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RESUMO 

 

O coração é um órgão notável por sua flexibilidade estrutural e metabólica em 

resposta a variações de demanda. Na dormência sazonal, a interrupção da alimentação, 

associada à inatividade física e à acentuada redução da frequência cardíaca, ocasiona 

uma inibição da demanda sobre a função do órgão e, provavelmente, uma reorganização 

estrutural e metabólica do tecido cardíaco. Estes aspectos foram investigados ao longo 

do ciclo anual de atividades em lagartos teiú Tupinambis merianae, com o objetivo de 

examinar as alterações de capacidade funcional cardíaca dadas por ajustes da massa, 

estrutura e composição do tecido, por regulação do fluxo de substratos energéticos em 

vias de produção de energia e por mudanças da composição de ácidos graxos dos 

fosfolipídios das membranas. Grupos de animais jovens foram mortos em diferentes 

fases do primeiro ciclo anual e após 20 dias de jejum na fase ativa e o ventrículo 

cardíaco foi removido e pesado. Um fragmento da parede ventricular foi retirado, 

transferido para fixador e utilizado posteriormente para a confecção de cortes 

histológicos de 10 μm de espessura que foram analisados utilizando-se método 

estereológico. O restante do tecido ventricular foi congelado em N2 líquido e 

conservado em freezer -80 ºC. Os teores de água, proteína total e solúvel e lipídio total 

foram medidos por meio de ensaios padrão; as atividades máximas de enzimas foram 

medidas por espectrofotometria em condições saturantes de substratos e cofatores; e o 

perfil de ácidos graxos dos lipídios neutros e polares foi determinado por cromatografia 

gasosa. No início do outono, a massa ventricular relativa é 0,16% e aumenta 31% até o 

final desta fase, quando o miocárdio esponjoso possui aspecto denso e poucos espaços 

lacunares que ocupam cerca de 8% da área total do corte. Este arranjo é mantido na 

dormência, quando a massa ventricular relativa aumenta 29% em relação ao final do 

outono, e no início do despertar, quando a massa ventricular relativa diminui para 

valores semelhantes aos do final do outono. Após a retomada da alimentação, a massa 

ventricular relativa volta a exibir uma porcentagem comparável a da dormência, 

juntamente com um pequeno aumento da área de lacunas no miocárdio esponjoso. Na 

primavera, a massa ventricular relativa é de 0,24% e o miocárdio esponjoso possui 

aspecto extremamente reticulado, com 29% da área total do corte ocupada por espaços 

lacunares. Animais ativos submetidos a jejum apresentam redução de 19% da massa 

ventricular relativa em relação a animais alimentados. A densidade numérica de 
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cardiomiócitos na camada esponjosa é 37% menor na dormência em relação à atividade 

de primavera, resultando em um volume calculado de um cardiomiócito nesta fase 52% 

maior em relação à atividade de primavera. A análise do teor de água, proteínas totais e 

solúveis não indica variação ao longo do ciclo anual, com exceção de uma tendência ao 

aumento do teor de água na dormência e de uma tendência à redução do teor de 

proteínas solúveis após o despertar e ingestão de água e no grupo de animais ativos 

submetidos ao jejum. Na atividade de outono e dormência de inverno a concentração de 

proteínas miofibrilares é reduzida em relação à atividade de primavera e aumenta no 

início do despertar após a ingestão de água. A concentração de lipídios totais é menor na 

dormência e despertar em relação à atividade de outono e no grupo de animais 

submetidos a jejum em relação a animais alimentados. As enzimas glicolíticas PK e 

LDH não variam ao longo do ciclo anual, enquanto a CS, indicadora da capacidade 

aeróbia, exibe forte tendência ao aumento na dormência, e a HOAD, enzima da β-

oxidação lipídica, encontra-se inibida na dormência e no despertar em relação ao 

outono. Em contraste, com exceção da LDH que também não varia, a PK e a CS 

diminuem, enquanto que a HOAD é mantida constante após jejum na fase ativa. As 

variações do perfil de ácidos graxos da fração lipídica neutra sugerem que ácidos graxos 

insaturados são preferencialmente mobilizados das reservas do miocárdio durante a 

dormência e início do despertar, enquanto que no jejum durante a fase ativa as 

diferentes classes de ácidos graxos são equitativamente mobilizadas. A composição de 

ácidos graxos da fração lipídica polar exibe uma notável constância ao longo do ciclo 

anual, sugerindo que os ajustes à dormência sazonal não afetam de modo abrangente os 

fosfolipídios do tecido cardíaco e, portanto, não sugerem um papel preponderante de 

mudanças da composição lipídica das membranas na regulação metabólica sazonal nos 

teiús. Além disso, o contraste em relação às alterações observadas em mamíferos 

hibernantes sugere que, nestes, os ajustes seriam mais relacionados com a adaptação às 

baixas temperaturas corpóreas típicas da hibernação. A análise de regressão indica uma 

variação do conteúdo dos ácidos graxos C18:1n-9, C22:5n-6 e C22:6n-3 em função da 

massa corpórea dos jovens teiús e as mudanças do padrão alométrico sugerem uma 

relação entre o conteúdo destes ácidos graxos e as diferenças de taxa metabólica em 

animais de diferentes massas corpóreas, observadas em determinadas fases do ciclo 

anual de atividades e após o jejum durante a fase ativa. 
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ABSTRACT 

The structural and metabolic flexibility of cardiac response to a variable physiological 

demand is notable. During seasonal dormancy, interruption of feeding together with 

inactivity and reduced heart beating, cause a large decrease of demand which probably 

brings about structural and metabolic heart tissue reorganization. These aspects were 

studied during the annual cycle in young tegu lizards Tupinambis merianae to 

investigate the hypothesis of seasonal changes of the heart capacities given by 

adjustments of tissue mass, structure and composition, by regulation of flux of 

substrates in the pathways of energy production, and by changes in the composition of 

fatty acids of tissue membranes. Groups of animals were killed in selected phases 

during the first year cycle of young tegus and after a 20 days fasting period during 

spring activity. Heart ventricle was removed and weighed and a tissue sample was 

collected and transfered to fixative solution, being used to obtain tissue slices of 10μm 

width for histological analysis with stereological tools. The remaining tissue was cut 

and split into aliquots, frozen in liquid N2 and stored at -80ºC. Later, the aliquots were 

used to assess the content of water, total and soluble proteins, and total lipids, by 

standard assays, the maximum activity of enzymes by spectrophotometry, and neutral 

and polar fatty acids profiles by gas chromatography. In early fall, the relative mass 

ventricle is 0.16%, and 31% increased in late fall, when the spongy myocardium 

appears dense and with few lacunar spaces which area corresponds to 8% of slice total 

área. During dormancy, the ventricle mass increases further 29%, decreasing to values 

of late fall during early arousal. After food intake, mass ventricle is again increased 

together with a small increase of the lacunar spaces, which appear highly expanded later 

in spring (29% of the total area), when tissue mass is 0,24% increased in relation to 

early fall. Unlike dormancy, fasting during spring caused a decrease of 19% of the 

ventricle mass. The cardiomyocytes density in the spongy layer is 37% decreased 

during dormancy while estimated cell volume is 52% increased, in relation to spring 

activity. There was no seasonal changes in the content of water and proteins in the 

groups analysed, except to a tendency to increase in the water content during dormancy, 

and to decrease in the soluble proteins in early arousal and in fasted animals. 

