cromatografia líquida de alta performance (HPLC). 

Estes experimentos foram realizados em colaboração com a Profa. Dra. Dulce 

Casarini, da Universidade Federal de São Paulo. 

 

4.16. Avaliação da Caracterização Histoquímica do Músculo Esquelético 

pela Reação Histoquímica para Miosina ATPase 

Para a realização desse método, os músculos sóleo, gastrocnêmio e plantar 

(toda a loja posterior) foram extraídos juntos, cuidadosamente e fixados em goma 

alcantra (Sigma-Aldrich, EUA) com Optimal Cutting Temperature – OCT (Tissue-

Tek®, EUA) para manter o tecido na posição correta pré-congelamento, pela região 

tendinosa. 

Posteriormente à fixação na goma alcantra, a loja posterior foi mergulhada em 

isopentano, crioprotetor que evita artefatos nas amostras, e em seguida congelada 

em nitrogênio líquido onde foi mantida até que os cortes fossem realizados.  

Após a obtenção dos cortes foram realizadas reações adaptadas de 

(BROOKE e KAISER, 1970), que permitiram a avaliação da atividade da enzima 

miosina ATPase por soluções com diferentes pHs (4,6 e 10,3).  

Para a reação em pH 10,3, os cortes foram fixados a 4 ºC em formol cálcio de 

Backer (50 ml de formalina 10% e 0,5 g de cloreto de cálcio), posteriormente foram 

lavados com água destilada e pré-incubados por 10 min em tampão glicina (0,75 g 

de glicina, 0,59 g de NaCl, 0,8 g de CaCl2, 100 ml de água destilada e 90 ml de 

NaOH 0,1 M, pH 10,3). 

Para reação em pH 4,6, os cortes não fixados, foram incubados em tampão 

acetato (44 ml de acetato de sódio 0,2 M, 50 ml de 1,2% ácido acético glacial, 200 

ml de água destilada e 530 mg de CaCl2, pH 4,6) durante 10 min. 

Após a incubação dos cortes em diferentes soluções a metodologia seguiu de 

forma idêntica para as duas reações, como descrito abaixo: 
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Os cortes, após a incubação, foram lavados em água destilada e 

posteriormente, incubados em solução contendo 60 ml de tampão glicina e 100 mg 

de ATP-Na2, pH 9,5 por 35 min a 37 ºC, em seguida foram enxaguados com água 

destilada e mantidos em cloreto de cobalto 2% por 5 minutos. Em seguida, os cortes 

foram mantidos em solução 0.5% de sulfeto de amônio por 3 minutos, sendo 

finalmente enxaguados com água destilada e montados com gelatina-glicerina. 

A captura das imagens foi realizada com magnificação de 200x e objetiva de 

20x para determinar a tipagem e área de secção transversa das fibras dos músculos 

plantar e sóleo e 400x e objetiva de 40x para a determinação da capilarização dos 

músculos plantar e sóleo. A aquisição das imagens foi processada em computador 

acoplado a um sistema de vídeo por um programa de imagens (Leica Qwin). 

Os músculos sóleo e plantar foram identificados conforme descrito por 

SPURWAY (1981) (FIGURA 4). Não foram atribuídos números de campos para a 

análise, pois a avaliação foi realizada no tecido inteiro. 

As análises de tipagem, área de secção transversa e capilarização das fibras 

musculares foram realizadas por um único observador, por meio do programa 

Image-Pro Plus, de acordo com BACURAU et al. (2009). 

 

FIGURA 4: Disposição dos músculos sóleo e plantar, nos diferentes pHs: 10,3 (A) e 

4,6 (B) de um camundongo controle. 
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4.16.1. Distribuição de fibras musculares 

Para a determinação da distribuição de fibras musculares foi realizada a 

comparação entre as colorações obtidas a partir dos ensaios descritos acima e as 

fibras do tipo I, IIA e IIB foram identificadas segundo HAMALAINEN e PETTE (1993). 

Foram classificadas como intermediárias todas as fibras que não foram identificadas 

como I, IIA ou IIB. 

  

4.16.2. Determinação da área de secção transversa 

A quantificação da área de secção transversa dos diferentes tipos de fibras 

dos músculos sóleo e plantar foi realizada por meio do programa Image-Pro Plus e 

utilizada como indicativo de perda ou ganho de massa muscular nos animais, o que 

permitiu identificar possíveis alterações decorrentes da presença ou ausência dos 

receptores 2-adrenérgicos. Os resultados foram expressos em μm2. 

 

4.16.3. Análise da razão capilar por fibra muscular 

A razão capilar por fibra muscular foi avaliada por meio do programa 

Image-Pro Plus em pH 10,3, em uma magnificação de 400x nos músculos sóleo e 

plantar. Foi realizada a contagem do número de capilares e o número de fibras 

contidas em cada campo de imagem e a soma dos valores obtidos em cada campo 

foi utilizada para a realização do seguinte cálculo: número total de capilares/número 

total de fibras em um músculo inteiro. A FIGURA 5 mostra como os capilares são 

identificados nas imagens. 
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FIGURA 5: Capilarização em diferentes músculos: sóleo (A), plantar (B) e porção 

branca do gastrocnêmio (C) em camundongo controle. 

 

4.17. Western Blotting 

O músculo plantar foi homogeneizado em tampão de lise hipotônico contendo 

tampão de fosfato de potássio 50mM (pH 7,0), sucrose 0,3M, DTT 0,5mM, EDTA 

1mM (pH 8,0), PMSF 0,3mM, NaF 10mM e coquetel de inibidor de fosfatase (1:100). 

O sobrenadante foi transferido para tubos de 1,5ml e a concentração de proteína 

das amostras analisada por meio do método de Bradford (Bio-Rad - EUA). Alíquotas 

foram armazenadas em freezer -80ºC até o momento de serem utilizadas. 

A análise dos níveis proteicos foi realizada pela técnica de Western blotting. 

Para isso, será utilizada a técnica de Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-

PAGE 10%), que consiste na migração de moléculas com carga, numa solução, 

decorrente da aplicação de um campo elétrico no aparelho para minigel (Mini 

Protean). Posteriormente, as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose (Amersham Biosciences, Piscataway, EUA) do mesmo modo que serão 

separadas no SDS-PAGE. As membranas foram coradas com Ponceau S, para a 

verificação das bandas proteicas obtidas pela eletroforese. 

A fim de bloquear ligações inespecíficas, a membrana foi incubada em 

solução contendo caseína, proteína que compete com os sítios de ligação e reduz a 

absorção inespecífica de conjugados da peroxidase. 

A membrana de nitrocelulose foi, então, incubada com o anticorpo primário 

que se liga à proteína que se pretende detectar, formando um complexo anticorpo-

proteína. Depois de enxaguar a membrana para remover o anticorpo não ligado, ela 

foi exposta ao anticorpo secundário conjugado a horseadish peroxidase (HRP), 
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direcionado a porções espécies-específicas do anticorpo primário, onde, 

posteriormente, as bandas foram visualizadas e quantificadas (número de pixels) 

pelo sistema Image J, fornecido gratuitamente pela NIH (EUA) via internet. O 

gliceroldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi utilizado como normalizador.  

Os anticorpos utilizados foram p-Akt (ser473) (Cell Signaling Technology, 

EUA), Akt1 (abcam®, UK), p70S6 Kinase (Cell Signaling Technology, EUA), 4E-BP1 

(Cell Signaling Technology, EUA), p-4E-BP1 (thr70) (Cell Signaling Technology, 

EUA), p-4E-BP1 (thr37/46) (Cell Signaling Technology, EUA), FoxO3a (Cell 

Signaling Technology, EUA), p-FoxO3a (ser253) (Cell Signaling Technology, EUA), 

Atrogin-1 (Anti-Fbx-32, abcam®, UK), MuRF-1 (Santa Cruz Biotechnology, EUA), 

proteínas poliubiquitinadas (Ubiquitin Antibody, Cell Signaling Technology, EUA), 

GAPDH (Cell Signaling Technology, EUA) e anticorpos secundários (anti-rabbit IgG 

e anti-mouse IgG, Cell Signaling Technology, EUA). 

 

4.18. Atividade Proteassomal 

A atividade proteassomal foi avaliada por meio do ensaio fluorimétrico no 

músculo plantar, utilizando o substrato fluorogênico Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-

methylcoumarin (LLVY-AMC), conforme descrito por LU et al. (2008). Esse substrato 

é específico para o sítio proteolítico quimiotripsina do proteassoma.  

 

4.19. Análise estatística 

Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão da média. Foi 

utilizada análise de variância (ANOVA) de dois caminhos (genótipo e cirurgia como 

fatores independentes). Essa análise foi realizada no programa Statistica (StatSoft, 

Inc., EUA) e para todas as análises foi utilizado post-hoc de Duncan e nível de 

significância p≤0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos durante o estudo a partir 

de três lotes de animais. Foram utilizados 174 camundongos machos da linhagem 

FVB, sendo 76 controles e 98 β2KO. No entanto, como é possível observar na 

FIGURA 6, somente 66 animais sobreviveram às cirurgias de infarto/sham, sendo 

que, dos 108 animais que morreram antes do final do protocolo experimental, 71 

morreram durante as cirurgias de infarto ou sham e 37 animais morreram após a 

realização das cirurgias, durante o andamento do estudo.  

 

 

FIGURA 6: Número de mortes de animais CO e KO durante e após as cirurgias de 

infarto e sham, e número de animais sobreviventes aos 90 dias pós-cirurgias. 

 

Dos 66 animais sobreviventes às cirurgias foram selecionados para a 

continuação dos experimentos somente os animais infartados com fração de 

encurtamento do ventrículo esquerdo inferior a 35%. Portanto, outros 15 animais 

foram excluídos do estudo, totalizando 51 animais. A partir de então, os 

camundongos remanescentes constituíram os grupos CO SHAM (controle sham), 

CO INF (controle infartado), KO SHAM (β2KO sham) e KO INF (β2KO infartado), 

como mostra a TABELA 1. 

† durante a 
cirurgia; 71

† após a 
cirurgia; 37

Sobreviventes; 
66

Total: 174 animais
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TABELA 1: Organização dos grupos e número de animais estudados. 

 CO  KO 
       SHAM INF  SHAM INF 

      
      
Número de animais 

estudados 

14 11  14 12 

       

 

5.1. Avaliação da função ventricular 

A avaliação da função ventricular foi realizada a fim de verificar se a técnica 

de infarto do miocárdio havia sido efetiva em induzir disfunção do ventrículo 

esquerdo e remodelamento cardíaco e para avaliar se a inativação do receptor β2-

adrenérgico poderia influenciar tais parâmetros cardíacos nos animais KO SHAM. 

Como é possível notar na TABELA 2, não foram observadas diferenças entre 

os grupos KO SHAM e CO SHAM em relação a todos os parâmetros 

ecocardiográficos. No entanto, ambos os grupos CO INF e KO INF apresentaram 

disfunção contrátil e remodelamento cardíaco significantes. Houve redução 

significante da fração de encurtamento (FEnc) 90 dias pós infarto, demonstrando a 

eficácia da técnica e o prejuízo da função cardíaca. Além disso, o infarto promoveu 

aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole e em diástole dos animais 

CO e KO infartados em relação aos seus respectivos grupos SHAM, sendo que esse 

aumento foi maior no grupo KO INF quando comparado ao grupo CO INF. Da 

mesma forma, os animais CO INF e KO INF apresentaram aumento da espessura 

do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo em sístole e 

em diástole. Entretanto, a espessura do septo interventricular em sístole diminuiu 

nos animais KO INF, o que não aconteceu para o mesmo parâmetro em diástole. É 

interessante notar que, ao contrário do que ocorreu com o parâmetro de diâmetro 

ventricular esquerdo, o aumento da espessura do septo interventricular e da parede 

posterior do ventrículo esquerdo em diástole foi menor no grupo KO INF quando 

comparado ao grupo CO INF. 
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TABELA 2: Parâmetros ecocardiográficos. 

 CO  KO 

 SHAM (n=14) INF (n=11)  SHAM (n=14) INF (n=12) 

FEnc (%) 48 ± 2 26 ± 2 *  45 ± 1 + 22 ± 1 *# 

DSFVE (mm) 1,65 ± 0,08 3,09 ± 0,13 *  1,74 ± 0,06 + 3,72 ± 0,10 *#+ 

DDFVE (mm) 3,20 ± 0,12 4,18 ± 0,15 *  3,15 ± 0,08 + 4,78 ± 0,12 *#+ 

SIVS (mm) 0,74 ± 0,04 0,93 ± 0,07 *  0,85 ± 0,03 0,70 ± 0,01 #+ 

SIVD (mm) 0,38 ± 0,01 0,65 ± 0,05 *  0,42 ± 0,01 + 0,51 ± 0,03 *#+ 

PPVES (mm) 0,86 ± 0,05 1,09 ± 0,06 *  0,84 ± 0,04 + 1,11 ± 0,07 *# 

PPVED (mm) 0,44 ± 0,02 0,83 ± 0,06 *  0,51 ± 0,03 + 0,68 ± 0,03 *#+ 

Fração de encurtamento (FEnc), diâmetro sistólico (DSFVE) e diastólico (DDFVE) 

finais do ventrículo esquerdo, espessura do septo interventricular ao final da sístole 

(SIVS) e diástole (SIVD), espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo ao 

final da sístole (PPVES) e diástole (PPVED) dos grupos CO SHAM, CO INF, KO 

SHAM e KO INF 90 dias após a realização das cirurgias infarto/sham. Os dados 

estão representados na forma de média  erro padrão da média com significância de 

p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM, # vs. KO SHAM e + vs. CO INF. 

