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Resumo 

da Silva, IB. Efeito cardioprotetor do hormônio tireoidiano no modelo de 
isquemia/reperfusão: participação do sistema renina-angiotensina. [tese 
(Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 

O coração corresponde a um dos principais alvos dos hormônios tireoidianos 
(HT), os quais, entre outras ações, influenciam o trofismo cardíaco, por ações 
diretas e indiretas. Parte das ações dos HT no sistema cardiovascular é 
mediada por ativação do Sistema Renina-Angiotensina (SRA). A hipótese do 
presente estudo é a de que o papel cardioprotetor exercido pelos HT após 
eventos de isquemia-reperfusão (I-R) ocorra com a participação do receptor de 
angiotensina II do tipo II (AT2). Esta hipótese foi testada utilizando o modelo de  
coração isolado (Langendorff), realizando-se um protocolo de I/R (20 min de 
isquemia global e 45 min de reperfusão) em corações de camundongos 
selvagens (WT) e nocautes para o AT2 (KO), submetidos a tratamento por 14 
dias com T3 (7µg/100g de peso corpóreo/dia). Considerando a presença do 
AT2 em membranas mitocondriais (SRA subcelular), a possível participação 
deste sistema foi também analisada, avaliando o consumo de oxigênio, a 
produção de H2O2 e o potencial de membrana mitocondrial nas mitocôndrias 
cardíacas dos animais dos grupos experimentais (WT-C, WT-T3, KO-C, KO-
T3). Por último, uma possível via de sinalização implicada com a resposta 
cardioprotetora (Akt) e ativada pelo AT2 foi ainda avaliada. Os resultados foram 
avaliados como média±erro-padrão e analisados por teste t ou ANOVA de duas 
vias. Os dados funcionais obtidos a partir dos experimentos de coração isolado 
confirmaram o efeito cardioprotetor do HT nos animais WT-T3,  no período pós-
isquêmico, evidenciado pelos seguintes parâmetros: pressão desenvolvida do 
ventrículo esquerdo - LVDP, primeira derivada positiva da pressão ventricular 
esquerda - +dP/dt, primeira derivada negativa –dP/dt e EDP), quando 
comparados aos WT-C. Esse efeito cardioprotetor do HT foi abolido nos 
animais KO (KO-T3), mostrando a participação do receptor AT2 nesse 
processo. Quanto aos mecanismos moleculares, o HT ativou a via de 
sinalização Akt, com consequente aumento na produção de óxido nítrico, o que 
não foi observado nos animais KO-T3, evidenciando a dependência do AT2 
nesta sinalização. Por último, o receptor AT2 parece estar envolvido no 
controle do metabolismo mitocondrial cardíaco, regulando parâmetros 
metabólicos desencadeados pelo hipertireoidismo. Juntos, os resultados 
mostram haver um efeito cardioprotetor do T3, o qual ocorre de maneira 
dependente do receptor AT2.  

Palavras-chave: Modelo de I/R. Hipertireoidismo. Receptor AT2. 
Cardioproteção. Óxido nítrico. Metabolismo mitocondrial. 

 

 

 



 

 

Abstract 

da Silva, IB. The cardioprotective effect of thyroid hormone in ischemia 
reperfusion experimental model: role of renin angiotensin system. [Ph.D. thesis 
(Morphofunctional Sciences)]. Sao Paulo: Institute of Biomedical Sciences, 
University of Sao Paulo; 2016. 

The heart corresponds to the main target of thyroid hormones (TH), which 
influence the cardiac trophism, directly or indirectly. In the last years we and 
other authors have shown a close relationship between the action of TH on 
cardiovascular system and renin-angiotensin system (RAS) activation. The 
hypothesis of this study is that cardioprotective effect of TH in 
ischemia/reperfusion (I/R) model may occur with the participation of 
angiotensina II type 2 receptor (AT2R). This hypothesis was tested using I/R 
experimental model (20 min of global ischemia followed by 45 min of 
reperfusion) in isolated hearts (Langendorff heart system) of AT2 knockout and 
wild-type mice submitted to experimental hyperthyroidism (7µg of T3/100g of 
body weight/day) by 14 days. Based on presence of AT2R in mitochondrial 
internal membrane (mitochondrial RAS), the participation of this system was 
also evaluated (oxygen consumption, H2O2 and mitochondrial membrane 
potential were analyzed) on isolated mitochondria from 4 different groups 
(control and treated wild-type mice; control and treated knockout mice - WT-C, 
WT-T3, KO-C and KO-T3, respectively). A possible signaling pathway activated 
by TH and AT2R was also evaluated. The results were analyzed and compared 
using t of Student or analysis of variance (ANOVA) for two-way followed by 
Tukey’s post hoc test. The post-ischemic recovery of cardiac function was 
increased in T3-treated hearts when compared to control (LVDP, +dP/dt, -dP/dt 
and EDP), and this response was abolished on AT2 knockout mice. The TH 
was able to increase the Akt and iNOS phosphorylation, and NO production 
only on wild-type mice (WT-T3), showing the AT2R participation on TH effect. 
Furthermore, the data revealed the AT2R involvement in mitochondrial 
metabolism. Taken together, the results show that T3 induces cardioprotection 
through AT2 receptor. 