Myofibrillar protein is lower during fall and dormancy in relation to spring, increasing 

soon in early arousal after water intake. Total lipids decrease in the tissue during 

dormancy in relation to late fall by similar proportion than after fasting during spring. 
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The glycolytic enzymes PK e LDH are unchanged during the year cycle, whereas the 

mitochondrial CS shows a tendency to increase, and HOAD, a β-oxidation enzyme, is 

decreased during dormancy and early arousal, in relation to fall. Unlike, PK and CS are 

decreased, while HOAD is unchanged after a period of fasting during spring. Fatty acids 

(FA) profiles of neutral lipids suggest that unsaturated FA are preferentially mobilized 

during dormancy and arousal, whereas all FA would be equally used during spring 

fasting. FA of polar lipids are remarkably constant during the year, suggesting that 

membrane FA in the heart tissue are not generally affected by season, and thus, results 

do not support a predominant role played by compositional changes of membranes in 

metabolic depression in the tegu. In addition, the otherwise distinct findings with 

hibernating mammals suggest that changes of FA composition in these animals would 

be an adaptation to the low body temperature of torpor, rather than mechanism of 

metabolic inhibition. Regression analysis indicate significant relationships of C18:1n-9, 

C22:5n-6, and C22:6n-3 contents as a function of body mass in young tegus, and 

changes in the allometric patterns are consistent with a putative relationship between 

these FA levels and the scaling of mass specific metabolic rates of young tegus during 

the year cycle. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de exibir mudanças reversíveis do comportamento, fisiologia e 

morfologia confere vantagem seletiva aos organismos frente a variações das condições 

ambientais. Diversos animais são capazes de prever fases do ciclo anual em que as 

condições do ambiente tornam-se desfavoráveis para funções vitais, por meio de um 

sistema temporizador interno e da percepção de sinais ambientais cíclicos, tais como 

fotoperíodo, temperatura e umidade. Animais que apresentam dormência sazonal, por 

exemplo, são capazes de se antecipar à fase de escassez de alimentos através de uma 

série de ajustes comportamentais e metabólicos que possibilitam, dentre outros eventos, 

o armazenamento de substratos energéticos. Em contraste, alterações súbitas e de curto 

prazo na disponibilidade de alimento são imprevisíveis e a habilidade de exibir 

mudanças fenotípicas rápidas e reversíveis implica em um aumento das chances de 

sobrevivência dos indivíduos (PIERSMA & DRENT, 2003). 

A dormência sazonal é caracterizada por uma acentuada depressão do 

metabolismo, que é acompanhada de uma diminuição ou interrupção de diversos 

processos fisiológicos. Paralelamente à inibição da taxa dos processos que produzem e 

consomem energia nas células, há uma inibição da locomoção e uma diminuição das 

frequências cardíaca e respiratória, da filtração glomerular e da atividade elétrica 

cerebral. Durante esta fase, o animal permanece em jejum e, assim, obtém significativa 

economia energética associada com a inibição dos processos de digestão e absorção de 

nutrientes, além do custo envolvido com a manutenção dos órgãos que participam 

desses processos. Esses ajustes resultam em extensão do tempo de sobrevivência com 

base nos estoques de nutrientes acumulados na fase de preparação para a dormência. 

Deste modo, a redução da velocidade dos processos metabólicos representa uma 

extensão do tempo biológico e, em alguns casos, a supressão completa e reversível do 

metabolismo induz um estado ‘ametabólico’, cujo significado seria o ‘escape’ reversível 

do tempo (CAREY et al., 2003; HOCHACKA & GUPPY, 1987). A terminologia usada 

na literatura que trata desses fenômenos varia em função do critério adotado pelo autor, 

o que a torna redundante e confusa; neste trabalho, assumimos que a dormência sazonal 

apresentada por diversos mamíferos durante os meses de inverno é denominada 
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hibernação e que a dormência durante os meses de verão, como a exibida por anuros e 

peixes pulmonados, é denominada estivação (STOREY, 2004). 

A hibernação em mamíferos consiste em uma sequência de fases de torpor, com 

duração entre uma a três semanas, interrompidas por episódios de despertar, com 

duração de menos de 24 h, quando os animais acordam, elevam a temperatura corpórea 

e restabelecem todas as funções fisiológicas. Este padrão de hibernação consome 

substancialmente mais energia quando comparado à dormência sazonal contínua, 

apresentada por anfíbios e répteis. A importância fisiológica dos episódios de despertar 

ainda não é conhecida, mas sugere-se que tenham um papel no reconhecimento de 

patógenos e iniciação de resposta imune, além de reposição de mRNAs e proteínas 

degradados durante o hipometabolismo (PRENDERGAST et al., 2002; KNIGHT et al., 

2000). Nos mamíferos, a entrada em hibernação é caracterizada por uma redução em 

uníssono das frequências cardíaca e ventilatória e da taxa metabólica que, associadas a 

ajustes hipotalâmicos, contribuem para uma acentuada redução da temperatura 

corpórea. Durante as fases de torpor, a temperatura corpórea destes animais é regulada 

num novo patamar que se situa 2 a 3ºC acima da temperatura do abrigo, e pode chegar a 

valores tão baixos quanto 0ºC, de modo que a contribuição do efeito termodinâmico 

para a redução do metabolismo parece ser predominante (HELDMAIER et al., 2004; 

STOREY & STOREY, 2004). Em contraste com hibernantes clássicos, outros 

mamíferos apresentam depressão metabólica de magnitude semelhante a temperaturas 

corpóreas relativamente altas, como é o caso de lêmures de Madagascar, além de 

diversos anfíbios e répteis, como os lagartos teiú Tupinambins merianae da America do 

Sul, que apresentam dormência sazonal nos meses de inverno tropical a temperaturas 

amenas por volta de 17 - 20ºC (HELDMAIER et al., 2004; SOUZA et al., 2004). Nestes 

animais parece haver uma maior contribuição de mecanismos intrínsecos e menor 

influência do efeito termodinâmico de redução da temperatura corpórea para a inibição 

metabólica. Os mecanismos intrínsecos podem consistir em expressão gênica diferencial 

ou alterações pós-tradução de proteínas enzimas que contribuem para a inibição das 

taxas de consumo e produção de energia nas células além de ajustes específicos, como a 

mudança do tipo de substrato energético preferencial (STOREY, 2004). 