 

5.2. Quantificação da área de infarto 

Assim como as medidas ecocardiográficas, a quantificação da área infartada, 

por meio da técnica de histologia, demonstra o quão efetiva foi a técnica de infarto, 

representando quantitativa e qualitativamente o percentual de tecido contrátil 

necrosado.  

A FIGURA 7A mostra o percentual da área de infarto nos grupos CO INF e 

KO INF (35±3 % e 39±4 %, respectivamente) em relação aos grupos CO SHAM e 

KO SHAM (0% de área infartada para ambos os grupos). As FIGURAS 7B e 7C 

ilustram a diferença entre os cortes histológicos dos corações INF em relação aos 
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corações SHAM. Este dado demonstra, mais uma vez, a eficácia da técnica de 

infarto utilizada. 

 

 

FIGURA 7: Quantificação da área de infarto dos grupos CO SHAM (14), CO INF 

(11), KO SHAM (14) e KO INF (12) aos 90 dias pós-infarto (A). Cortes histológicos 

de corações SHAM (B) e de corações INF (C) independente do genótipo. As setas 

indicam a área infartada. Os dados estão representados na forma de média  erro 

padrão da média com significância de p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM e # vs. KO 

SHAM.  
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5.3. Pressão arterial e frequência cardíaca 

Durante duas semanas que antecederam o sacrifício dos animais foi realizada 

a avaliação da pressão arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) de repouso por 

meio do método de pletismografia de cauda. 

Como mostram as FIGURAS 8A e 8B, não houve diferença na PA e na FC 

entre os grupos CO SHAM e KO SHAM. O infarto do miocárdio também não alterou 

a PA e a FC dos animais CO INF e KO INF.  

 

CO KO
0

50

100

150
SHAM

INF

P
re

s
s
ã
o

 a
rt

e
ri

a
l 

(m
m

H
g

)

CO KO
0

200

400

600

800
SHAM

INF

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 c
a
rd

ía
c
a
 (

b
p

m
)

A B

 

FIGURA 8: Pressão arterial (mmHg) e frequência cardíaca (bpm) de repouso dos 

grupos CO SHAM (6), CO INF (7), KO SHAM (7) e KO (7) INF 90 dias após as 

cirurgias. Os dados estão representados na forma de média  erro padrão da média 

com significância de p≤0,05. 

 

5.4. Noradrenalina e adrenalina plasmáticas 

As concentrações de noradrenalina e adrenalina plasmáticas foram utilizadas 

como marcadores da atividade nervosa simpática periférica após os procedimentos 

cirúrgicos sham e infarto e para verificar se a inativação gênica dos receptores β2-

adrenérgicos iria alteram a concentração de catecolaminas circulantes.  

O grupo KO SHAM não apresentou diferença nos valores de noradrenalina 

(FIGURA 9A) e adrenalina (FIGURA 9B) plasmáticas em relação ao grupo CO 

SHAM o que demonstra que a inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos não 
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altera a concentração de catecolaminas circulantes. Contudo, o infarto foi capaz de 

aumentar os níveis plasmáticos de noradrenalina e adrenalina nos animais CO INF e 

KO INF, quando comparados aos grupos CO SHAM e KO SHAM. 
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FIGURA 9: Concentração plasmática de noradrenalina e adrenalina dos grupos CO 

SHAM (10), CO INF (11), KO SHAM (14) e KO INF (9 em A e 8 em B) 90 dias após 

as cirurgias. Os dados estão representados na forma de média  erro padrão da 

média com significância de p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM e # vs. KO SHAM. 

 

5.5. Massas teciduais 

 

5.5.1. Massa corporal 

Não houve diferença significante na massa corporal dos animais KO SHAM 

em relação aos animais CO SHAM e o infarto também não alterou a massa corporal 

dos animais CO INF e KO INF (TABELA 3). 

 

5.5.2. Massa do coração, massa do pulmão úmido e razão massa 

úmida/massa seca do pulmão 

Os animais KO SHAM apresentaram menor massa cardíaca corrigida pela 

massa corporal quando comparados com os animais CO SHAM (TABELA 3).  
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Por outro lado, o infarto aumentou a massa relativa do coração dos grupos 

CO INF e KO INF, caracterizando, em concordância com os dados 

ecocardiográficos, um quadro de remodelamento cardíaco. É interessante notar que, 

embora o aumento da massa cardíaca tenha sido maior nos animais KO INF do que 

nos animais CO INF, a massa relativa do coração do grupo KO INF ainda foi menor 

que a do grupo CO INF (TABELA 3). 

Além disso, não houve diferenças entre os grupos em relação à massa 

úmida/massa seca do pulmão (TABELA 3), indicando que a disfunção ventricular 

constatada nestes animais (como visto no item 5.1) não foi acompanhada de edema 

pulmonar, característica da IC congestiva. 

 

5.5.3. Massa dos músculos sóleo e plantar e razão massa úmida/massa 

seca do músculo tibial anterior 

A massa úmida do músculo sóleo foi menor nos animais KO SHAM em 

relação aos animais CO SHAM, não havendo diferença na massa úmida do músculo 

plantar entre esses dois grupos (TABELA 3). O infarto do miocárdio não alterou as 

massas dos músculos sóleo e plantar dos animais CO INF e KO INF (TABELA 3). 

Os grupos SHAM e INF também não apresentaram diferenças significantes 

na razão massa úmida/massa seca do músculo tibial anterior (TABELA 3).  

 

5.5.4. Massa dos tecidos adiposos retroperitoneal e epididimal 

Como demonstrado na TABELA 3, os animais KO SHAM apresentaram maior 

massa relativa do tecido adiposo epididimal em relação aos animais CO SHAM e o 

infarto do miocárdio reduziu significativamente a massa deste tecido nos grupos CO 

INF e KO INF em relação aos controles CO SHAM e KO SHAM. No entanto, estas 

diferenças não foram observadas no tecido adiposo retroperitoneal. 
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TABELA 3: Massas teciduais 

 CO  KO 

 SHAM (n=14) INF (n=11)  SHAM (n=14) INF (n=12) 

Massa corporal (g) 33 ± 1 32 ± 2  33 ± 1 31 ± 1 

Massa relativa do coração 

(mg/g) 
3,8 ± 0,1 5,8 ± 0,3 *  3,0 ± 0,1 *+ 5,2 ± 0,4 #+ 

Massa relativa do pulmão 

úmido (mg/g) 
5,6 ± 0,1 7,1 ± 0,8 *  5,7 ± 0,3 7,8 ± 0,6 #* 

Razão massa úmida:seca 

pulmão 
4,5 ± 0,1 4,7 ± 0,1   4,2 ± 0,1 + 4,6 ± 0,2 

Massa relativa dos músculos      

Sóleo (mg/g) 0,22 ± 0,01 0,22 ± 0,02  0,18 ± 0,01 *+ 0,20 ± 0,01 

Plantar (mg/g) 0,47 ± 0,02 0,50 ± 0,03  0,49 ± 0,02 0,46 ± 0,02 

Razão massa úmida:seca 

tibial anterior 
3,90 ± 0,09 3,87 ± 0,09  3,73 ± 0,03 3,93 ± 0,09 

Massa relativa dos tecidos 

adiposos 
     

Epididimal (mg/g) 16,2 ± 1,4 10,1 ± 0,7 *  22,2 ± 1,8 *+ 17,3 ± 2,1 #+ 

Retroperitoneal (mg/g) 7,3 ± 1,1 3,9 ± 0,5  10,4 ± 1,6 + 8,3 ± 1,4 + 

Massa corporal, massa do coração corrigida pela massa corporal, massa úmida do 

pulmão corrigida pela massa corporal, razão massa úmida/massa seca do pulmão, 

massas dos músculos sóleo e plantar corrigidas pela massa corporal, razão massa 

úmida/massa seca do músculo tibial anterior e massa dos tecidos adiposos 

retroperitoneal e epididimal corrigida pela massa corporal dos grupos CO SHAM, CO 

INF, KO SHAM e KO INF. Os dados estão representados na forma de média  erro 

padrão da média com significância de p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM, # vs. KO 

SHAM e + vs. CO INF. 
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5.6. Tolerância à realização de esforço físico 

Noventa dias pós-cirurgias, os animais foram submetidos ao teste progressivo 

máximo em esteira rolante a fim de verificar se o modelo de infarto proposto seria 

capaz de induzir intolerância ao esforço físico, uma vez que, como descrito 

anteriormente, a redução da tolerância ao esforço físico é considerada um sinal 

clínico da insuficiência cardíaca e está diretamente relacionada às alterações na 

musculatura esquelética.  

Como demonstrado na FIGURA 10, os animais dos grupos KO SHAM 

apresentam desempenho físico significativamente maior que os animais do grupo 

CO SHAM (831 ± 39 m vs. 638 ± 22 m). Além disso, a FIGURA 10 mostra a queda 

significante da tolerância ao esforço físico nos animais CO INF e KO INF em relação 

aos grupos CO SHAM e KO SHAM, sendo que esta queda foi mais acentuada no 

grupo KO INF (queda de 49% para KO INF vs. queda de 30% para CO INF). 
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 FIGURA 10: Distância percorrida em metros 90 dias após as cirurgias pelos grupos 

CO SHAM (14), CO INF (11), KO SHAM (14) e KO INF (12). Os dados estão 

representados na forma de média  erro padrão da média com significância de 

p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM , # vs. KO SHAM e + vs. CO INF.  
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5.7. Avaliação in vivo da função muscular esquelética 

 

 

5.7.1. Rota Rod 

A FIGURA 11A demonstra que, assim como no teste de tolerância ao esforço 

físico, os animais KO SHAM possuem um melhor desempenho no teste Rota Rod 

quando comparados aos animais CO SHAM.  

O infarto não alterou a funcionalidade da musculatura esquelética dos grupos 

CO INF e KO INF. 

 

5.7.2. Deambulação 

No teste de deambulação, o grupo KO SHAM não apresentou diferença na 

razão comprimento da passada/comprimento naso-anal em relação ao grupo CO 

SHAM. 

De maneira diferente do teste Rota Rod, o infarto diminuiu o comprimento da 

passada somente nos animais KO INF quando comparados aos animais KO SHAM 

(FIGURA 11B). 

 

 

 

 



71 

 

 

 

CO KO
0

50

100

150
SHAM

INF

*
+

+

T
e
m

p
o

 n
o

 R
o

ta
 R

o
d

 (
s
)

CO KO
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8 SHAM

INF
+

#

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 r

e
la

ti
v
o

d
a
 p

a
s
s
a
d

a

A B

FIGURA 11: Tempo em segundos atingido no teste Rota Rod (A) e comprimento da 

passada corrigida pelo comprimento naso-anal (B) 90 dias após as cirurgias pelos 

grupos CO SHAM (10), CO INF (9 em A e 11 em B), KO SHAM (12) e KO INF (11). 

Os dados estão representados na forma de média  erro padrão da média com 

significância de p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM, # vs. KO SHAM e + vs. CO INF. 

 

5.8. Glicose plasmática e conteúdo de glicogênio muscular esquelético 

A FIGURA 12A mostra que a concentração de glicose no plasma sanguíneo 

dos animais KO SHAM é menor em relação aos animais CO SHAM. Além disso, o 

infarto do miocárdio não alterou a glicemia dos grupos CO INF e KO INF. 

Em contrapartida, o grupo KO SHAM apresentou maior estoque de glicogênio 

na porção branca do músculo gastrocnêmio em comparação ao grupo CO SHAM e o 

infarto reduziu significativamente o conteúdo de glicogênio muscular em ambos os 

grupos CO INF e KO INF (FIGURA 12B). 
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FIGURA 12: Concentração da glicose plasmática (A) e conteúdo de glicogênio 

muscular (B) 90 dias após as cirurgias dos grupos CO SHAM (9), CO INF (10 em A e 

8 em B), KO SHAM (12 em A e 9 em B) e KO INF (10 em A e 8 em B). Os dados 

estão representados na forma de média  erro padrão da média com significância de 

p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM, # vs. KO SHAM e + vs. CO INF. 

 

  

5.9. Caracterização fenotípica da musculatura esquelética 

A caracterização fenotípica da musculatura esquelética foi realizada para 

verificar possíveis alterações consequentes da cirurgia de infarto e do genótipo 

β2KO. Para isso, foram executadas as análises de distribuição de fibras musculares, 

a razão capilar/fibra muscular e a área de secção transversa das fibras musculares 

dos músculos sóleo e plantar. 

 

5.9.1. Distribuição das fibras musculares 

Como pode ser observado na FIGURA 13, os animais KO SHAM 

apresentaram maior percentual de fibras do tipo I nos músculos plantar (A) e sóleo 

(B) e menor percentual de fibras do tipo IIB no músculo plantar e menor percentual 

de fibras do tipo IIA no músculo sóleo em relação ao grupo CO SHAM.  