Keywords: Ischemia/Reperfusion experimental model. Hyperthyroidism. AT2 
receptor. Cardioprotection. Nitric oxide. Mitochondrial metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Sistema Renina-Angiotensina 

 O Sistema Renina-Angiotensina (SRA) corresponde a um complexo 

sistema hormonal relacionado, entre outras funções, à homeostase do tecido 

cardíaco. Por quase um século o SRA foi classificado como um sistema 

endócrino, cujo hormônio efetor, a angiotensina II (Ang II), era o principal 

responsável pelos efeitos fisiológicos do sistema. No entanto, hoje se sabe que 

esse sistema é muito mais amplo do que o inicialmente suposto, com a ação de 

inúmeras outras enzimas, que resultam na formação de peptídeos 

biologicamente ativos, os quais, ao se ligarem aos seus receptores específicos, 

acabam também agindo, além da ação endócrina, de forma parácrina, 

autócrina e intácrina. Neste sentido, os mecanismos que controlam a formação, 

a degradação ou a ação da Ang II em um determinado tecido são fundamentais 

na determinação dos efeitos fisiológicos ou patológicos deste peptídeo no 

organismo.  

Após o primeiro relato sobre o SRA (Tiegersted, Bergman, 1898), há 

mais de um século, muitos esforços têm sido feitos na tentativa de 

compreender sua fisiologia e seu envolvimento em diversas patologias. 

Tiegersted e Bergman demonstraram que o extrato renal de coelhos era capaz 

de elevar a pressão arterial, quando injetado em outros animais, sendo a 

RENINA identificada como o componente ativo desse extrato. Posteriormente 

foi demonstrado por Goldblatt e cols. (1934) que a constricção da artéria renal 

de cães resultava em hipertensão arterial e que era a liberação da renina a 

responsável por essa elevação na pressão arterial. No final da década de 30 

estudos realizados simultaneamente por Braun-Menendez e cols. (Buenos 

Aires, Argentina), e Page e Helmer (Indianápolis, EUA), revelaram que a 

renina, por si só, não apresentava atividade hiperpressora; no entanto, agia 

sobre um substrato protéico que estava presente no plasma e gerava um novo 

peptídeo denominado HIPERTENSINA (Braun-Menendez et al., 1939), 

ANGIOTONINA (Page, Helmer, 1940) e que foi posteriormente denominado 

ANGIOTENSINA, resultado da junção dos termos angiotonina e hipertensina. 

Cerca de quinze anos depois da descoberta da angiotensina, Skeggs e cols. 
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(1954) demonstraram que a renina, agindo sobre o seu substrato, 

angiotensinogênio, gerava duas formas da angiotensina: a Angiotensina I 

(Ang I) e a Angiotensina II (Ang II), sendo a Ang II resultado da quebra 

enzimática da Ang I.  

A visão clássica deste sistema hormonal tem como primeiro componente 

a renina, uma enzima proteolítica sintetizada e estocada nas células 

justaglomerulares renais, a qual é secretada em situações de hipotensão e 

hipovolemia. A renina cliva seu substrato, o angiotensinogênio, o qual é 

sintetizado e secretado principalmente pelo fígado, gerando o decapeptídeo 

Angiotensina I (Ang I). Este decapeptídeo é posteriormente convertido em um 

octapeptídeo, a Ang II, ao ser clivado pela Enzima Conversora de Angiotensina 

(ECA), presente principalmente nas células endoteliais da circulação pulmonar. 

As ações clássicas da Ang II atuam no sentido de inverter a hipovolemia e a 

hipotensão, que são os principais responsáveis pela ativação desta cascata de 

eventos, sendo que este peptídeo exerce seus efeitos através de dois 

receptores distintos, o receptor de Ang II do tipo 1 (AT1) e do tipo 2 (AT2), 

ambos acoplados à proteína G (Figura 1).  