Adicionalmente, tem sido proposto que a composição lipídica das membranas celulares 

possa constituir alvo de regulação durante a dormência sazonal dada a sua influência na 

atividade das proteínas nela inseridas (HULBERT & ELSE, 2000). 
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Uma notável característica da dormência sazonal é a função cardíaca reduzida, 

contínua e regulada. Durante a dormência, o coração continua a bombear sangue a uma 

temperatura corpórea usualmente menor e contra uma resistência periférica maior do 

que durante a fase ativa do animal (CAREY et al., 2003; FAHLMAN et al., 2000). 

Pequenos mamíferos em torpor reduzem a freqüência cardíaca (FC) de 200-300 

batimentos por minuto (bpm) para 3-5 bpm e, considerando-se que 85% de todo o 

oxigênio consumido pelo tecido cardíaco em ratos é destinado à energia para contração 

(ROLFE & BROWN, 1997) e que o metabolismo cardíaco é responsável por cerca de 

10% do metabolismo basal em humanos (SCHMIDT-NIELSEN, 1984), uma redução da 

FC desta magnitude contribui, significativamente, para a redução do gasto energético do 

tecido e do animal. Na dormência sazonal em lagartos teiú a FC é mantida em torno de 

12 bpm, independente de variações da temperatura corpórea, enquanto que em animais 

ativos a FC correlaciona positivamente com a temperatura e pode alcançar 100 bpm 

(ABE, 1983; GALLI et al., 2006). Além da inibição de processos contráteis, outros 

possíveis alvos da depressão metabólica neste tecido são a síntese de proteínas e de 

RNA, a atividade da Na+,K+-ATPase e o vazamento de íons nas membranas, os quais 

são responsáveis por cerca de 15% do consumo de O2 no coração de rato na condição 

basal (ROLFE & BROWN, 1997). Em cardiomiócitos isolados de rato, nos quais a 

contratilidade foi inibida, esta fração atinge 88% e a inibição de ambos os processos, 

contráteis e não contráteis, teria o potencial de contribuir para a economia energética e 

prolongar o tempo de sobrevivência das células quando submetidas a condições 

hipóxicas (CASEY et al., 2001). Contudo, o grau de inibição desses processos varia em 

diferentes órgãos e, conseqüentemente, a sua contribuição relativa para a depressão do 

metabolismo do animal varia durante a dormência, de modo que parece haver uma 

‘hierarquia’ entre os processos consumidores de ATP nas células, bem como entre os 

diferentes órgãos (BUTTGEREIT & BRAND, 1995; STOREY & STOREY, 2007). 

Dentre esses processos, a síntese de proteínas e RNA é mais sensível a variações no 

suprimento de energia do que o bombeamento de íons, o que evidencia a importância da 

manutenção dos gradientes iônicos através das membranas. Por exemplo, a atividade da 

Na+,K+-ATPase no tecido cardíaco de esquilos mantém-se inalterada durante a 

hibernação, embora esteja significativamente reduzida no músculo esquelético, rins e 

fígado (MACDONALD & STOREY, 1999). De maneira semelhante, o fluxo sanguíneo 

no miocárdio de marmotas e esquilos é mantido durante a hibernação, em contraste com 

a redução observada no rim e no córtex cerebral e, no conjunto, estes dados sugerem 
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uma priorização da manutenção da função cardíaca durante a dormência sazonal 

(BURLINGTON & MILSOM, 1993; KUDEJ & VATNER, 2003). 

Face à atividade cardíaca contínua e sustentada quase que exclusivamente por 

ATP produzido pelo metabolismo aeróbio, o consumo de O2 do miocárdio de humanos 

é maior do que em qualquer outro tecido e, em todo reino animal, somente o músculo 

do vôo de abelhas ultrapassa o consumo de O2 do coração dos mamíferos (AHO & 

VORNANEN, 1997; GOFFART et al., 2004; TAEGTMEYER et al., 2005; SUAREZ et 

al., 1996). Adicionalmente, o potencial do músculo cardíaco para oxidação de ácidos 

graxos, carboidratos e, em certas circunstâncias, corpos cetônicos e aminoácidos, 

confere a este tecido enorme flexibilidade metabólica, de maneira que, em uma dada 

condição fisiológica, o coração utiliza o substrato mais apropriado para a produção de 

ATP (TAEGTMEYER et al., 2005). Em condições de suprimento adequado de O2, o 

tecido cardíaco dos vertebrados oxida preferencialmente ácidos graxos (60-90%) e uma 

menor quantidade de carboidratos (10-40%), valores que, na maioria das vezes, refletem 

os níveis de substratos circulantes (DRIEDZIC & GESSER, 1994; STANLEY et al., 

2005). Em mamíferos hibernantes essa proporção é similar durante a fase ativa, mas se 

altera durante a fase de depressão metabólica, quando há uma ênfase ainda maior na 

oxidação de lipídios como substrato energético, favorecendo a redução do uso de 

carboidratos, preservados para utilização pelo cérebro (CAREY et al., 2003). De modo 

similar, no tecido cardíaco de anfíbios estivantes observa-se uma maior ênfase na 

utilização de lipídios como substrato energético durante o estado hipometabólico 

(DRIEDZIC & GESSER, 1994). 

Ciclos sazonais de deposição e mobilização de lipídios se relacionam com a 

disponibilidade de alimento em muitos répteis, a maioria dos lipídios sendo 

armazenados em depósitos subcutâneos ou em corpos gordurosos abdominais 

(DERICKSON, 1976). Os teiús apresentam alterações marcantes da adiposidade ao 

longo do ciclo anual, com acúmulo de grande quantidade de lipídios durante a atividade 

de outono que fornecem a maior parte da energia para a manutenção do animal ao longo 

da fase hipometabólica (SOUZA et al., 2004). Revisões recentes discutem os múltiplos 

papéis funcionais dos lipídios e, segundo os autores, embora a maioria dos lipídios seja 

armazenada no tecido adiposo, todas as células são capazes de estocar quantidades 

limitadas deste substrato em gotículas intracelulares, importantes no tamponamento de 

desequilíbrios transitórios entre a utilização e absorção de ácidos graxos (revisão em 

DUCHARME & BICKEL, 2008; KOODLE et al., 2007). Durante fases de escassez de 
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nutrientes, os triacilgliceróis armazenados nas gotículas lipídicas são catabolizados a 

glicerol e ácidos graxos livres que, nos músculos esquelético e cardíaco são utilizados 

para fornecimento de energia para o próprio tecido na β-oxidação mitocondrial. Além 

de estoque energético, os lipídios armazenados podem influenciar diversos aspectos do 

metabolismo celular, como por exemplo, servindo de substrato para síntese de outras 

moléculas, como fosfolipídios de membrana e eicosanóides, e regulando a expressão 

gênica através da ligação a receptores nucleares. Adicionalmente, gotículas lipídicas 

podem seqüestrar proteínas específicas quando os níveis destas proteínas são altos e elas 

não são necessárias ou desejáveis no compartimento celular. 