Em contrapartida, os animais KO INF apresentaram diminuição no percentual 

de fibras do tipo I nos músculos sóleo e plantar e aumento no percentual de fibras do 

tipo IIB no músculo plantar e aumento no percentual de fibras do tipo IIA no músculo 

sóleo em relação ao grupo KO SHAM. A mesma resposta foi encontrada no grupo 
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CO INF com diferenças significantes somente para o aumento do percentual de 

fibras do tipo IIB no músculo plantar e para a diminuição do percentual de fibras do 

tipo I no músculo sóleo, quando comparados ao grupo CO SHAM. Esses dados 

corroboram achados da literatura, que mostram mudança no perfil de distribuição de 

fibras da musculatura esquelética de pacientes com IC para um fenótipo mais 

glicolítico (LIPKIN et al., 1988; HAMBRECHT et al., 1997). 

O grupo CO INF apresentou aumento no percentual de fibras intermediárias 

no músculo sóleo em relação ao seu grupo controle e o grupo KO SHAM apresentou 

menor percentual deste tipo de fibra, também no músculo sóleo, quando comparado 

ao grupo CO INF. 
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FIGURA 13: Distribuição das fibras do tipo I, tipo IIA, tipo IIB e intermediárias, nos 

músculos plantar (A) e sóleo (B) dos grupos CO SHAM (6), CO INF (6), KO SHAM 

(5) e KO INF (5) 90 dias após as cirurgias. Os dados estão representados na forma 

de média  erro padrão da média com significância de p≤0,05, sendo * vs. CO 

SHAM, # vs. KO SHAM e + vs. CO INF. As significâncias encontram-se acima das 

barras de erro. 
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5.9.2. Capilarização 

Conforme mostra a FIGURA 14, os animais KO SHAM possuem maior 

capilarização dos músculos plantar (A) e sóleo (B) em relação ao grupo CO SHAM, e 

este dado se associa com o maior percentual de fibras oxidativas e maior tolerância 

ao esforço físico encontrados neste mesmo grupo (itens 5.9.1 e 5.6). Com a cirurgia 

de infarto, houve rarefação capilar em ambos os grupos CO e KO, nos dois tipos de 

músculos, e esta rarefação capilar foi mais pronunciada nos animais KO INF do que 

nos animais CO INF (queda de 35% para KO INF vs. queda de 26% para CO INF no 

músculo plantar e queda de 32% para KO INF vs. queda de 22% para CO INF no 

músculo sóleo). 
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FIGURA 14: Razão do número de capilares por número de fibras musculares nos 

músculos plantar (A) e sóleo (B) dos grupos CO SHAM (6), CO INF (6), KO SHAM 

(5) e KO INF (5) 90 dias após as cirurgias. Os dados estão representados na forma 

de média  erro padrão da média com significância de p≤0,05, sendo * vs. CO 

SHAM, # vs. KO SHAM e + vs. CO INF. 

 

5.9.3. Área de secção transversa das fibras musculares 

Conforme mostra a FIGURA 15, o grupo KO SHAM apresentou diminuição da 

área de secção transversa das fibras dos tipos IIA, intermediárias e IIB no músculo 

plantar e das fibras dos tipos I e IIA no músculo sóleo, em relação aos animais CO 

SHAM. Este dado corrobora a diminuição da massa do músculo sóleo nos animais 
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KO SHAM, como citado anteriormente (item 5.5.3), e demonstra que animais com 

inativação gênica para o receptor β2-adrenérgico possuem um fenótipo muscular 

esquelético mais atrofiado quando comparados aos seus animais controles. 

Também podemos observar na FIGURA 15 que os animais KO INF tiveram 

diminuição da área de seção transversa das fibras dos tipos I, IIA, IIB e 

intermediárias no músculo plantar e das fibras dos tipos I, IIA e intermediárias no 

músculo sóleo em relação ao seu grupo KO SHAM. Em contrapartida, embora o 

grupo CO INF tenha apresentado diminuição na área de secção das fibras do tipo I e 

IIA no músculo plantar e das fibras do tipo I e intermediárias no músculo sóleo em 

relação ao grupo CO SHAM, essa diferença não foi significativa.  
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FIGURA 15: Área de secção transversa (AST) das fibras do tipo I (A), tipo IIA (B), 

intermediárias (C) e tipo IIB (D) no músculo plantar, e das fibras do tipo I (E), tipo IIA 

(F), intermediárias (G) no músculo sóleo dos grupos CO SHAM (6), CO INF (6), KO 

SHAM (5) e KO INF (5) 90 dias após as cirurgias. Os dados estão representados na 

forma de média  erro padrão da média com significância de p≤0,05, sendo * vs. CO 

SHAM, # vs. KO SHAM, + vs. CO INF e $ vs. KO SHAM, CO INF e CO SHAM. 
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5.10. Caracterização das vias de sinalização envolvidas na síntese e na 

degradação proteica 

Após a avaliação do fenótipo muscular esquelético e da observação da 

presença de atrofia muscular nos animais KO INF, foram realizados experimentos 

com a finalidade de investigar algumas vias relacionadas à síntese e à degradação 

proteicas que poderiam estar associadas com as alterações observadas na massa 

muscular esquelética. As vias avaliadas foram a via de síntese Akt/mTOR e o 

sistema ubiquitina-proteassoma envolvido na degradação proteica. A escolha pela 

avaliação de tais vias justifica-se por estas serem as principais vias relacionadas 

com a regulação da massa muscular esquelética (SOLOMON e GOLDBERG, 1996; 

SANDRI, 2008). Além disso, tem sido demonstrado que a ativação dos receptores 

β2-adrenérgicos neste tecido é capaz de modular as vias Akt/mTOR e ubiquitina-

proteassoma (LOPEZ-ILASACA et al., 1997; MURGA et al., 1998; MURGA, 

FUKUHARA e GUTKIND, 2000; GONCALVES et al., 2009). 

Os ensaios foram realizados nos músculos plantares de todos os grupos 

estudados, uma vez que os músculos glicolíticos parecem apresentar maior atrofia 

muscular do que músculos oxidativos em doenças inflamatórias, como a IC 

(ACHARYYA et al., 2004; LI et al., 2007) e os músculos com características 

glicolíticas também são mais responsivos aos estímulos anabólicos promovidos pela 

ativação dos receptores 2-adrenérgicos (SATO et al., 2011). 

 

5.11. Via de sinalização Akt/mTOR 

Para caracterizar a participação da via de síntese proteica no fenótipo 

muscular esquelético, foram realizadas as expressões proteicas de Akt1, p-Akt (ser 

473), p70S6K, 4E-BP1 e p-4E-BP1 (thr 70 e thr 37/46).  

Como pode ser observado na FIGURA 16, não houve diferença na expressão 

de nenhuma proteína relacionada à síntese proteica entre os grupos KO SHAM e 

CO SHAM. Somente a expressão da proteína p-4E-BP1 (thr37/46) foi maior nos 

animais KO SHAM em relação aos animais CO INF. 
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Em relação ao infarto, os animais CO INF não apresentaram alteração na 

expressão das proteínas relacionadas à síntese proteica. Em contrapartida, os 

animais KO INF apresentaram uma tendência de diminuição da expressão das 

proteínas p-Akt e p-4E-BP1 (thr37/46) quando comparados aos animais KO SHAM 

(FIGURAS 16B e 16F). 
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FIGURA 16: Expressão das proteínas Akt1 (A), p-Akt ser473 (B), p70S6K (C), 4E-

BP1 (D), p-4E-BP1 thr70 (E) e p-4E-BP1 thr37/46 (F) no músculo plantar dos grupos 

CO SHAM (8), CO INF (7), KO SHAM (8) e KO INF (8) 90 dias após as cirurgias. Os 

dados estão representados na forma de média  erro padrão da média com 

significância de p≤0,05, sendo + vs. CO INF. 
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5.12. Sistema proteolítico ubiquitina-proteassoma 

Para caracterizar a participação do sistema proteolítico ubiquitina-

proteassoma no fenótipo muscular esquelético, foram realizados o ensaio de 

atividade do proteassoma e as expressões proteicas de FoxO3a, p-FoxO3a (ser 

253), atrogin-1, MuRF-1 e a expressão de proteínas ubiquitinadas. 

Não houve diferença na expressão das proteínas relacionadas à degradação 

proteica entre os grupos KO SHAM e CO SHAM, conforme mostra a FIGURA 17. No 

entanto, os animais KO SHAM apresentaram menor atividade do proteassoma 

quando comparados aos animais CO SHAM e CO INF (FIGURA 17F). 

O infarto do miocárdio aumentou significativamente a expressão proteica de 

atrogin-1 no grupo CO INF em relação ao grupo CO SHAM, porém não alterou a 

atividade do proteassoma e a expressão das outras proteínas envolvidas na via de 

degradação proteica. Já em relação aos animais β2KO, o infarto aumentou a 

expressão de atrogin-1 e de proteínas ubiquitinadas e aumentou a atividade do 

proteassoma quando comparadas ao grupo KO SHAM. A expressão de MuRF-1 

também aumentou no grupo KO INF somente em relação ao grupo CO SHAM, não 

sendo significativamente diferente dos valores encontrados no grupo KO SHAM. 

Além disso, como mostra a FIGURA 17B, os animais KO INF apresentaram uma 

tendência para a diminuição da fosforilação da proteína FoxO3a. 



82 

 

 

 

CO KO
0

50

100

150
SHAM

INF
F

o
x
O

3
a

%
 c

o
n
tr

o
le

CO KO
0

50

100

150
SHAM

INF

p=0,07

p
-F

o
x
O

3
a
 (

s
e
r 

2
5
3
)

%
 c

o
n
tr

o
le

CO KO
0

50

100

150

200
SHAM

INF#
*

*

A
tr

o
g

in
-1

%
 c

o
n
tr

o
le

CO KO
0

100

200

300
SHAM

INF*

M
u

R
F

1

%
 c

o
n
tr

o
le

CO KO
0

50

100

150
SHAM

INF
*#

P
o

li
-U

b

%
 c

o
n
tr

o
le

CO KO
0

2

4

6

8
SHAM

INF

#

*
+

A
ti

v
id

a
d

e
 2

6
S

-P
ro

te
a
s
s
o

m
a

(1
0

3
.

F
.m

in
-1

.m
g

-1
)

A B

C D

E

F

Foxo3a

42 kDa

Poli-Ub Ponceau

36 kDaGAPDH

72 kDa

CO

SHAM

CO

INF

KO

SHAM

KO

INF

p-Foxo3a (ser253)

36 kDaGAPDH

97 kDa

CO

SHAM

CO

INF

KO

SHAM

KO

INF

36 kDaGAPDH

Atrogin1

CO

SHAM

CO

INF

KO

SHAM

KO

INF

40 kDa

36 kDaGAPDH

MuRF1

CO

SHAM

CO

INF

KO

SHAM

KO

INF

CO

SHAM

CO

INF

KO

SHAM

KO

INF

CO

SHAM

CO

INF

KO

SHAM

KO

INF

130 kDa

30 kDa

 

FIGURA 17: Expressão proteica de FoxO3a (A), p-FoxO3a ser253 (B), atrogin-1 (C), 

MuRF-1 (D), proteínas poliubiquitinadas (Poli-Ub) (E) e atividade do 26S-

proteassoma no sítio da quimiotripsina (F) no músculo plantar dos grupos CO SHAM 

(8), CO INF (7), KO SHAM (8) e KO INF (8) 90 dias após as cirurgias. Os dados 

estão representados na forma de média  erro padrão da média com significância de 

p≤0,05, sendo * vs. CO SHAM, # vs. KO SHAM e + vs. CO INF. 
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O QUADRO 2 ilustra o resumo dos principais resultados obtidos no estudo, 

demonstrando separadamente o efeito da inativação gênica dos receptores β2-

adrenérgicos (efeito do genótipo) e da cirurgia de infarto do miocárdio nos animais 

CO e β2KO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

QUADRO 2: Resumo dos principais resultados obtidos no estudo.  

 Efeito do genótipo  Efeito do infarto 

Principais resultados KO vs. CO  CO KO 

Massa corporal ↔  ↔ ↔ 

Função ventricular ↔  ↓ ↓ 

Massa cardíaca ↓  ↑ ↑ 

Pressão arterial ↔  ↔ ↔ 

Frequência cardíaca ↔  ↔ ↔ 

Catecolaminas plasmáticas ↔  ↑ ↑ 

Massa úmida do pulmão ↔  ↑ ↑ 

Razão massa úmida:massa seca pulmão ↔  ↔ ↔ 

Massa tecido adiposo epididimal ↑  ↓ ↓ 

Tolerância ao esforço físico ↑  ↓ ↓ 

Conteúdo de glicogênio muscular ↑  ↓ ↓ 

% fibras musculares oxidativas ↑  ↓ ↓ 

% fibras musculares glicolíticas  ↓  ↑ ↑ 

Capilarização ↑  ↓ ↓ 

AST das fibras musculares ↓  ↔ ↓ 

Expressão de p-Akt (ser473) ↔  ↔ ↓§ 

Expressão de p-4E-BP1 (thr37/46) ↔  ↔ ↓§ 

Expressão de p-FoxO3a (ser253) ↔  ↔ ↓§ 

Expressão de atrogin-1 ↔  ↑ ↑ 

Expressão de proteínas poliubiquitinadas ↔  ↔ ↑ 

Atividade do proteassoma ↓  ↔ ↑ 

Efeitos do genótipo (KO SHAM vs. CO SHAM) e da cirurgia de infarto do miocárdio 

nos animais CO INF e KO INF. ↔ sem alteração, ↑ aumento e ↓ diminuição, sendo 

que § significa tendência de alteração. 
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6. DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados demonstram pela primeira vez a participação dos 

receptores β2-adrenérgicos nas alterações da musculatura esquelética induzidas 

pelo infarto do miocárdio em camundongos. A discussão destes dados será 

apresentada nos tópicos a seguir. 