 

Figura 1 - Esquema representativo dos principais componentes do SRA (Em Mello-
Aires, 2012; adaptado de Warner et al., 2004). 
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O clássico conceito do SRA circulante vem sendo modificado em virtude 

do aparecimento de estudos que demonstram a participação de diferentes 

tecidos e órgãos na geração da Ang II. Foi no final da década de 80, que a 

existência de SRA locais, ou teciduais, foi descrita pela primeira vez. Com o 

desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de biologia molecular tornou-se 

então possível comprovar a existência do RNA mensageiro (RNAm) e da 

proteína dos diversos componentes do SRA em vários tecidos. Baseado 

nessas evidências, Dzau (Dzau, 1986) propôs o conceito de SRA local ou 

tecidual, o qual é capaz de gerar Ang II independente do SRA clássico, e 

encontra-se presente no coração e em células cardíacas isoladas (Re, 2004). 

Da sua descoberta (1986) até os dias atuais diversos estudos têm evidenciado 

a existência desse sistema local e sua importante função homeostática e, por 

vezes, implicações patológicas (Campbell, 1987; Lindpainter et al., 1990; 

Schunkert et al., 1990).  

Esses SRA locais são regulados independentemente do SRA circulatório 

e, desta forma, a geração de Ang II que ocorre na circulação é complementada 

pela produção local (Abadir, 2011). Lindpaintner e cols. (1988) ressaltaram que 

no tecido cardíaco os peptídeos de angiotensina encontrados apresentam-se 

em concentrações superiores às encontradas na circulação; cerca de 90% da 

Ang I e 75% da Ang II encontradas no coração são de origem local (Van Kats 

et al., 1998), demonstrando a importância desse sistema na manutenção dos 

níveis cardíacos desses peptídeos. 

Independentemente do local de geração da Ang II, esta irá exercer as 

suas funções após ligação aos seus receptores (AT1 e AT2). O receptor AT1 é 

uma proteína integral de membrana, responsável por mediar a maioria dos 

efeitos fisiológicos e hipertróficos induzidos pela Ang II, sendo considerado por 

muitos pesquisadores como um ponto-chave de controle dos efeitos locais 

exercidos por esse peptídeo (Mehta, Griendling, 2007). Este é responsável por 

induzir respostas inflamatórias envolvidas com estresse oxidativo, promover 

efeitos cronotrópicos e inotrópicos positivos no coração, induzir apoptose, além 

de ativar vias relacionadas ao crescimento e proliferação celular, que acabam 

por culminar com a hipertrofia cardíaca (Dorn, 2009). Em roedores, o receptor 

AT1 apresenta dois subtipos, o AT1a, localizado no cromossomo 17, e o AT1b, 
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localizado no cromossomo 2 (Griendling et al., 1996; Hunyady, Catt, 2006). 

Devido à alta similaridade entre estes dois subtipos de receptores, cerca de 

95%, tem sido difícil o desenvolvimento de antagonistas específicos que 

possibilitem distinguir o papel exato de cada um destes subtipos de receptor 

(De Gasparo et al., 2000).  

O receptor AT2 apresenta pequena homologia em relação ao receptor 

AT1 quanto à sequência de aminoácidos (Volpe et al., 2003). O AT2R é 

altamente expresso durante o período fetal, e logo após o nascimento tem a 

sua expressão drasticamente reduzida, ficando restrita a poucos órgãos, 

incluindo os do sistema cardiovascular (Bedecs et al., 1997; Huang et al., 

1996). Ao contrário do receptor AT1, o papel fisiológico do receptor AT2 ainda 

é muito controverso. 

Recentemente, após a identificação dos componentes do SRA no 

interior de organelas citoplasmáticas e também no núcleo da célula do 

cardiomiócito (Gwathmey et al., 2009; Tadevosyan et al., 2010), uma nova 

classificação foi incorporada ao clássico SRA: o SRA subcelular ou intrácrino 

(Figura 2). Neste sentido, Abadir e cols. (2011) identificaram a presença dos 

receptores de Ang II (AT1 e AT2) na membrana interna da mitocôndria da 

célula muscular cardíaca. Esses autores também demonstraram que o receptor 

AT2 mitocondrial modula a produção de óxido nítrico (NO) nessa organela. Em 

ensaios de mitocôndrias isoladas os autores ainda mostraram que houve 

diminuição na respiração celular após ativação do AT2 pelo seu agonista 

(CGP421140), a qual foi revertida pelo uso do PD-123319, um antagonista do 

receptor AT2. O uso do L-NAME (um inibidor da enzima óxido nítrico sintase - 

NOS) também reverteu o efeito do CGP421140 sobre a respiração celular, 

indicando que o efeito funcional da ativação do receptor AT2 mitocondrial sobre 

a respiração celular ocorre por um mecanismo dependente da liberação do 

óxido nítrico - NO. 
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Figura 2 - Esquema representativo do SRA subcelular (Abadir et al., 2012). 

 

Além da localização em membranas mitocondriais, Tadevosyan e cols. 