Além de ajustes metabólicos, durante os meses de dormência ocorre também 

reorganização estrutural de tecidos e órgãos. A natureza homeostática das funções nos 

organismos se expressa na habilidade de exibir mudanças em resposta a variações de 

demanda. O tamanho da maioria dos órgãos, por exemplo, não é fixo e pode mudar em 

resposta à demanda (HULBERT & ELSE, 2005). Animais que apresentam dormência 

sazonal, como sapos estivantes e o lagarto teiú, apresentam acentuada atrofia do 

intestino na fase em que a alimentação é interrompida (NASCIMENTO, 2009; 

PENNISI, 2005). Essa atrofia contribui significativamente para a economia energética 

do animal na fase dormente, dado que o custo de manutenção do tecido intestinal é alto 

e atinge 20-30% do metabolismo basal em mamíferos (TRACY & DIAMOND, 2005). 

Em anfíbios e répteis a alimentação impõe um aumento de demanda simultaneamente 

ao trato gastrointestinal e ao sistema cardiorrespiratório, associado com um aumento da 

taxa de consumo de O2 para níveis próximos ou superiores aos alcançados durante 

exercício físico máximo (WANG et al., 2005). Assim, a interrupção da alimentação 

associada à inatividade física e à acentuada redução da FC, características da depressão 

metabólica, contribuem para uma redução pronunciada da demanda sobre a função 

cardíaca. Esta redução de demanda pode resultar em atrofia do coração, como a 

observada em humanos submetidos a repouso ou microgravidade por 6 semanas 

(PERHONEN et al., 2001). Em adição ao efeito da inatividade, quando submetidos ao 

jejum prolongado os animais frequentemente mobilizam aminoácidos de órgãos 

musculares, substratos utilizados na gliconeogênese e na reposição de intermediários do 

ciclo do ácido cítrico, e podem sofrer atrofia cardíaca (CASTELINI & REA, 1992). No 

entanto, no esquilo Spermophilus lateralis e no lagarto Liolaemus nigroviridis ocorre 

um aumento da massa ventricular relativa durante a dormência sazonal, isto é, da massa 

ventricular expressa como uma porcentagem da massa corpórea, em contraste com a 
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atrofia de músculos esqueléticos e de órgãos relacionados à alimentação (NAYA et al., 

2009; WICKLER et al., 1991). Esses dados evidenciam a priorização da manutenção da 

função cardíaca durante a dormência sazonal, porém, a natureza dessa hipertrofia não é 

clara. No esquilo Citellus lateralis, há um aumento do número de gotículas de lipídios 

associadas às mitocôndrias, substrato provavelmente mobilizado durante os episódios 

de despertar (BURLINGTON et al., 1972), sugerindo que  a hipertrofia cardíaca pode 

estar relacionada a um aumento do volume dos cardiomiócitos (hipertrofia), devido ao 

aumento do conteúdo de substratos como lipídios e glicogênio. Adicionalmente, a 

hipertrofia pode resultar da deposição de proteínas nos cardiomiócitos ou, ainda, de um 

aumento do número de cardiomiócitos (hiperplasia), ou mesmo de uma combinação 

destes processos. Por outro lado, o impacto do jejum associado à dormência sazonal e 

do jejum por restrição alimentar na fase ativa sobre a massa cardíaca pode ser distinto, 

uma vez que as respostas às flutuações ambientais previsíveis e imprevisíveis 

possivelmente são regidas por diferentes vias de regulação e, sendo assim, organismos 

que apresentam mudanças sazonais no seu fenótipo podem não apresentar o mesmo 

ajuste frente a flutuações de curto prazo e vice-versa (STARCK, 2005). 

A capacidade proliferativa do músculo cardíaco de peixes, anfíbios e répteis tem 

sido reconhecida há vários anos e as evidências indicam que a hipertrofia do coração 

destes animais em diversas situações frequentemente ocorre através de uma combinação 

de hipertrofia e hiperplasia dos cardiomiócitos (CERRA et al., 2004; GAROFALO et 

al., 2006; SUN et al. 2009). No entanto, até recentemente acreditava-se que os 

cardiomiócitos de mamíferos eram células pós-mitóticas, incapazes de proliferação, e 

que a hipertrofia cardíaca consistia somente em hipertrofia dos cardiomiócitos e 

hiperplasia dos outros tipos celulares que compõem o miocárdio, tais como fibroblastos. 

Esta idéia influenciou fortemente a pesquisa básica e clínica em cardiologia nas últimas 

3 décadas e grandes avanços foram feitos na identificação dos mecanismos moleculares 

da hipertrofia e seu controle genético. Mais recentemente, reconheceu-se que 

hiperplasia de cardiomiócitos ocorre no coração de mamíferos adultos e que células não 

diferenciadas estão presentes no miocárdio, sugerindo a existência de uma reserva de 

crescimento ao longo da vida (ANVERSA et al., 2006; SUN et al. 2009). Assim, ambos 

os mecanismos, hipertrofia e hiperplasia de cardiomiócitos, podem contribuir para a 

hipertrofia cardíaca em vertebrados. 

O mecanismo através do qual o aumento da massa cardíaca é alcançado tem 

importantes desdobramentos para os mecanismos de troca de substâncias entre meios 



Introdução 8 
 

intra e extracelular. A razão superfície:volume é um determinante das taxas de troca de 

substâncias, tais como Ca2+, e esta razão aumenta à medida que o diâmetro da célula 

diminui. O diâmetro dos cardiomiócitos é menor em ectotermos em relação à 

endotermos (20-25 μm no rato e 5 μm na tartaruga), e o oposto se aplica à razão 

superfície:volume. O maior diâmetro dos cardiomiócitos de endotermos é compensado, 

em algum grau, pela presença de túbulos T, ausentes em ectotermos (DRIEDZIC & 

GESSER, 1994). Além disso, o retículo sarcoplasmático (RS) é menos desenvolvido ou 

até mesmo ausente nos vertebrados ectotérmicos, causando uma maior dependência do 

Ca2+ extracelular, razão pela qual se observa que o músculo cardíaco de vários 

ectotermos é insensível à rianodina, uma substância que bloqueia os canais de Ca2+ do 

RS (GALLI et al., 2006). Desse modo, a hipertrofia e consequente aumento da área da 

secção transversa dos cardiomiócitos de ectotermos aumentariam a distância para 

difusão do Ca2+, prejudicando a função contrátil. Por esse motivo, sugere-se que nesses 

animais haja uma maior contribuição da hiperplasia para o crescimento cardíaco, com 

manutenção do tamanho e formato dos cardiomiócitos (CLARK & RODNICK, 1998; 

DRIEDZIC & GESSER, 1994). 