 

6.1. Caracterização fenotípica do modelo de infarto do miocárdio 

Neste tópico, será discutida a caracterização do modelo de infarto do 

miocárdio nos animais controles e β2KO. O modelo de infarto do miocárdio foi 

escolhido pois, dentre as etiologias da insuficiência cardíaca, a etiologia isquêmica é 

a mais prevalente em países desenvolvidos ocidentais e no Brasil (BOCCHI et al., 

2009; LINDENFELD et al., 2010) 

 

6.1.1. Medidas ecocardiográficas e massa cardíaca 

Foram avaliadas por ecocardiograma as alterações morfofuncionais cardíacas 

decorrentes da cirurgia de infarto nos animais controles e β2KO aos 90 dias pós-

infarto. Como demonstrado nos resultados, os animais CO INF e KO INF 

apresentaram diminuição da função ventricular esquerda, representada pela fração 

de encurtamento, e apresentaram aumento da cavidade ventricular esquerda e 

espessamento da parede posterior do ventrículo esquerdo e do septo 

interventricular, caracterizando um quadro de remodelamento cardíaco. Tais 

alterações morfofuncionais têm sido observadas em modelos animais pós-infarto do 

miocárdio (YANG et al., 2002) e em pacientes com IC (WISLOFF et al., 2007; 

KARDYS et al., 2010). De fato, a utilização do exame ecocardiográfico para a 

avaliação morfofuncional cardíaca é amplamente utilizada e recomendada na clínica 

da insuficiência cardíaca (FRIGERIO e ROUBINA, 2005) e em estudos com animais 

de experimentação (MARTINEZ et al., 2011). As alterações ecocardiográficas foram 

acompanhadas de aumento na massa cardíaca corrigida pela massa corporal nos 
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animais CO e KO infartados, demonstrando mais uma vez a presença de 

remodelamento cardíaco nestes animais. 

A inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos não provocou alteração 

funcional cardíaca nos animais β2KO, segundo a avaliação ecocardiográfica. Sabe-

se que os receptores 1-adrenérgicos são os mais expressos no coração e por esta 

razão também são chamados de “os receptores -adrenérgicos cardíacos”, pois a 

sua ativação in vivo promove aumento da frequência cardíaca (cronotropismo), da 

força de contração do coração (inotropismo) e da taxa de relaxamento cardíaco 

(lusitropismo) quando em contato com um agonista (BERNSTEIN, 2002; BRUM et 

al., 2006). No entanto, os receptores 2-adrenérgicos também são expressos no 

coração na razão 20:80 em relação aos receptores 1-adrenérgicos e em algumas 

espécies podem colaborar para o cronotropismo e o inotropismo cardíacos 

(BRODDE, 1991; XIAO e LAKATTA, 1993). De fato, estudos demonstraram que 

animais com inativação gênica apenas para os receptores 1-adrenérgicos 

apresentaram aumento atenuado de frequência cardíaca e força de contração do 

miocárdio em relação aos animais controles quando estimulados com isoproterenol, 

ao passo que os animais com inativação gênica apenas para os receptores 2-

adrenérgicos apresentaram respostas normais e equivalentes aos animais controles 

mediante o mesmo estímulo (ROHRER et al., 1999; BERNSTEIN, 2002). Estes 

dados confirmam a maior participação dos receptores 1-adrenérgicos no 

cronotropismo e inotropismo cardíacos em relação aos receptores 2-adrenérgicos e 

justificam a não alteração da função cardíaca que foi observada nos animais KO 

SHAM em relação aos animais CO SHAM. 

Em relação aos parâmetros morfológicos cardíacos, não foram observadas 

diferenças significantes entre os animais KO SHAM e CO SHAM na avaliação 

ecocardiográfica. Entretanto, a massa cardíaca corrigida pela massa corporal dos 

animais KO SHAM foi significativamente menor em relação aos animais CO SHAM. 

Este fato pode ser explicado uma vez que a estimulação dos receptores -

adrenérgicos, principalmente os do subtipo 2, possui um importante papel na 

regulação do crescimento e desenvolvimento estrutural do miocárdio (BERNSTEIN, 
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2002) e a ausência dos receptores 2-adrenérgicos poderia prejudicar este processo 

nos animais 2KO.  

 

6.1.2. Área de infarto 

A disfunção ventricular esquerda apresentada pelos animais CO INF e KO 

INF pode ter sido consequência da perda exacerbada de tecido contrátil cardíaco 

decorrente do processo isquêmico crônico causado pelo infarto do miocárdio. Os 

grupos CO INF e KO INF apresentaram médias de área infartada de 35% e 39%, 

respectivamente, não sendo estes valores diferentes entre os dois grupos, 

demonstrando que a média de área infartada foi igual para os animais CO e KO 

infartados, o que sugere que o genótipo possivelmente não interferiu na extensão da 

área infartada. 

O tamanho da área infartada pode determinar a capacidade do coração de 

contrair e ejetar sangue para os tecidos e isso é variável entre as espécies. Por 

exemplo, áreas infartadas maiores que 20% são consideradas grandes em cães e 

áreas maiores que 30% podem culminar em arritmias fatais nestes mesmos animais 

(HOOD, 1970; KUMAR et al., 1970). No entanto, o modelo de infarto do miocárdio 

em roedores é capaz de gerar diferentes tamanhos de infartos sem provocar 

disfunção cardíaca ou comprometimentos mais graves que poderiam levar o animal 

a desenvolver IC. Por este motivo, PFEFFER et al. (1979) realizaram um estudo com 

ratos onde, a partir de parâmetros hemodinâmicos e funcionais, consideraram que 

infartos menores que 30% eram pequenos, infartos entre 31% e 46% eram 

moderados e infartos maiores que 46% eram considerados grandes. GAO et al. 

(2005) utilizaram a mesma classificação para determinar o tamanho das áreas 

infartadas de camundongos. Segundo estes estudos, as médias das áreas 

infartadas dos animais CO INF e KO INF encontram-se na classe dos infartos de 

tamanho moderado, onde os valores hemodinâmicos basais são normais e a função 

cardíaca é reduzida, exatamente como observado na presente dissertação. Outros 

estudos que utilizaram a técnica de infarto do miocárdio em camundongos também 

observaram, em média, tamanhos de infartos moderados, por volta de 40% (WANG 
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et al., 2006; SHIOURA, GEENEN e GOLDSPINK, 2007; MONTECUCCO et al., 

2011). 

É importante ressaltar que o tamanho dos infartos observados nos animais 

CO INF e KO INF foi suficiente para promover remodelamento cardíaco nestes 

animais, como apresentado na TABELA 2 e discutido no tópico anterior. 

 

6.1.3. Noradrenalina e adrenalina circulantes 

A disfunção cardíaca e o remodelamento do miocárdio foram acompanhados 

de aumento na concentração de noradrenalina e adrenalina plasmáticas nos animais 

CO INF e KO INF em relação aos seus respectivos grupos SHAM, corroborando 

dados da literatura que mostram aumento de catecolaminas circulantes em animais 

com IC induzida pelo infarto do miocárdio (LYMPEROPOULOS et al., 2010) e em 

modelo genético de IC por hiperatividade simpática de nosso laboratório (BACURAU 

et al., 2009). A hiperativação do sistema nervoso simpático é um marcador clássico 

da IC e está diretamente relacionada à piora do prognóstico e à diminuição da 

sobrevida dos pacientes (TRIPOSKIADIS et al., 2009), e a concentração plasmática 

de noradrenalina e adrenalina tem sido utilizada na prática clínica como um 

indicador da atividade simpática periférica (ESLER et al., 1986; ESLER et al., 1995). 

Apesar de ambos os grupos infartados terem apresentado aumento na 

concentração das catecolaminas plasmáticas em relação aos seus respectivos 

grupos SHAM, o grupo KO INF apresentou um menor percentual de aumento 

quando comparado ao grupo CO INF nas concentrações plasmáticas de 

noradrenalina (37% vs. 70%, respectivamente) e adrenalina (111% vs. 262%, 

respectivamente). A ausência dos receptores 2-adrenérgicos nos animais KO INF 

pode ter prejudicado a liberação de noradrenalina no terminal nervoso simpático, 

uma vez que esses receptores localizados nestes terminais participam do controle 

da liberação de noradrenalina por meio de uma alça de retroalimentação positiva 

(SCHMIDT et al., 1984; DEEGAN et al., 1995). Consequentemente, essa menor 

liberação de noradrenalina pelo terminal nervoso simpático pode ter influenciado a 
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menor liberação de adrenalina e também de noradrenalina pela glândula adrenal, 

considerando que esta liberação é mediada pelo sistema nervoso simpático. 

Embora os receptores 2-adrenérgicos tenham participação na liberação de 

noradrenalina no terminal nervoso simpático e consequentemente de adrenalina e 

noradrenalina pela glândula adrenal, os níveis de catecolaminas circulantes não 

foram diferentes entre os grupos CO SHAM e KO SHAM, demonstrando que a 

inativação gênica dos receptores 2-adrenérgicos não alterou a concentração das 

mesmas em condições basais. Uma possível explicação para isso é que a liberação 

das catecolaminas é mediada e é dependente de vários outros fatores que poderiam 

estar compensados na ausência dos receptores 2-adrenérgicos a fim de manter a 

homeostase do animal. 

 

6.1.4. Razão massa úmida/massa seca do pulmão 

Além da disfunção cardíaca e da hiperatividade simpática, a presença de 

edema pulmonar é um sinal clássico de IC congestiva, tanto em humanos quanto em 

modelos experimentais (REMO, 2005; NISHI et al., 2006; FOX et al., 2007), pois 

reflete a incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear sangue devido ao 

prejuízo da função contrátil cardíaca (FIGUEROA e PETERS, 2006). Como 

consequência, o que se observa é um aumento do volume sistólico final, 

regurgitação de sangue para o átrio esquerdo e, consequentemente, acúmulo de 

líquido nos pulmões. 

O teor de água nos pulmões é calculado por meio da razão entre a massa 

úmida do pulmão e a massa seca do pulmão. Embora os animais CO e KO 

infartados tenham apresentado aumento dos valores da razão massa úmida/massa 

seca do pulmão em relação aos seus respectivos grupos controle, esse aumento 

não foi estatisticamente significante. Esse resultado sugere que, embora a disfunção 

cardíaca seja grave e associada a remodelamento cardíaco típico da IC, não foram 

observados sinais de IC congestiva nos animais estudados.   
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 Entretanto, é possível notar que houve aumento dos valores isolados das 

massas úmidas dos pulmões corrigidas pelas massas corporais dos animais CO INF 

e KO INF em relação aos seus controles SHAM. Estes resultados corroboram dados 

da literatura que também observaram aumento da massa úmida dos pulmões de 

ratos infartados, sem diferença significante na razão massa úmida/massa seca do 

pulmão (JASMIN et al., 2004; CHABOT et al., 2011). Nesse sentido, é importante 

destacar que vários estudos na literatura utilizam somente a massa úmida do 

pulmão corrigida pela massa corporal ou pelo comprimento da tíbia como indicador 

de congestão pulmonar em modelos animais (FINSEN, CHRISTENSEN e 

SJAASTAD, 2005; MATSUSHIMA et al., 2006). 

Além disso, a literatura demonstra que após o infarto do miocárdio a massa 

seca dos pulmões também pode aumentar (CHABOT et al., 2011), possivelmente 

por consequência de um remodelamento pulmonar que é caracterizado por 

deposição de colágeno e reticulina, espessamento dos septos alveolares e 

proliferação de miofibroblastos (KAPANCI et al., 1990; JASMIN et al., 2003; JASMIN 

et al., 2004; CHABOT et al., 2011). No presente estudo, os animais CO INF e KO 

INF apresentaram aumento dos valores absolutos das massas secas dos pulmões 

corrigidas pela massa corporal em relação aos seus respectivos grupos SHAM (1,48 

± 0,16 vs. 1,26 ± 0,05 para CO INF vs. CO SHAM e 1,75 ± 0,17 vs. 1,40 ± 0,11 para 

KO INF vs. KO SHAM), embora estes aumentos não tenham sido estatisticamente 

significativos.  Esse aumento da massa seca dos pulmões pós-infarto poderia fazer 

com que os valores da razão massa úmida/massa seca dos pulmões não fossem 

diferentes entre os grupos estudados, como já demonstrado por JASMIN et al. 

(2004).  

 

6.1.5. Parâmetros hemodinâmicos 

Apesar da disfunção cardíaca observada nos animais CO e KO infartados, os 

valores de pressão arterial (PA) de repouso se mantiveram inalterados. Tal 

comportamento da PA é comumente observado em pacientes portadores de IC, 

visto que o aumento da resistência vascular periférica pela hiperativação simpática é 

acompanhado por baixo débito cardíaco, proporcionando níveis pressóricos normais 
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nesses indivíduos (NEGRAO et al., 2000; SANTOS et al., 2005). Considerando que 

a PA é uma variável hemodinâmica dependente do débito cardíaco e da resistência 

vascular periférica, é possível que o mesmo tenha ocorrido com os animais CO e KO 

infartados do presente estudo, uma vez que, como discutido acima, estes 

apresentam disfunção ventricular (que poderia levar à diminuição do débito 

cardíaco), acompanhada de aumento nas concentrações de noradrenalina e 

adrenalina plasmáticas, aumentando assim a resistência periférica. 

Assim como ocorreu com a PA, a frequência cardíaca (FC) de repouso 

também não foi alterada com o infarto do miocárdio nos animais CO e KO. MILL, 

VASSALLO e LEITE (1991) demonstraram, a partir de um curso temporal sobre o 

comportamento da FC após a cirurgia de infarto em ratos, que a FC aumenta um dia 

após o infarto e que ao longo dos dias os valores vão decaindo, até que duas 

semanas pós-infarto os valores de FC se normalizam. É possível que o mesmo 

tenha ocorrido nos camundongos infartados deste estudo. 

Os animais KO SHAM não apresentaram diferenças quanto aos valores de FC 

e PA de repouso em relação aos animais CO SHAM, corroborando os dados de 

CHRUSCINSKI et al. (1999) que também avaliaram a FC e a PA basais nos animais 

β2KO. Os mesmos autores observaram que em situações estimuladas, como a 

administração de isoproterenol e durante a realização de exercício físico, os animais 

β2KO apresentaram aumento da FC na mesma magnitude que os animais controles 

(que expressavam os receptores β2-adrenérgicos), demonstrando que o 

cronotropismo cardíaco é mediado principalmente pelos receptores β1-adrenérgicos, 

subtipo de receptor β-adrenérgico mais expresso no coração. Portanto, a ausência 

dos receptores β2-adrenérgicos, tanto em situação basal como em situações 

estimuladas, não interfere no comportamento da FC nos animais β2KO.  

Por outro lado, em relação à PA, a mesma manobra de infusão de 

isoproterenol promoveu hipotensão nos animais controles, o que não foi observado 

de forma significativa nos animais β2KO. Embora em menor magnitude, os animais 

β2KO também apresentaram diminuição da PA após a administração de 

isoproterenol, que pode ser atribuída à ativação de outros subtipos de receptores β-

adrenérgicos presentes no endotélio vascular. Durante a realização da sessão de 

exercício físico, o aumento de PA foi muito maior nos animais β2KO do que nos 
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animais controles. A partir destes resultados, CHRUSCINSKI et al. (1999) 

demonstraram que os receptores β2-adrenérgicos desempenham um importante 

papel no controle da resistência vascular periférica.  

Dessa forma, a ativação dos receptores β2-adrenérgicos pode não estar 

envolvida no controle da PA em condições basais, uma vez que o comportamento da 

PA dos animais β2KO foi diferente do comportamento da PA dos animais controles 

apenas com a administração de isoproterenol e durante a sessão de exercício. Além 

disso, é importante considerar que os animais β2KO não expressam os receptores 

β2-adrenérgicos desde a concepção e, por isso, podem haver mudanças 

compensatórias que permitem a manutenção da PA de repouso nesses animais.  

 

6.2. Composição corporal 

Foram utilizados parâmetros indiretos para a avaliação da composição 

corporal nos grupos estudados no presente estudo, que consistiram da pesagem do 

animal e da pesagem dos tecidos musculares e adiposos dissecados após o 

sacrifício. 

Conforme apresentado na seção de resultados, o infarto do miocárdio não 

alterou as massas corpóreas e as massas dos músculos sóleo e plantar dos grupos 

estudados aos 90 dias após o procedimento cirúrgico. Embora a avaliação da massa 

dos músculos seja usada como um indicativo de atrofia muscular, a sensibilidade do 

método não foi adequada para detectar alterações sutis em tecidos em que a massa 

é muito pequena, como os que foram avaliados (sóleo ~ 7 mg e plantar ~ 14 mg). 

Por isso, para melhor avaliar o fenótipo muscular desses animais, foi utilizada a 

técnica de histoquímica que é mais sensível e que permitiu uma melhor avaliação da 

massa muscular por meio da determinação da área de secção transversa de cada 

fibra muscular (resultados discutidos adiante). 

No entanto, o infarto diminuiu drasticamente a massa do tecido adiposo 

epididimal nos animais CO e KO infartados, o que pode ser explicado pelo aumento 

das concentrações de noradrenalina e adrenalina circulantes. Considerando que o 

tecido adiposo apresenta alta densidade de receptores β-adrenérgicos, quando 
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ativados pelas catecolaminas plasmáticas estes receptores promovem o aumento da 

atividade lipolítica, diminuindo consequentemente a massa do tecido adiposo 

(BOWERS et al., 2005). É interessante destacar que a perda da massa do tecido 

adiposo epididimal foi mais acentuada nos animais CO INF do que nos animais KO 

INF, e isto provavelmente se deve à menor densidade de receptores β-adrenérgicos 

no tecido adiposo dos animais β2KO, uma vez que estes não expressam os 

receptores β2-adrenérgicos.  

Além disso, os animais KO SHAM apresentaram maior massa do tecido 

adiposo epididimal em relação aos animais CO SHAM, o que sugere que os animais 

β2KO possam ter uma menor atividade lipolítica basal por causa da ausência dos 

receptores β2-adrenérgicos. Este dado, juntamente com a menor perda de massa 

adiposa no grupo KO INF discutida acima, aponta para a importante participação do 

receptor β2-adrenérgico no processo de lipólise, mesmo sendo o subtipo β3 o 

receptor β-adrenérgico mais expresso no tecido adiposo (MCNEEL e MERSMANN, 

1999; LYNCH e RYALL, 2008). 

 

6.3. Parâmetros metabólicos 

Foram avaliados como parâmetros metabólicos o conteúdo de glicogênio 

muscular na porção branca do gastrocnêmio e as concentrações de glicose 

plasmática.  

Como descrito anteriormente nos resultados, os animais KO SHAM 

apresentaram maior estoque de glicogênio muscular quando comparados aos 

animais CO SHAM. Esta resposta era esperada, uma vez que a ativação dos 

receptores β-adrenérgicos estimula a glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio 

muscular em glicose (GROSS, MAYER e LONGSHORE, 1976). Portanto, com a 

inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos, o estímulo para a glicogenólise no 

músculo esquelético dos animais β2KO seria menor, resultando em maiores 

estoques de glicogênio muscular. Os animais KO SHAM também apresentaram 

menores valores de glicose circulante em relação aos animais CO SHAM. A baixa 

glicemia encontrada nos animais β2KO pode ser consequência de uma maior 

captação de glicose pelos tecidos muscular esquelético e adiposo, decorrente de 
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uma maior sensibilidade à insulina, levando-se em consideração que o estímulo β-

adrenérgico inibe a captação de glicose dependente de insulina nestes tecidos (LIU 

e STOCK, 1995; NIKLASSON, HOLMANG e LONNROTH, 1998; ASENSIO et al., 

2005). 

O infarto do miocárdio não alterou os níveis de glicose circulante nos grupos 

CO INF e KO INF. Entretantanto, os animais CO e KO infartados apresentaram 

queda do conteúdo de glicogênio muscular, corroborando dados da literatura que 

também observaram diminuição do conteúdo de glicogênio muscular em pacientes 

com IC, associada a elevadas taxas de glicogenólise (SULLIVAN, GREEN e COBB, 

1990). Os possíveis mecanismos envolvidos na diminuição do conteúdo de 

glicogênio muscular na IC incluem menor aporte de substratos energéticos para a 

musculatura esquelética associada à redução da perfusão sanguínea, alterações 

intrínsecas do fenótipo muscular esquelético a favor  de um metabolismo mais 

glicolítico e níveis elevados de catecolaminas circulantes que estimulam a 

degradação do glicogênio. Todos esses fatores foram observados nos animais CO 

INF e KO INF estudados na presente dissertação.  

É importante ressaltar que, embora ambos os grupos CO INF e KO INF 

tenham apresentado uma redução de 43 microgramas de glicogênio por grama de 

tecido muscular em relação aos seus respectivos grupos controle, os animais CO 

INF apresentaram maior queda relativa do conteúdo de glicogênio muscular (56% 

para CO INF vs. CO SHAM) do que os animais KO INF (38% para KO INF vs. KO 

SHAM). Isto possivelmente se deve à menor responsividade da glicogenólise ao 

estímulo simpático (elevadas concentrações de adrenalina e noradrenalina induzidas 

pelo infarto) nos animais β2KO, já que os receptores β2-adrenérgicos medeiam a 

glicogenólise, como discutido acima.  

 

6.4. Testes de desempenho físico 

Os testes de desempenho físico incluem o teste de tolerância ao esforço 

físico e os testes Rota Rod e de deambulação, que permitem avaliar a 

funcionalidade da musculatura esquelética e a habilidade motora. 
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6.4.1. Tolerância ao esforço físico 

A tolerância ao esforço físico pode ser definida como a quantidade máxima de 

exercício físico realizado num teste progressivo até a exaustão. A capacidade de 

realização de exercício físico pode ser quantificada por parâmetros obtidos no teste 

progressivo até a exaustão como a velocidade final atingida no teste ou a distância 

total percorrida no teste (BERNSTEIN, 2003).  

Como descrito anteriormente, a intolerância à realização de esforço físico na 

IC, que é caracterizada por redução na capacidade de realizar exercício físico 

dinâmico devido a sintomas como dispnéia ou fadiga periférica (RUBIM et al., 2006), 

é considerada um marcador clínico da IC e está diretamente relacionada às 

alterações na musculatura esquelética (MINOTTI et al., 1991; VOLTERRANI et al., 

1994; HARRINGTON et al., 1997). Dessa forma, o teste de esforço é comumente 

utilizado para diagnóstico ou prognóstico de doenças cardíacas, já que algumas 

anormalidades cardíacas são aparentes somente após a realização de um exercício 

máximo até a exaustão.  

No presente estudo, os animais CO e KO submetidos à cirurgia de infarto do 

miocárdio apresentaram intolerância aos esforços físicos aos 90 dias pós-infarto, 

corroborando dados do nosso laboratório (ROLIM et al., 2006; BACURAU et al., 

2009) e da literatura (RONDON et al., 2006; WISLOFF et al., 2007; ANTUNES-

CORREA et al., 2011), os quais demonstram que modelos animais e humanos com 

IC possuem menor capacidade física aeróbica.  

Esta diminuição da tolerância ao esforço físico observada nos animais 

controles e β2KO infartados pode ser explicada pela diminuição no percentual de 

fibras musculares oxidativas, aumento do percentual de fibras glicolíticas e 

diminuição da capilarização muscular, conforme demonstrado no item 5.9 e discutido 

no tópico seguinte, e também pela diminuição do conteúdo de glicogênio muscular, 

observadas nos grupos CO INF e KO INF.  

Embora ambos os grupos CO e KO infartados tenham apresentado 

diminuição da tolerância ao esforço físico, a queda de desempenho nos animais KO 

INF foi mais acentuada que nos animais CO INF. Da mesma forma, os animais KO 
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INF apresentaram maior rarefação capilar do que os animais CO INF e também 

apresentaram atrofia muscular esquelética pós-infarto, não observada nos animais 

CO INF. Esse quadro de miopatia esquelética mais grave nos animais β2KO 

infartados pode ter contribuído para a maior queda da tolerância ao esforço nesses 

animais. 

Além disso, é interessante ressaltar que o grupo β2KO SHAM possui um 

desempenho físico em esteira maior que o grupo CO SHAM, corroborando os dados 

de (CHRUSCINSKI et al., 1999). Esse estudo demonstrou que camundongos com 

inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos, embora não tivessem aumento 

significante do consumo de oxigênio pico, apresentavam um quociente respiratório 

(QR) menor que o dos seus controles. O QR é um indicador do estado metabólico e 

da utilização de substrato; quanto maior é o valor do QR, maior é a mobilização de 

glicogênio, quanto menor é o valor do QR, maior é a mobilização de gordura 

(MCARDLE, KATCH e KATCH, 2011). Dessa forma, nos animais β2KO o consumo 

de oxigênio é destinado, em sua maior parte, à metabolização de lipídeos durante o 

exercício, assim, o glicogênio muscular seria conservado por mais tempo e poderia 

colaborar para o aumento da duração do exercício físico. De fato, como visto 

anteriormente, os animais KO SHAM apresentam maior estoque de glicogênio 

muscular em relação aos animais CO SHAM. Além disso, sabe-se que a ativação 

simpática durante o exercício promove a glicogenólise por meio dos receptores β-

adrenérgicos (ISSEKUTZ, 1984; ROHRER et al., 1999). Com a ausência dos 

receptores β2-adrenérgicos, o animal β2KO poderia ter um prejuízo na mobilização 

de glicogênio muscular, levando à mobilização preferencial de gordura.  