Além das características celulares, a organização do miocárdio possui 

características distintas nos diferentes grupos de vertebrados e o arranjo das fibras está 

intimamente relacionado ao tipo de suprimento sanguíneo. Em todos os grupos de 

vertebrados, a parede ventricular é constituída por uma delgada camada externa de 

tecido seroso, o epicárdio, pelo miocárdio e pelo endocárdio, camada que reveste a 

superfície cardíaca interna e é contínua com o endotélio dos vasos. O miocárdio dos 

vertebrados apresenta três tipos principais de organização: formado predominantemente 

por tecido esponjoso (anfíbios e alguns peixes), compacto (mamíferos e aves) e o tipo 

misto, com uma camada externa compacta e interna esponjosa (alguns peixes e anfíbios 

e a maioria dos répteis). O miocárdio compacto é perfundido pelo sangue arterial que 

flui pelos vasos coronarianos e capilares, e o esponjoso, na maioria dos animais, é 

avascular e perfundido pelo sangue que passa pelos espaços lacunares, que pode ser 

venoso, misto, ou arterial, dependendo da região do coração e condição fisiológica do 

animal. (POUPA & LINDSTRÖM 1983). Além das diferenças estruturais, as camadas 

esponjosa e compacta exibem especializações metabólicas e sugere-se que estas duas 

camadas funcionam em “cooperação”, de maneira que a camada esponjosa possui uma 

maior capacidade de tamponamento de variações das concentrações de prótons e de 

lactato, preservando a camada compacta, a qual é a maior produtora de força e, deste 
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modo, haveria um aumento da eficiência cardíaca (TOTA, 1983). Alterações da 

morfologia destas camadas têm sido observadas em função do processo de 

desenvolvimento ontogenético, mas estudos que analisam a morfologia e o metabolismo 

do miocárdio misto no contexto da dormência sazonal são raros (BARNI et al., 1994; 

TOTA, 1983). 

As variações da anatomia do coração entre as diferentes classes de vertebrados 

são bem conhecidas (para revisão ver WILLMER et al., 2005). A organização dos 

arranjos cardíacos como uma progressão evolutiva do coração de duas câmaras de 

peixes até o coração com quatro câmaras completamente divididas de mamíferos e a 

noção de que os corações de anfíbios e répteis seriam passos filogenéticos 

intermediários e ineficientes em relação à circulação de mamíferos e aves, tornou-se 

antiquada no último século, após a percepção de que o coração de répteis é altamente 

eficiente no contexto fisiológico destes animais (HICKS, 2002). Além das variações da 

anatomia interna, a massa relativa do coração difere entre os grupos de vertebrados e 

representa uma maior proporção da massa corpórea em aves (1,0%), seguidas pelos 

mamíferos (0,6%), anfíbios e répteis (0,4 a 0,5%) e, por último, peixes (0,2%) (POUPA 

& LINDSTRÖM, 1983). O aumento mais pronunciado da massa cardíaca relativa 

durante a filogenia dos vertebrados ocorreu na transição da ectotermia para a 

endotermia, quando a atividade metabólica dos tecidos e a demanda imposta sobre o 

transporte de O2 e nutrientes aumentou substancialmente (OSTADAL et al., 1999). No 

entanto, em comparações interespecíficas dentro das classes de vertebrados, a massa 

cardíaca representa uma proporção similar da massa corpórea em animais de diferentes 

tamanhos e os ajustes que compatibilizam a função cardíaca com o metabolismo 

parecem ocorrer principalmente através de variações da FC (LILLYWHITE et al., 

1999; SCHIMIDT-NIELSEN, 1984, POUPA & LINDSTRÖM, 1983). 

A FC e a taxa metabólica massa específica variam em função da massa corpórea 

de diversos animais, endotérmicos e ectotérmicos, segundo o coeficiente angular 

b=−0,25. Ambas, por sua vez, exibem forte correlação, razão pela qual a FC é usada 

para inferir a taxa metabólica de animais no campo (ELSE & HULBERT, 1983; FICK, 

1870; MCPHEE et al., 2003; SCHIMIDT-NIELSEN, 1984). Há mais de trinta anos, 

Gudbjarnason e colaboradores (1978 apud HULBERT, 2005) mostraram uma 

fascinante correlação entre a FC de mamíferos de diferentes massas corpóreas e o 

conteúdo percentual de C22:6n-3 (ácido docosahexanóico – DHA) nos fosfolipídios do 

tecido cardíaco. Este foi o primeiro indício de que a composição das membranas poderia 
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variar em função da intensidade metabólica do animal. Desde então, diversos estudos 

têm sistematicamente demonstrado que estas observações iniciais representam uma 

diferença fundamental da composição química de vários órgãos em função da massa 

corpórea de mamíferos e aves (HULBERT et al., 2002a, b). Além disso, comparações 

entre mamíferos e répteis de massa e temperatura corpóreas similares confirmam a 

relação entre a composição lipídica das membranas e a intensidade metabólica dos 

animais, de modo que tecidos com taxa metabólica elevada, como aqueles de mamíferos 

e aves de massa corpórea reduzida, possuem membranas que são mais poli-insaturadas e 

menos monoinsaturadas em relação a tecidos com menor intensidade metabólica, como 

os de mamíferos e aves maiores e de vertebrados ectotérmicos. Estas e muitas outras 

observações levaram Hulbert e Else (2000) a propor a teoria das membranas como 

“marca-passo” do metabolismo, a qual postula que a composição lipídica das 

membranas determina a intensidade metabólica característica das espécies através de 

sua influência na atividade das proteínas inseridas na membrana (HULBERT & ELSE, 

2005, HULBERT et al., 2002a, b, HULBERT & ELSE, 2000). Além disso, foi proposto 

por estes autores que a composição lipídica das membranas, especificamente um 

aumento da proporção de ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) e uma redução da 

proporção de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA), poderia constituir importante alvo 

de regulação na depressão metabólica sazonal. 

As membranas biológicas dos eucariotos são formadas principalmente por 

fosfolipídios e colesterol, que são lipídios anfipáticos que possuem um grupo polar e 

uma cauda apolar (NELSON & COX, 2008). Os fosfolipídios são constituídos por uma 

molécula de glicerol ligada a duas cadeias de ácidos graxos e a um grupamento fosfato 

ligado a um grupo polar, o qual é determinante da classe de fosfolipídio. Uma ampla 

revisão sobre a bioquímica de ácidos graxos pode ser encontrada em NELSON & COX 

(2008), seguindo-se apenas uma síntese de aspectos relevantes para o presente estudo. 

Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbônicas formadas por 4 a 

36 carbonos, mas os de ocorrência mais comum possuem número par e entre 12 e 24 

carbonos. Na extremidade que se liga ao glicerol, os ácidos graxos possuem um grupo 

carboxila (–COOH), e na outra extremidade da cadeia hidrocarbônica, encontra-se o 

grupamento metil (CH3–). Em alguns ácidos graxos, a cadeia hidrocarbônica possui 

apenas ligações simples e são chamados ácidos graxos saturados (SFA); em outros, a 

cadeia hidrocarbônica contém uma ou mais duplas ligações, e estes ácidos graxos são 

denominados monoinsaturados (MUFA) e poli-insaturados (PUFA), respectivamente. 
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Uma nomenclatura simplificada para estes compostos consiste no número de carbonos 

da cadeia e no número de duplas ligações, separados por ‘dois pontos’, por exemplo, o 

SFA de 16 carbonos é abreviado C16:0, e o MUFA de 18 carbonos é abreviado C18:1. 

A posição da primeira insaturação a partir da extremidade metil da cadeia é indicada 

após a letra ‘n’ (ώ na literatura mais antiga). Por exemplo, o PUFA denominado DHA é 

abreviado como C22:6n-3, o que informa que este ácido graxo possui 22 carbonos, 6 

insaturações e que a primeira encontra-se entre os carbonos 3 e 4 contando a partir da 

extremidade metil da cadeia hidrocarbônica. As propriedades físicas dos ácidos graxos, 

e dos compostos formados por eles, são em grande parte determinadas pelo 

comprimento e número de insaturações na cadeia hidrocarbônica. O ponto de fusão, por 

exemplo, é maior quanto mais longa e saturada for a cadeia do ácido graxo. Nos ácidos 

graxos saturados, a rotação livre em torno das ligações simples entre os carbonos 

confere grande flexibilidade à cadeia, que assume a conformação linear mais estável. 

Essa conformação favorece um elevado grau de interações de van der Waals entre 

cadeias de SFA adjacentes e, na temperatura ambiente (25ºC), uma mistura destes 

ácidos graxos possui consistência de cera. Nos ácidos graxos insaturados (UFA) a dupla 

ligação na conformação cis insere uma curvatura na cadeia hidrocarbônica que impede a 

formação de interações eletrostáticas tão fortes quanto às formadas entre os SFA, e estes 

ácidos graxos não lineares causam um certo grau de desordem ou desorganização da 

camada lipídica. Uma vez que a interação entre estes ácidos graxos é mais fraca, menos 

energia térmica é necessária para “desorganizar” uma mistura de UFA e eles possuem 

menor ponto de fusão que SFA de cadeia do mesmo tamanho. Em uma mistura de 

ácidos graxos, como uma membrana biológica, quanto maior a proporção de UFA, 

menor grau de ordem e maior mobilidade das cadeias hidrocarbônicas da bicamada 

lipídica, ou seja, maior a fluidez do sistema em uma dada temperatura. 

A importância das membranas para a função das células é realçada pelo fato de 

que 20-30% do genoma de vários organismos codifica proteínas de membrana e que 

processos relacionados à membrana representam mais da metade da taxa metabólica 

basal em mamíferos (ROLFE & BROWN, 1997; WALLIN & HEIJNE, 1998). Uma 

membrana biológica típica possui centenas a milhares de espécies lipídicas distintas e 

não há dúvidas de que a composição lipídica das membranas influencia a atividade das 

proteínas-enzimas a ela associadas (LEE, 2005). De acordo com Lee (2005), a 

influência da composição lipídica das membranas sobre a atividade de proteínas e, 

portanto, sobre o metabolismo, pode ser analisada considerando-se as interações 
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químicas (ligações de hidrogênio, por exemplo) entre lipídios específicos e a proteína; 

ou analisando propriedades gerais da membrana, como a fluidez. A enzima mitocondrial 

citocromo c oxidase (CCO), por exemplo, possui sítios específicos aos quais moléculas 

de cardiolipina, um fosfolipídio, se associam e a remoção deste fosfolipídio da 

membrana resulta em perda da estrutura e função da CCO (ROBINSON, 1993). O 

PUFA DHA penetra no interior da rodopsina, o principal receptor de luz do sistema 

visual, e desfaz interações entre domínios da proteína, facilitando a transição para a 

forma ativa (GROSSFIELD et al., 2006). Já a atividade da Na+-K+,ATPase parece ser 

influenciada principalmente pela fluidez da membrana e possui forte correlação positiva 

com o conteúdo de DHA, PUFA com maior número de insaturações encontrado nas 

membranas (TURNER et al., 2003). Desse modo, membranas com um alto teor de 

PUFA, como aquelas de vertebrados com elevada taxa metabólica massa específica, são 

mais fluidas e proporcionam um maior grau de liberdade para alterações 

conformacionais das proteínas nela inseridas, resultando em uma elevada atividade 

molecular destas proteínas, altas taxas de metabolismo celular e, consequentemente, de 

todo o organismo (HULBERT & ELSE, 2005). 

Um dos primeiros indícios de uma relação entre a teoria das membranas como 

“marca-passo” do metabolismo e a dormência sazonal veio de trabalhos com o caracol 

terrestre Cepaea nemoralis, no qual se observou uma redução do conteúdo percentual 

de PUFA e aumento de MUFA na membrana mitocondrial do hepatopâncreas durante a 

estivação (STUART et al., 1998). Além disso, nesta fase, o conteúdo de cardiolipina e a 

atividade da CCO apresentaram uma redução de magnitude similar, ≈80%. No entanto, 

outras evidências de um papel dos ajustes da composição de ácidos graxos na regulação 

metabólica durante a dormência sazonal não são conhecidas. A dormência em dois 

sapos do gênero Cyclorana e no caracol Helix aspersa não envolve alterações da 

composição de ácidos graxos dos fosfolipídios dos tecidos ou da membrana 

mitocondrial (BERNER et al., 2009; BISHOP et al., 2002). Do mesmo modo, em um 

recente estudo Haddad (2007) mostrou que a dormência sazonal nos teiús 

aparentemente não envolve amplas alterações dos ácidos graxos polares do fígado e 

músculo esquelético, como proposto por Hulbert & Else (2000). Em contraste, 

mamíferos hibernantes exibem alterações da composição de ácidos graxos das 

membranas e do tecido adiposo no sentido oposto, ou seja, um aumento da proporção de 