Outros mecanismos, mediados pela via de sinalização β2-adrenérgica, podem 

ser responsáveis pelo aumento de desempenho dos animais β2KO. Tem sido 

demonstrado que as catecolaminas circulantes liberadas durante o exercício físico 

estimulam a produção de lactato, possivelmente por meio dos receptores β2-

adrenérgicos (ISSEKUTZ, 1984; ROHRER et al., 1999). Na ausência dos mesmos, o 

camundongo β2KO produziria menores concentrações de lactato, o que poderia 

aumentar a sua capacidade de se exercitar, retardando a instalação da fadiga 

muscular. O fenótipo muscular esquelético com características mais oxidativas 

observado nos animais KO SHAM deste estudo, como maior percentual de fibras do 



97 

 

 

 

tipo I, menor percentual de fibras do tipo IIA e IIB e maior capilarização também 

colaboram para o melhor desempenho físico dos animais β2KO. 

 

6.4.2. Rota Rod e deambulação 

Os testes de Rota Rod e deambulação foram utilizados a fim de estimar a 

força contrátil muscular e a coordenação motora dos animais estudados no presente 

estudo. O Rota Rod é um teste comportamental considerado padrão ouro para 

avaliar o efeito de doenças, da administração de drogas e de manipulações 

genéticas sobre a coordenação motora e também sobre a força muscular e a 

resistência à fadiga em roedores (RADLEY et al., 2007).  

O infarto do miocárdio não alterou o tempo total atingido no Rota Rod pelos 

animais CO INF e KO INF em relação aos seus controles SHAM, demonstrando que 

a funcionalidade da musculatura esquelética não foi alterada pela cirurgia, quando 

avaliada por este teste. Entretanto, em relação ao teste de deambulação, adaptado 

em nosso laboratório (BUENO et al., 2010) a partir do estudo de KENNEL et al. 

(1996), houve diminuição do comprimento relativo da passada dos animais KO INF 

quando comparados aos animais KO SHAM, o que não foi observado nos animais 

CO INF. Este dado demonstra, mais uma vez, que o quadro de miopatia esquelética 

causado pela cirurgia de infarto encontra-se em estágio mais avançado nos animais 

β2KO do que nos animais controles. 

Além disso, pode-se observar que os animais KO SHAM apresentaram maior 

desempenho no teste de Rota Rod quando comparados aos animais CO SHAM, o 

que corrobora o maior desempenho destes mesmos animais no teste de tolerância 

ao esforço físico, como discutido no item acima. 
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6.5. Caracterização do fenótipo muscular esquelético 

 

6.5.1. Tipagem de fibras musculares esqueléticas 

Como descrito nos resultados, os animais KO INF apresentaram diminuição 

no percentual de fibras do tipo I, oxidativas e resistentes à fadiga, nos músculos 

plantar e sóleo e aumento no percentual de fibras do tipo IIB e IIA, glicolíticas e 

menos resistentes à fadiga, nos músculos plantar e sóleo, respectivamente. A 

mesma resposta foi encontrada no grupo CO INF com diferenças significantes 

somente para o aumento do percentual de fibras do tipo IIB no músculo plantar e 

para a diminuição do percentual de fibras do tipo I no músculo sóleo, quando 

comparado ao grupo CO SHAM.  

Esses resultados mostram que as alterações na distribuição de fibras 

decorrentes do infarto do miocárdio nos animais CO e KO ocorrem em direção às 

fibras glicolíticas, corroborando dados da literatura que demonstram que, dentre as 

modificações estruturais da musculatura esquelética observadas no 

desenvolvimento da IC, destacam-se as alterações no tipo de fibra muscular com 

redução da porcentagem de fibras do tipo I e aumento de fibras do tipo II, (MANCINI 

et al., 1989; SULLIVAN, GREEN e COBB, 1990; DREXLER et al., 1992; MANCINI et 

al., 1992). 

Também é importante ressaltar que os animais KO SHAM apresentaram 

maior percentual de fibras oxidativas e menor percentual de fibras glicolíticas em 

ambos os músculos sóleo e plantar em relação ao grupo CO SHAM. Este dado pode 

ser entendido levando-se em consideração o fato de que a ativação dos receptores 

β2-adrenérgicos faz com que as fibras musculares migrem de um perfil oxidativo 

para um perfil mais glicolíticos (BRICOUT, SERRURIER e BIGARD, 2004; JONES et 

al., 2004; BURNISTON et al., 2007). Ou seja, na ausência dos receptores β2-

adrenérgicos e do estímulo simpático, a mudança dos tipos de fibras poderia estar 

na direção oposta, de fibras mais glicolíticas, como a do tipo IIB e IIA, para mais 

oxidativas, como a do tipo I.  Além disso, possíveis mudanças no metabolismo do 
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animal β2KO poderiam contribuir para a construção de um fenótipo muscular mais 

oxidativo, como discutido nos itens 6.3 e 6.4. 

 

6.5.2. Capilarização 

A cirurgia de infarto promoveu rarefação capilar nos músculos sóleo e plantar 

em ambos os grupos CO INF e KO INF, corroborando mais uma vez os dados da 

literatura (LIPKIN et al., 1988; HAMBRECHT et al., 1997) e de nosso laboratório que 

demonstraram rarefação capilar em músculos esqueléticos de animais com IC 

(BACURAU et al., 2009). Além disso, esta rarefação capilar foi mais pronunciada nos 

animais KO INF do que nos animais CO INF, tanto no músculo plantar quanto no 

músculo sóleo. É interessante notar que a queda da capilarização nos animais CO e 

KO infartados e a rarefação capilar mais acentuada no grupo KO INF associam-se 

com os dados de tolerância ao esforço físico, onde foram observados menores 

valores de distância percorrida nos grupos infartados e queda mais pronunciada de 

desempenho nos animais KO INF, demonstrando que estes fatores estão fortemente 

associados. 

Em relação aos grupos SHAM, os animais KO SHAM apresentaram maior 

capilarização dos músculos sóleo e plantar em relação ao grupo CO SHAM. Uma 

possível mudança no metabolismo e o fenótipo muscular mais oxidativo observado 

nos animais β2KO podem contribuir para o aumento da razão capilar/fibra muscular 

nestes animais. Em contrapartida, não se pode descartar a hipótese de que os 

animais β2KO possam apresentar algum grau de disfunção endotelial, considerando 

que os receptores β2-adrenérgicos colaboram para a vasodilatação periférica 

(FERRO et al., 2004; CICCARELLI et al., 2007), e que tal disfunção tenha provocado 

um aumento no número de capilares sanguíneos por mecanismo compensatório. De 

qualquer forma, independentemente da existência ou não de disfunção endotelial, o 

aumento da capilarização também foi associado ao aumento do desempenho físico 

dos animais KO SHAM no teste de tolerância ao esforço. 
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6.5.3. Área de secção transversa das fibras musculares 

Na IC, além da transição dos tipos de fibra e da rarefação capilar presentes 

na musculatura esquelética, também é observado o estabelecimento do quadro de 

atrofia muscular, caracterizado por perda da massa muscular esquelética e 

diminuição da área de secção transversa das fibras musculares e do músculo como 

um todo. Segundo LUNDE et al. (2001), diferente da mudança do padrão dos tipos 

de fibras, a atrofia muscular nem sempre é observada nos modelos experimentais 

de IC, pois a redução da área de secção transversa geralmente ocorre nos quadros 

mais graves da doença.  

Como descrito nos resultados do presente projeto, os animais KO INF 

apresentaram diminuição da área de seção transversa de todas as fibras avaliadas 

nos músculos sóleo e plantar em relação ao seu grupo KO SHAM. Esses dados 

corroboram achados do nosso laboratório, onde animais com hiperatividade 

simpática que desenvolvem IC apresentaram atrofia muscular esquelética aos sete 

meses de idade, estágio mais grave da doença (BACURAU et al., 2009) e de 

estudos realizados em humanos que demonstraram redução da massa muscular 

esquelética nos pacientes com IC (MANCINI et al., 1992). 

Por outro lado, embora o grupo CO INF tenha apresentado diminuição na 

área de secção das fibras do tipo I e IIA no músculo plantar e das fibras do tipo I e 

intermediárias no músculo sóleo em relação ao grupo CO SHAM, essa diferença não 

foi estatisticamente significativa, sugerindo que, mediante o infarto do miocárdio, os 

animais β2KO tendem a ter um agravamento ou uma antecipação do quadro de 

perda de massa muscular esquelética em relação aos animais controles. Isto pode 

estar relacionado ao fato dos receptores β2-adrenérgicos possuírem um efeito 

anabólico e anticatólico na musculatura esquelética, ativando vias relacionadas à 

síntese proteica e inibindo vias relacionadas à degradação proteica (SNEDDON et 

al., 2001; KLINE et al., 2007; BAVIERA et al., 2010). Na ausência dos mesmos, os 

animais β2KO perderiam este efeito anabólico protetor e ficariam mais susceptíveis 

aos estímulos catabólicos.  

Outro estudo também relacionou a importância dos receptores β2-

adrenérgicos com a musculatura esquelética na IC, no qual pacientes de classes 
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funcionais II e III apresentaram aumento da massa magra e da força muscular 

esquelética após a administração oral de clembuterol por doze semanas 

(KAMALAKKANNAN et al., 2008). 

BACURAU et al. (2009) demonstraram em modelo genético de hiperatividade 

simpática que, aos três meses de idade (estágio onde ainda não é observada a 

presença de IC), os camundongos com inativação gênica dos receptores α2A e α2C 

adrenérgicos apresentam hipertrofia das fibras do tipo IIA e IIB do músculo plantar. 

Essa hipertrofia foi atribuída à ação da hiperatividade simpática no músculo 

esquelético destes animais por meio dos receptores β2-adrenérgicos, já que a 

realização de um tratamento com isoproterenol promoveu hipertrofia muscular 

esquelética em camundongos controles, ao passo que este mesmo tratamento não 

induziu hipertrofia nos músculos esqueléticos dos animais β2KO. Por isso, é possível 

que, em estágios iniciais da IC, animais que expressam os receptores β2-

adrenérgicos consigam atenuar os efeitos catabólicos presentes na síndrome por 

meio da hiperativação destes receptores na musculatura esquelética. Em 

contrapartida, com a ausência dos receptores β2-adrenérgicos esse efeito anabólico 

e protetor inicial da hiperatividade simpática na musculatura esquelética ficaria 

prejudicado, favorecendo a predominância dos estímulos catabólicos.  

É importante destacar que em longo prazo a ativação do sistema nervoso 

simpático é prejudicial à musculatura esquelética, colaborando para a atrofia 

muscular na IC. Este fato pode ser observado no estudo de (BACURAU et al., 2009), 

onde os camundongos com inativação gênica dos receptores α2A e α2C adrenérgicos 

com hiperatividade simpática apresentam atrofia de todos os tipos de fibras dos 

músculos sóleo e plantar aos sete meses de idade (estágio mais grave da doença, 

com estabelecimento da IC), como mencionado acima. A hiperativação crônica do 

sistema nervoso simpático na IC poderia diminuir o estímulo anabólico e anti-

catabólico promovido pela ativação dos receptores β2-adrenérgicos por meio da 

redução da densidade desses receptores na superfície celular da fibra muscular 

esquelética. Ainda não se sabe quais são os efeitos da exposição crônica dos 

receptores β2-adrenérgicos presentes na musculatura esquelética à hiperatividade 

simpática na IC. Entretanto, é conhecido que o efeito promotor de crescimento 

atribuído aos agonistas β2-adrenégicos é limitado pelo tempo de administração 
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destes fármacos, apresentando atenuação do efeito hipertrófico em tratamentos 

prolongados (KIM, LEE e ASHMORE, 1988; KIM et al., 1989; MCELLIGOTT, 

BARRETO e CHAUNG, 1989). 

Estudos demonstram que, assim como ocorre com os receptores β-

adrenérgicos no coração, os receptores β2-adrenérgicos são capazes de internalizar 

para o citoplasma da célula muscular esquelética sob estímulo de agonistas β2-

adrenérgicos. ROTHWELL, STOCK e SUDERA (1987) demonstraram que o 

tratamento com clembuterol por 18 dias reduziu 65% da densidade de receptores β2-

adrenérgicos presentes na musculatura esquelética, o que sugere internalização 

seguida de downregulation dos receptores. JENSEN et al. (2002) também 

demonstraram que, após 30 minutos de estimulação por meio da administração de 

isoproterenol, cerca de 50% dos receptores β2-adrenérgicos foram internalizados na 

musculatura esquelética, sendo que 80% destes receptores retornaram à superfície 

celular subsequentemente. No entanto, não está claro no estudo se os receptores 

que reciclaram e retornaram à membrana estavam com a sensibilidade ao agonista 

preservada. Portanto, estes estudos demonstram que é possível que os receptores 

β2-adrenérgicos sofram internalização seguida de donwregulation e/ou retornem à 

membrana (reciclagem) com possível dessensibilização do receptor nos músculos 

esqueléticos em condições de hiperatividade simpática e aumento nas 

concentrações das catecolaminas circulantes, como ocorre na IC. 

A diminuição da área de secção transversa das fibras dos tipos IIA, 

intermediárias e IIB no músculo plantar e das fibras dos tipos I e IIA no músculo 

sóleo nos animais KO SHAM em relação aos CO SHAM também merece destaque. 

Este dado, juntamente com a diminuição da massa do músculo sóleo nos animais 

KO SHAM discutida anteriormente, mostra que animais com inativação gênica para 

o receptor β2-adrenérgico possuem atrofia muscular esquelética quando 

comparados aos seus animais controles. Isso pode ser explicado pela participação 

dos receptores β-adrenérgicos na miogênese, uma vez que estudos demonstraram 

superexpressão dos genes que codificam os receptores β1 e β2-adrenérgicos em 

linhagem de células C2C12 durante sua proliferação e diferenciação, sugerindo que 

os receptores β-adrenérgicos exercem importante papel em estágios mais 
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avançados da miogênese, incluindo diferenciação, fusão e maturação (TOMCZAK et 

al., 2004; CHEN et al., 2006; RYALL, CHURCH e LYNCH, 2010).  

Outra possível explicação para a menor área de secção transversa observada 

nos animais KO SHAM seria a diminuição da síntese e/ou o aumento da degradação 

proteica. No entanto, como descrito no item 5.10 e discutido no próximo tópico, não 

foram observadas diferenças nas expressões de proteínas relacionadas à síntese e 

degradação proteica entre os grupos KO SHAM e CO SHAM. 

 

6.6. Caracterização das vias de sinalização celular envolvidas na síntese e 

degradação proteica na musculatura esquelética 

A análise do fenótipo muscular despertou o interesse de investigar, em 

maiores detalhes, as alterações musculoesqueléticas presentes no modelo de 

inativação gênica dos receptores β2-adrenérgicos com e sem indução de infarto. 

Diversos estudos tem demonstrado que a ativação destes receptores favorece o 

ganho de massa muscular (YANG e MCELLIGOTT, 1989; AGRAWAL, THAKUR e 

KATOCH, 2003; RYALL, SILLENCE e LYNCH, 2006; HARCOURT et al., 2007; 

LYNCH e RYALL, 2008). No entanto, a sinalização intracelular responsável por esta 

resposta ainda não é totalmente conhecida. 

Muito do conhecimento sobre a sinalização β-adrenérgica na musculatura 

esquelética advém de trabalhos desenvolvidos em músculo cardíaco, como descrito 

no item 2.6 (SHAM, JONES e MORAD, 1991; XIAO et al., 1994; XIAO et al., 1999; 

ROCKMAN, KOCH e LEFKOWITZ, 2002). Sabe-se que além de regular o processo 

de contração muscular por meio da via clássica AC/AMPc/PKA, a sinalização β-

adrenérgica pode interferir no controle da massa muscular principalmente por duas 

vias intracelulares: 

- AMPc/PKA (clássica, canônica): as subunidades catalíticas da PKA  

fosforilam a proteína calpastatina, que é responsável por inibir a ação proteolítica 

das enzimas calpaínas (HAWKINS, XU e NARAYANAN, 1995; NAVEGANTES et al., 

2001; REIKEN et al., 2003). 
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- PI3K-Akt (não-clássica): no músculo esquelético, vias de sinalização 

dependentes de Akt são ativadas com a estimulação β-adrenérgica (SNEDDON et 

al., 2001; KLINE et al., 2007). Nesse sentido, KLINE et al. (2007) demonstraram que 

a estimulação β2-adrenérgica promove a fosforilação da Akt com subsequente 

ativação da via da mTOR. 

Em relação à via não-clássica (não canônica), a Akt, além de estimular a 

cascata de sinalização mediada por mTOR, minimiza a ação do sistema proteolítico 

dependente de ATP (sistema ubiquitina-proteassoma) por meio da fosforilação de 

FoxO, um fator de transcrição que, quando não fosforilado, migra para o núcleo 

promovendo a transcrição de genes, chamados de atrogenes, responsáveis por 

endereçar as proteínas para a degradação no 26S-proteassoma. Os atrogenes mais 

expressos na musculatura esquelética são MuRF-1 e atrogin-1/MAFbx (FURUYAMA 

et al., 2002; TRAN et al., 2003; SANDRI et al., 2004; STITT et al., 2004). Tem sido 

demonstrado que a ativação β2-adrenérgica reduz a expressão de MuRF-1 e atrogin-

1 em músculos esqueléticos de animais denervados e com suspensão de pata, um 

efeito possivelmente mediado pela inibição de FoxO por Akt (KLINE et al., 2007). 

Dessa forma, a fim de caracterizar o efeito do infarto do miocárdio e do papel 

dos receptores β2-adrenérgicos sobre as principais vias relacionadas à síntese e 

degradação proteica (Akt/mTOR e sistema ubiquitina-proteassoma, 

respectivamente) foram realizadas análises de expressão proteica e da atividade do 

proteassoma  no músculos dos animais estudados, coletados 90 dias após os 

procedimentos cirúrgicos. Como mencionado anteirormente, a escolha pela 

avaliação de tais vias justifica-se por estas serem as principais vias relacionadas 

com a regulação da massa muscular esquelética (SOLOMON e GOLDBERG, 1996; 

SANDRI, 2008). Além disso, tem sido demonstrado que a ativação dos receptores 

β2-adrenérgicos neste tecido é capaz de modular as vias Akt/mTOR e ubiquitina-

proteassoma (LOPEZ-ILASACA et al., 1997; MURGA et al., 1998; MURGA, 

FUKUHARA e GUTKIND, 2000; GONCALVES et al., 2009). 

Essas análises foram realizadas no músculo plantar pois é conhecido que os 

músculos glicolíticos sofrem mais com os estímulos catabólicos presentes em 

doenças inflamatórias e crônico-degenerativas, como a IC (ACHARYYA et al., 2004; 
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LI et al., 2007). Além disso, apesar de a densidade de receptores 2-adrenérgicos 

ser maior em músculos oxidativos do que em músculos glicolíticos, a magnitude de 

resposta da regulação da massa muscular esquelética pelo receptor 2-adrenérgico 

parece ser maior nos músculos glicolíticos (SATO et al., 2011). 

No presente estudo, ao contrário do esperado, não foram observadas 

diferenças nas expressões das proteínas relacionadas às vias de síntese e 

degradação proteica entre os animais KO SHAM e CO SHAM, sugerindo que estas 

vias não colaboraram para a diminuição da área de secção transversa das fibras 

musculares apresentada pelos animais KO SHAM. Estes dados podem ser melhor 

compreendidos levando-se em consideração que os camundongos encontram-se na 

fase adulta e com o trofismo muscular estável e bem estabelecido, sem a presença 

de doenças ou influências externas que poderiam fazer com que houvesse um 

desbalanço entre as vias de síntese e degradação proteicas. Como discutido no item 

6.5.3, a diminuição da área de secção transversa das fibras musculares presente 

nos animais KO SHAM pode ser resultante de um prejuízo durante o processo de 

miogênese (TOMCZAK et al., 2004; CHEN et al., 2006; RYALL, CHURCH e LYNCH, 

2010). 

Embora não tenham sido observadas diferenças entre os animais CO e KO 

sham nas expressões das proteínas relacionas às vias de síntese e degradação 

proteicas, o grupo KO SHAM apresentou menor atividade do 26S-proteassoma 

quando comparado ao grupo CO SHAM. Foi demonstrado em músculo cardíaco que 

o 26S-proteassoma pode ser diretamente ativado pela PKA, alvo dos receptores β2-

adrenérgicos (ZONG et al., 2006; ASAI et al., 2009). É possível que o mesmo ocorra 

na musculatura esquelética, sendo que na ausência dos receptores β2-adrenérgicos, 

como ocorre nos animais β2KO, a ativação do proteassoma por esta via ficaria 

prejudicada. Contudo, ainda não existem estudos na literatura demonstrando que 

esta relação entre receptores β2-adrenérgicos e atividade do proteassoma também 

acontece no músculo esquelético. 

As consequências de uma menor ativação do proteassoma para a 

musculatura esquelética dos animais β2KO seriam principalmente um desbalanço na 

regulação da massa muscular a favor da síntese, aumentanto assim a área de 
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secção transversa dos músculos esqueléticos, e/ou um prejuízo no controle de 

qualidade de proteína, conhecido como um processo de monitorar e proteger a 

célula do acúmulo de proteínas mal-formadas ou danificadas (LEE e TSAI, 2005), 

que poderia interferir negativamente na função muscular. Entretanto, como 

observado anteriormente, os animais KO SHAM não apresentam hipertrofia dos 

músculos esqueléticos avaliados e também não apresentam prejuízos na função 

muscular esquelética avaliada pelos testes de deambulação e Rota Rod. Por isso, 

outros estudos precisam ser realizados a fim de melhor elucidar a relação direta 

entre os receptores β2-adrenérgicos e o proteassoma na musculatura esquelética e 

as consequências disto para este tecido. 

Conforme demonstrado nos resultados, o infarto do miocárdio não alterou a 

expressão de proteínas relacionadas à síntese proteica nos animais CO e β2KO. No 

entanto, houve uma tendência de diminuição da expressão de p-Akt (ser 473) e p-

4E-BP1 (thr37/46) nos animais KO INF. Quanto à degradação proteica, o infarto do 

miocárdio aumentou a expressão proteica de atrogin-1 nos animais CO INF e KO 

INF. Além disso, os animais KO INF também apresentaram uma tendência à 

diminuição da fosforilação de FoxO3a e apresentaram aumento significativo da 

expressão de proteínas poliubiquitinadas e da atividade do 26S-proteassoma, o que 

não foi observado nos animais CO INF. Esses resultados obtidos em relação às vias 

de sinalização sugerem uma maior participação do sistema proteolítico ubiquitina-

proteassoma na atrofia muscular esquelética observada nos animais β2KO 

infartados em detrimento da síntese proteica.  

Embora a diminuição da síntese proteica na IC não seja um dado consistente 

na literatura, estudos tem demonstrado a contribuição da via IGF-1/PI3K/Akt na 

atrofia muscular esquelética observada nessa síndrome (SCHULZE et al., 2002). 

TOTH et al. (2011) demonstraram uma diminuição da fosforilação de Akt no resíduo 

da serina 473 no músculo vasto lateral de pacientes com IC, porém não observaram 

diferenças na expressão de IGF1, Akt1 total, mTOR, p-mTOR, GSK3β, p70S6K e p-

4E-BP1. Por outro lado, NIEBAUER et al. (1998) observaram uma associação entre 

a perda de massa muscular esquelética e baixas concentrações de IGF-1 circulantes 

em pacientes com IC, enquanto que HAMBRECHT et al. (2002) demonstraram 
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diminuição da expressão de IGF-1 em amostras de biópsia do músculo vasto lateral 

de pacientes com IC, sem alterações nos níveis séricos de IGF-1.  

Em relação à degradação proteica, a participação do sistema ubiquitina-

proteassoma na atrofia muscular observada no presente estudo corrobora dados do 

nosso laboratório que também demonstram, em animais e pacientes com IC, 

aumento da expressão gênica de atrogin-1 e da atividade do proteassoma (CUNHA 

et al, submetido). Além dos trabalhos do nosso laboratório, outros estudos tem 

demonstrado a relação entre a ativação do sistema ubiquitina-proteassoma com a 

atrofia muscular esquelética em diferentes modelos experimentais de IC (LI et al., 

2007; VAN HEES et al., 2008; CARVALHO et al., 2010; PALUS et al., 2011).  

Portanto, é possível observar que o infarto do miocárdio promoveu maior 

ativação do sistema proteolítico ubiquitina-proteassoma nos animais β2KO, o qual 

está fortemente associado à atrofia muscular encontrada nestes animais. Além 

disso, a tendência na diminuição da via de síntese proteica Akt/mTOR também pode 

ter contribuído para a atrofia muscular observada nos animais KO INF, uma vez que 

a diminuição da fosforilação de Akt e consequentemente de 4E-BP1 favorece a 

inibição da síntese proteica (SANDRI, 2008).  

Considerando que os animais KO INF apresentaram atrofia muscular 

associada ao aumento de atrogin-1, aumento na ubiquitinação de proteínas e na 

atividade do proteassoma e tendência à diminuição da fosforilação de Akt, 4E-BP1 e 

FoxO3a, e que os animais CO INF não apresentaram tais respostas, com exceção 

do aumento de atrogin-1, sugere-se que a ausência dos receptores β2-adrenérgicos 

antecipa o quadro de atrofia muscular esquelética desencadeada pela IC em 

camundongos por meio da modulação das vias de síntese e degradação proteicas.  

Outros estudos também verificaram a participação dos receptores β2-

adrenérgicos na ativação das vias de sinalização celulares envolvidas na regulação 

da massa muscular esquelética em modelos de atrofia muscular.  KLINE et al. 

(2007) observaram, em modelos de suspensão de pata e denervação, aumento das 

expressões gênicas de MuRF-1 e atrogin-1 associadas à presença de atrofia 

muscular esquelética, e a administração de clembuterol foi capaz de inibir o aumento 

desses atrogenes na musculatura esquelética dos animais tratados. Quando 
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administrado em conjunto com rapamicina (inibidor de mTOR), o tratamento com 

clembuterol continuou sendo efetivo em prevenir a atrofia e o aumento de MuRF-1 e 

atrogin-1, demonstrando que a ação anti-catabólica da ativação β2-adrenérgica 

sobre a musculatura esquelética não foi mediada por mTOR. 