PUFA na fase que antecede a dormência, em parte favorecido pela preferência por 

alimentos ricos nestes ácidos graxos (CHARNOCK et al., 1980; DARK, 2005). Além 
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disso, há evidências de que a composição lipídica dos tecidos de mamíferos hibernantes 

seria modulada em resposta a alterações do fotoperíodo (GEISER et al., 2007). O 

aumento da proporção de PUFA é importante para a manutenção da fluidez das 

membranas e dos depósitos lipídicos durante a fase hipometabólica, quando a 

temperatura corpórea encontra-se muito reduzida, e assemelham-se aos ajustes exibidos 

por vertebrados ectotérmicos durante aclimatação a temperaturas reduzidas (HAZEL, 

1995). Em mamíferos não hibernantes, a redução da fluidez das membranas com a 

diminuição da temperatura corpórea prejudica a função de transportadores e receptores 

associados à membrana, sendo um dos motivos pelos quais a maioria destes animais 

sofre falência cardíaca em consequência de arritmias e fibrilação ventricular em 

temperaturas abaixo de 20ºC (ANDREWS, 2007). Curiosamente, hibernantes na fase 

ativa são tão suscetíveis aos efeitos letais da hipotermia quanto não hibernantes, 

evidenciando a importância dos ajustes que ocorrem na fase que antecede a dormência 

(STOREY, 2004). 

A relação entre a composição da dieta e a função cardíaca, intensamente 

estudada a partir dos anos recentes, foi primeiramente estabelecida a partir da 

observação de que a composição das membranas e suas propriedades físicas estão 

intimamente associadas com a manutenção da função cardíaca nas baixas temperaturas 

típicas da hibernação (MCLENNAN & ABEYWARDENA, 2005). Adicionalmente, 

constatou-se uma baixa incidência de doenças cardíacas em esquimós, cuja dieta é rica 

em lipídios, particularmente PUFA n-3, e a partir destas observações a relação entre 

esses ácidos graxos, particularmente o PUFA n-3 DHA, e a função cardíaca tem sido 

intensamente estudada. Um teor elevado de DHA nos fosfolipídios do coração reduz a 

vulnerabilidade a arritmias, fibrilação ventricular e a incidência de danos pós-

isquêmicos além de melhorar a recuperação do miocárdio após a reperfusão (PEPE & 

MCLENNAN, 2002). Além de ser reconhecidamente importante para a saúde de 

humanos, o DHA também é um dos ácidos graxos apontados como um importante 

“marca-passo” do metabolismo dos animais em geral (TURNER et al., 2003). 

Recentemente, Ruf e Arnold (2008) propuseram que o principal alvo de 

regulação dos PUFA no coração de mamíferos hibernantes seria a Ca2+-Mg2+-ATPase 

do retículo sarcoplasmático e que esta enzima não seria regulada pelo total de PUFA, 

mas sim pela razão entre PUFA n-6 e n-3. Uma razão n-6:n-3 elevada nas membranas 

do RS permitiria algum grau de compensação dos efeitos inibitórios das baixas 

temperaturas sobre a atividade da Ca2+-Mg2+ ATPase e contribuiria para a manutenção 
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de um balanço iônico adequado à função contrátil. Além disso, MUFA n-9, 

particularmente C18:1n-9, poderiam mimetizar os efeitos positivos de PUFA n-6 na 

hibernação (GEISER et al., 1994), o que é particularmente interessante nos teiús dadas 

as evidências de variação do teor de MUFA em vários tecidos durante a dormência 

(HADDAD, 2007). Considerando que os teiús apresentam depressão metabólica de 

magnitude semelhante à apresentada por mamíferos hibernantes, porém sem a redução 

acentuada da temperatura corpórea, a investigação da ocorrência de ajustes da 

composição dos fosfolipídios cardíacos nos teiús oferece a possibilidade de analisar os 

possíveis ajustes relacionados à condição hipometabólica dissociados da resposta 

compensatória aos efeitos da temperatura. 

 O lagarto teiú Tupinambis merianae, amplamente distribuído nas regiões de 

cerrado da América do Sul e de grande ocorrência no sudeste do Brasil, pode chegar a 

1,6m de comprimento e pesar mais de 5 Kg quando adulto, sendo, portanto, o maior 

membro da família Teiidae (ANDRADE et al., 2004). O clima do cerrado é 

caracterizado por invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos e estes ciclos de 

pluviosidade e temperatura determinam o ciclo anual de atividade da maioria das 

espécies de anfíbios e répteis que habitam a região (ABE, 1995). O teiú apresenta 

atividade reprodutiva concentrada na primavera e, ao longo do verão e outono, a 

atividade do animal é gradualmente reduzida até que se torna totalmente inativo, 

permanecendo de 4 a 6 meses em abrigos subterrâneos no outono e inverno. Os teiús 

são forrageadores ativos que quando adultos se alimentam de frutas, invertebrados e 

pequenos vertebrados, mas durante o primeiro ano de vida são basicamente insetívoros. 

A redução das populações de insetos durante o inverno é crítica para a sobrevivência 

das ninhadas de lagartos ao longo do primeiro ciclo anual e a escassez desta fonte de 

alimento por uma fase prolongada do ano possivelmente favoreceu a ocorrência de 

dormência sazonal na história evolutiva da espécie. Trabalhos realizados em nosso 

laboratório com animais recém-eclodidos mostraram uma acentuada redução da taxa 

metabólica de repouso (≈80%) na fase dormente durante o primeiro ciclo anual, 

sugerindo que a depressão metabólica sazonal nestes animais é um fenômeno de origem 

endógena (SOUZA et al., 2004). Dadas as marcantes mudanças do metabolismo, ajustes 

sazonais da função cardiorrespiratória também são esperados. Durante toda a dormência 

a ventilação assume um padrão episódico, com fases de apnéia que podem durar mais 

de 20 minutos (ANDRADE & ABE, 1999) e a FC é mantida em torno de 12 bpm 

independente de variações na temperatura corpórea (ABE, 1983). Estudos prévios 
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realizados em nosso laboratório sugerem que o suprimento energético para o tecido 

cardíaco é dado principalmente pela mobilização de reservas lipídicas e que, apesar da 

redução do consumo de O2, o conteúdo total de ATP e a carga energética do ventrículo 

cardíaco encontram-se inalterados, indicando que os processos de produção e utilização 

de ATP são mantidos a taxas reduzidas, porém em equilíbrio, durante a dormência 

(SOUZA et al., 2004; CARVALHO, 1999). No conjunto, os dados sugerem que a 

capacidade funcional do tecido é preservada na dormência, possibilitando o rápido 

aumento do fluxo sanguíneo e a rápida resposta a um estímulo no despertar. 