GONCALVES et al. (2012) também demonstraram que o tratamento com 

clembuterol inibiu o aumento das expressões de MuRF-1 e atrogin-1 no músculo 

sóleo de animais denervados. No entanto, a denervação e o tratamento com 

clembuterol não alteraram a expressão de IGF-1 e a fosforilação de Akt, sugerindo 

que a via IGF1/PI3K/Akt não está envolvida na atrofia muscular esquelética no 

modelo de denervação. 

Em um modelo de caquexia do câncer, o tratamento com formoterol (agonista 

β2-adrenérgico seletivo) aumentou a taxa de síntese e diminuiu a taxa de 

degradação proteica, as quais foram associadas à diminuição da expressão gênica 

de ubiquitina e subunidades do proteassoma, bem como à diminuição da atividade 

do proteassoma em ratos (BUSQUETS et al., 2004). 

Estes estudos ressaltam a importância da ativação dos receptores β2-

adrenérgicos em estados catabólicos e demonstram a relação existente entre esses 

receptores e as vias de síntese e degradação proteicas, sendo que a associação 

dos receptores β2-adrenérgicos com a via proteolítica ubiquitina-proteassoma parece 

ser mais consistente.  

Portanto, por possuir esses efeitos anabólicos e anti-catabólicos, o aumento 

da concentração de catecolaminas desencadeado pelo infarto do miocárdio no 

presente estudo poderia atenuar a ativação dos sistemas proteolíticos por meio da 

ação β2-adrenérgica, prevenindo a perda de massa muscular esquelética nos 

animais CO INF. Por outro lado, por não expressarem os receptores β2-

adrenérgicos, os animais KO INF ficariam mais susceptíveis aos efeitos deletérios da 

hiperatividade simpática, como aumento de estresse oxidativo e inflamação, por 

exemplo, que culminariam na antecipação da atrofia muscular esquelética. 
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É importante ressaltar que este é o primeiro estudo que demonstra a relação 

entre os receptores β2-adrenérgicos e as vias de síntese e degradação proteicas 

envolvidas com a atrofia muscular esquelética na IC. 

 

 

FIGURA 18: Esquema das possíveis proteínas envolvidas na atrofia muscular 

desencadeada pela insuficiência cardíaca na ausência dos receptores β2-

adrenérgicos. 
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7. CONCLUSÃO 

Os resultados sugerem que a ausência dos receptores β2-adrenérgicos 

agravam e/ou antecipam as alterações musculoesqueléticas observadas na 

insuficiência cardíaca, principalmente a atrofia muscular, e que a ativação do 

sistema proteolítico ubiquitina proteassoma e a inibição da síntese proteica por meio 

da via Akt/4E-BP1 parecem colaborar para estas respostas. Desta forma, conclui-se 

que os receptores β2-adrenérgicos possuem importante papel na manutenção da 

massa muscular esquelética na insuficiência cardíaca por serem capazes de 

modular vias catabólicas e anabólicas. Portanto, uma compreensão aprofundada 

sobre a relação causa-efeito entre estes receptores e as alterações 

musculoesqueléticas na insuficiência cardíaca será de extrema importância para o  

fututo desenvolvimento de fármacos e terapias que visem aprimorar o tratamento da 

miopatia esquelética nesta síndrome. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Parâmetros ecocardiográficos. Fração de encurtamento (FEnc) (%), 

diâmetro sistólico (DSFVE) e diastólico (DDFVE) finais do ventrículo esquerdo, 

espessura do septo interventricular ao final da sístole (SIVS) e diástole (SIVD), 

espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo ao final da sístole (PPVES) e 

diástole (PPVED) dos grupos CO SHAM, CO INF, KO SHAM e KO INF, expressos 

em mm. 

Grupo FEnc DSFVE DDFVE SIVS SIVD PPVES PPVED

CO SHAM 59 1,44 3,50 1,00 0,34 1,20 0,51

CO SHAM 60 1,44 3,60 0,59 0,41 1,30 0,68

CO SHAM 44 1,78 3,20 1,00 0,42 0,85 0,51

CO SHAM 53 1,69 3,60 0,70 0,34 1,10 0,42

CO SHAM 47 1,86 3,50 0,93 0,50 0,85 0,34

CO SHAM 42 2,50 4,30 0,68 0,39 0,68 0,42

CO SHAM 50 1,44 2,88 0,76 0,34 0,85 0,51

CO SHAM 57 1,36 3,14 0,76 0,34 0,59 0,42

CO SHAM 55 1,19 2,63 0,59 0,42 0,85 0,34

CO SHAM 43 1,44 2,54 0,59 0,34 0,68 0,42

CO SHAM 36 1,78 2,80 0,51 0,34 0,85 0,42

CO SHAM 40 1,69 2,80 0,93 0,42 0,93 0,42

CO SHAM 44 1,86 3,31 0,68 0,34 0,76 0,42

CO SHAM 43 1,69 2,97 0,59 0,34 0,59 0,34

média 48 1,65 3,20 0,74 0,38 0,86 0,44

desvio padrão 7 0,31 0,46 0,16 0,05 0,21 0,09

erro padrão 2 0,08 0,12 0,04 0,01 0,05 0,02

CO INF 19 2,90 3,60 1,00 0,80 1,19 1,10

CO INF 22 3,20 4,10 0,90 0,70 0,85 0,90

CO INF 24 2,50 3,30 0,90 0,80 0,85 1,00

CO INF 16 4,10 4,90 0,68 0,70 1,19 1,10

CO INF 23 3,30 4,30 0,76 0,90 1,10 0,76

CO INF 24 2,90 3,80 0,80 0,70 1,00 0,85

CO INF 34 2,97 4,49 0,68 0,42 1,10 0,59

CO INF 25 3,22 4,32 1,61 0,42 1,36 0,42

CO INF 34 2,37 3,81 0,85 0,59 0,76 0,76

CO INF 32 3,22 4,75 0,93 0,51 1,36 1,02

CO INF 29 3,31 4,66 1,10 0,59 1,27 0,68

média 26 3,09 4,18 0,93 0,65 1,09 0,83

desvio padrão 6 0,44 0,49 0,25 0,15 0,20 0,21

erro padrão 2 0,13 0,15 0,07 0,05 0,06 0,06

KO SHAM 40 1,80 3,00 0,90 0,42 0,76 0,42

KO SHAM 50 1,71 3,40 0,90 0,42 0,76 0,59

KO SHAM 49 1,86 3,64 0,76 0,42 0,93 0,51

KO SHAM 37 2,02 3,22 0,68 0,42 0,85 0,59

KO SHAM 49 1,69 3,31 1,02 0,42 1,19 0,51

KO SHAM 43 1,61 2,80 0,68 0,34 0,68 0,34

KO SHAM 41 1,69 2,88 0,85 0,34 0,76 0,42

KO SHAM 43 1,61 2,80 0,85 0,51 0,76 0,59

KO SHAM 53 1,27 2,71 0,76 0,42 0,76 0,59

KO SHAM 51 1,69 3,47 0,95 0,42 1,10 0,68

KO SHAM 44 1,58 2,80 0,76 0,42 0,85 0,34

KO SHAM 32 2,29 3,39 0,85 0,42 0,59 0,42

KO SHAM 45 1,78 3,22 1,02 0,42 1,02 0,59

KO SHAM 47 1,78 3,39 0,93 0,51 0,76 0,59

média 45 1,74 3,15 0,85 0,42 0,84 0,51

desvio padrão 6 0,22 0,29 0,11 0,05 0,16 0,10

erro padrão 1 0,06 0,08 0,03 0,01 0,04 0,03

KO INF 22 3,89 5,00 0,68 0,51 1,40 0,59

KO INF 17 3,40 4,10 0,68 0,42 0,91 0,51

KO INF 15 4,10 4,80 0,71 0,68 1,30 0,76

KO INF 25 3,64 4,83 0,59 0,34 1,61 0,85

KO INF 26 3,14 4,24 0,68 0,51 0,85 0,68

KO INF 24 3,56 4,66 0,68 0,51 0,85 0,59

KO INF 21 3,47 4,41 0,76 0,51 1,19 0,76

KO INF 21 3,90 4,92 0,68 0,68 1,10 0,85

KO INF 24 3,81 5,00 0,68 0,42 1,10 0,51

KO INF 19 4,24 5,25 0,76 0,68 1,10 0,76

KO INF 25 4,24 5,68 0,68 0,42 0,93 0,68

KO INF 28 3,22 4,49 0,76 0,42 0,93 0,59

média 22 3,72 4,78 0,70 0,51 1,11 0,68

desvio padrão 4 0,36 0,42 0,05 0,11 0,23 0,12

erro padrão 1 0,10 0,12 0,01 0,03 0,07 0,03  
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ANEXO II: Área de infarto (%) dos animais CO SHAM, CO INF, KO SHAM e KO INF. 

CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF

0,0 28,8 0,0 32,4

0,0 36,7 0,0 30,6

0,0 25,8 0,0 24,6

0,0 54,8 0,0 59,2

0,0 42,0 0,0 63,3

0,0 30,6 0,0 26,8

0,0 41,4 0,0 24,0

0,0 32,5 0,0 43,8

0,0 39,9 0,0 48,1

0,0 26,2 0,0 56,9

0,0 26,2 0,0 33,1

0,0 0,0 30,4

0,0 0,0

0,0 0,0

média 0 35 0 39

desvio padrão 0 9 0 14

erro padrão 0 3 0 4  
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ANEXO III: Pressão arterial (mmHg) e frequência cardíaca (bpm) dos animais CO 

SHAM, CO INF, KO SHAM, KO INF. 

CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF

119 102 116 104 661 624 505 494

105 92 109 94 515 463 489 549

102 106 106 122 486 602 491 479

90 96 113 114 450 608 515 469

111 92 108 106 501 620 493 455

129 98 106 106 526 466 517 557

108 109 103 570 501 499

média 109 99 109 107 523 565 502 500

desvio padrão 14 6 4 9 72 71 11 39

erro padrão 6 2 1 3 30 27 4 15

Pressão arterial Frequência cardíaca
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ANEXO IV: Concentrações plasmáticas (pg/mL) de noradrenalina e adrenalina dos 

animais CO SHAM, CO INF, KO SHAM e KO INF. 
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ANEXO V: Massas teciduais corrigidas pela massa corporal (mg/g) dos grupos CO 

SHAM, CO INF, KO SHAM e KO INF. 
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ANEXO VI: Distância percorrida (m) pelos animais CO SHAM, CO INF, KO SHAM e 

KO INF. 

CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF

585,0 425,0 936,0 323,1

598,8 458,0 633,0 375,3

564,1 350,1 951,0 231,1

645,6 369,5 600,0 474,0

679,8 388,8 951,0 394,7

512,4 488,0 740,1 433,5

597,2 471,0 813,8 648,5

554,2 425,2 1121,0 491,5

736,9 515,3 870,0 244,2

554,2 452,0 603,8 422,9

651,0 594,4 809,2 457,6

755,5 846,9 598,1

727,4 887,7

763,2 870,0

média 638 449 831 425

desvio padrão 80 66 142 120

erro padrão 21 20 38 35  
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ANEXO VII: Desempenho atingido nos testes Rota Rod (segundos) e deambulação 

(comprimento da passada corrigida pelo comprimento naso-anal) pelos animais dos 

grupos CO SHAM, CO INF, KO SHAM e KO INF. 

CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF

76 47 32 73 0,64 0,62 0,66 0,59

62 109 141 137 0,57 0,66 0,68 0,64

33 78 92 160 0,69 0,61 0,74 0,58

60 128 69 113 0,55 0,62 0,67 0,50

49 6 135 57 0,61 0,86 0,66 0,62

93 20 107 75 0,65 0,77 0,67 0,67

74 18 59 119 0,70 0,43 0,75 0,63

9 43 164 52 0,66 0,54 0,65 0,60

100 46 87 70 0,65 0,62 0,68 0,56

40 128 69 0,71 0,60 0,71 0,56

100 63 0,55 0,71 0,64

62 0,70

média 60 55 98 90 0,64 0,63 0,69 0,60

desvio padrão 26 40 37 35 0,05 0,11 0,03 0,05

erro padrão 8 13 11 10 0,02 0,03 0,01 0,01

Rota Rod Deambulação
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ANEXO VIII: Concentração de glicose plasmática (mg/dL) e conteúdo de glicogênio 

muscular (µg/g) dos grupos CO SHAM, CO INF, KO SHAM e KO INF. 

CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF CO SHAM CO INF KO SHAM KO INF

161 192 124 112 81 27 105 85

179 192 110 147 55 18 154 31

222 172 149 118 41 55 71 33

183 179 165 134 64 12 60 63

198 149 110 127 59 18 87 32

178 163 145 141 54 20 153 120

161 182 132 147 76 47 161 76

151 167 159 122 142 76 71 113

150 166 125 150 117 148

142 132 164

143

127

média 176 170 135 136 77 34 112 69

desvio padrão 22 16 17 16 31 21 39 34

erro padrão 7 5 5 5 10 8 13 12

Glicose Glicogênio

 