Tendo em vista todos os aspectos aqui expostos, investigou-se o padrão sazonal 

de reorganização estrutural e metabólica do músculo ventricular de teiús jovens, ao 

longo do primeiro ciclo anual e em animais ativos submetidos ao jejum, com base nos 

objetivos apresentados a seguir. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais 

 

Investigar a ocorrência de alterações estruturais e metabólicas no músculo 

cardíaco dos teiús ao longo do ciclo anual e analisar a sua relação com os ajustes da 

função do órgão ao jejum e depressão metabólica sazonal. Adicionalmente, as 

alterações observadas na fase de dormência serão contrastadas aos efeitos do jejum por 

restrição alimentar na fase de atividade de primavera.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Analisar a relação de escala entre a massa ventricular e a massa corpórea e as 

possíveis alterações em diferentes fases do ciclo anual, dadas tanto pelo 

crescimento quanto pela ocorrência de dormência sazonal.  

2. Investigar possíveis alterações da morfologia do miocárdio e a ocorrência de 

hipertrofia e hiperplasia dos cardiomiócitos, durante o ciclo anual, analisando 

suas inter-relações com ajustes da massa ventricular e da função do órgão. 

3. Investigar possíveis alterações da composição macromolecular do tecido 

cardíaco (teor de água, proteínas e lipídios) durante o ciclo anual, analisando 

suas inter-relações com ajustes da massa ventricular e da função do órgão. 

4. Verificar possíveis alterações da capacidade de fluxo de substratos nas vias 

metabólicas durante o ciclo anual, dadas por ajustes das taxas de atividade 

máxima de enzimas envolvidas no catabolismo de carboidratos, lipídios e no 

metabolismo mitocondrial, analisando o seu papel no controle da homeostase 

metabólica do tecido durante o jejum e depressão metabólica sazonal.  

5. Investigar possíveis alterações da composição de ácidos graxos do músculo 

cardíaco nas várias fases do ciclo anual, analisando suas inter-relações com a 

oxidação lipídica e mobilização seletiva (lipídios neutros); e com mecanismos 

de regulação metabólica durante o jejum e depressão metabólica sazonal (fração 

polar) com base na teoria das membranas como marca-passo do metabolismo. 
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VIII. CONCLUSÕES 
 

1. A massa ventricular relativa aumenta no outono e início da dormência em teiús 

jovens e esse aumento é mais pronunciado nos animais de maior massa 

corpórea. Aparentemente, esse efeito é causado por um aumento proporcional de 

vários componentes macromoleculares do tecido e, ao menos em parte, por 

hipertrofia dos cardiomiócitos. Em contraste, a massa ventricular diminui em 

animais submetidos ao jejum na atividade e este efeito é mais acentuado em 

animais menores. 

2. O miocárdio esponjoso dos teiús é denso e com poucos espaços lacunares no 

outono, dormência e início do despertar, tornando-se extremamente reticulado 

na primavera. Esta alteração se opõe à tendência esperada com base no 

desenvolvimento ontogenético e provavelmente constitui um ajuste morfológico 

sazonal do tecido cardíaco. 

3. A densidade numérica de cardiomiócitos é menor na dormência e o volume do 

cardiomiócito é maior em relação à primavera, sugerindo que a reduzida área de 

lacunas nesta fase resulta, ao menos em parte, da hipertrofia dos cardiomiócitos. 

O menor volume dos cardiomiócitos na primavera pode ser a causa, ao menos 

parcial, do aumento da área de lacunas nesta fase. 

4. O teor de água do miocárdio não varia no ciclo sazonal, exceto por um pequeno 

aumento na dormência que seria explicado pelas alterações concomitantes do 

teor de substratos no tecido. Este aumento, no entanto, é insuficiente para 

explicar o aumento do volume dos cardiomiócitos. 

5. O teor de proteínas totais e solúveis não varia no ciclo sazonal, contrastando 

com a redução observada em outros órgãos na dormência e no jejum na fase 

ativa, o que sugere uma provável hierarquia de mobilização de proteínas entre os 

órgãos. 

6. O conteúdo de proteínas miofibrilares é reduzido no outono e dormência e 

aumenta logo no início do despertar, após a ingestão de água. 

7. Reservas lipídicas do miocárdio aparentemente são utilizadas mais intensamente 

durante a primeira metade do tempo total de dormência e o grau de depleção é 

similar ao observado após 20 dias de jejum na primavera. 
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8. Na dormência, a inibição do catabolismo de carboidratos e de lactato no 

miocárdio não envolve alteração da capacidade de fluxo destes substratos, dada 

pela PK e LDH. A inibição das taxas de oxidação lipídica envolve uma redução 

da atividade HOAD e a forte tendência ao aumento da enzima mitocondrial CS 

na dormência evidencia a importância da manutenção da função cardíaca 

durante esta fase e em preparação para o súbito aumento da demanda no 

despertar. Em contraste, após jejum na fase ativa a inibição da PK sugere 

inibição da oxidação de glicose e o tecido aparentemente preserva a capacidade 

de oxidação de lactato. A ausência de variação da HOAD e a inibição da CS 

sugerem que a capacidade de oxidação de lipídios continua elevada e o aumento 

da razão HOAD:CS sugere a ocorrência de cetogênese no tecido durante o jejum 

por restrição alimentar. 

9. Aparentemente, UFA são preferencialmente mobilizados das reservas lipídicas 

do miocárdio ao longo da dormência e no despertar. Em contraste, no jejum na 

primavera ocorre uma redução de proporções similares nas classes de ácidos 

graxos. 

10. A notável constância da composição de ácidos graxos dos lipídios polares no 

ciclo anual sugere que os ajustes sazonais não afetam de modo abrangente os 

fosfolipídios do tecido cardíaco e, portanto, não confirma a hipótese de um papel 

preponderante deste mecanismo na regulação metabólica durante a dormência 

sazonal nos teiús. O contraste entre este padrão e as evidências obtidas com 

mamíferos deve-se, provavelmente, à ocorrência de dormência em temperaturas 

ambientais mais amenas nos teiús e sugere que os ajustes da composição lipídica 

de membranas em mamíferos estariam relacionados com a adaptação às baixas 

temperaturas corpóreas durante a hibernação.  

11. Em contraste com o jejum na dormência, o jejum na fase ativa induz uma maior 

variação da composição de ácidos graxos na fração neutra e polar do miocárdio, 

diferença possivelmente relacionada à depressão metabólica e à existência de 

uma fase de preparação para a dormência. 

12. O conteúdo dos ácidos graxos C18:1n-9, C22:5n-6 e C22:6n-3 varia em função 

da massa corpórea em determinadas fases do ciclo anual e após o jejum na fase 

ativa; e as alterações do padrão alométrico sugerem uma relação entre o 

conteúdo destes ácidos graxos e as diferenças de taxa metabólica em função da 

massa corpórea. 
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