(2010) demonstraram a presença dos receptores de Ang II (AT1 e AT2) na 

membrana nuclear de cardiomiócitos de ratos. A fim de verificar o papel dos 

receptores de Ang II nucleares, os autores realizaram um ensaio de 

incorporação de uridina trifosfato marcada com Fósforo32 - [32P] UTP no núcleo 

isolado, e determinaram a capacidade dos receptores AT1 e AT2 de controlar a 

transcrição gênica. Os núcleos foram incubados, tanto com Ang II, quanto com 

agonistas seletivos dos receptores AT1 e AT2 (L162,313 e CGP 42112A, 

respectivamente) e seus antagonistas seletivos (Candesartan e PD 123177, 

respectivamente). Em ambos os tratamentos, tanto com a Ang II como com os 

agonistas, houve aumento da síntese de RNA, sendo maior no grupo L162,313, 

quando comparado ao grupo CGP 42112A;  e nos dois grupos que receberam 

antagonistas dos receptores (Candesartan e PD 123177) houve significativa 

redução da capacidade da Ang II em aumentar a síntese de RNA.  

Trabalhos como esses citados anteriormente mostram o papel funcional 

desse SRA subcelular, como a síntese de NO via receptor AT2 mitocondrial e a 

sinalização deflagrada via receptores de Ang II na regulação da transcrição 

gênica. 
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1.2 Receptor de Angiotensina II do tipo 2 (AT2)  

Apesar da visão clássica do receptor AT2 ser atribuída à inibição do 

crescimento (Horiuchi et al., 1999), recentemente, alguns estudos demonstram 

que sua expressão tem seus níveis aumentados diante de patologias que 

promovem o remodelamento cardíaco (Kim, Iwao, 2000; Zhu et al., 2003). 

Nesse sentido, o receptor AT2 mostrou-se ser essencial para o 

desenvolvimento da hipertrofia cardíaca induzida por sobrecarga de pressão 

(Senbonmatsu et al., 2000) ou induzida por elevados níveis de hormônio 

tiroideano (Carneiro-Ramos et al., 2010). Além disso, a ativação do receptor 

AT2 parece ser capaz de promover diretamente a hipertrofia dos 

cardiomiócitos, independentemente da ligação da Ang II (D'amore et al., 2005).  

Baseado em trabalhos recentes que demonstram que o receptor AT2 

parece estar envolvido em situações de injúrias cardiovasculares, afirmar que o 

receptor AT2 seja importante única e exclusivamente ao longo do período fetal 

parece estar descartado e inúmeros estudos têm se proposto a investigar o seu 

papel, mais profundamente, também na fase adulta.  

Embora algumas vias de sinalização deflagradas pela ativação do 

receptor AT2 já tenham sido apontadas há algum tempo na literatura, novas 

vias têm sido propostas mediar as ações intracelulares resultantes da ativação 

deste receptor no coração. Uma das vias envolvidas na ativação deste receptor 

é a das proteínas tirosina fosfatases, responsáveis pela desfosforilação de 

algumas das proteínas da via das MAP quinases - MAPK (Bottari et al., 1992; 

Horiuchi et al., 1999). Uma segunda via identificada e diretamente associada à 

função cardiovascular é aquela relacionada à via de produção do óxido nítrico 

(NO) (Siragy e Carey, 1997) e GMPc (Siragy e Carey 1996). Este, é produzido 

nos miócitos cardíacos após ativação dos receptores AT2 e consequente 

aumento da expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), de 

forma dependente da via da calcineurina (Ritter et al., 2003). O aumento da 

produção de NO, mediada pelos receptores AT2, foi também verificado por nós 

em células musculares lisas, após tratamento com T3, contribuindo para o 

efeito vasodilatador que este hormônio apresenta (Carrillo-Sepulveda et al., 

2010). Ainda, estudos demonstraram que o receptor AT2 é capaz de ativar a 

via da PI3K/Akt (Caruso-Neves, Kwon e Guggino, 2005), a qual também está 
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diretamente relacionada à síntese de NO (Han et al., 2007) e é uma via 

diretamente ativada por aumentados níveis de hormônios tiroideanos (Diniz et 

al., 2009).  

1.3 Hormônios Tireoidianos  

Estima-se que as doenças que afetam a glândula tireóide atinjam cerca 

de 12% da população (Silva, 2005). Paralelamente, diversos estudos 

evidenciam uma estreita relação entre os níveis de hormônios tiroideanos (HT) 

e a função cardíaca (Canaris et al., 2000), sendo que alterações dos níveis 

desses hormônios são capazes de aumentar o fator de risco para o 

desenvolvimento e a progressão das doenças cardiovasculares (Pantos et al., 

2007; Schmidt-Ott, Ascheim, 2006). No entanto, em alguns modelos, o 

aumento dos níveis destes hormônios deflagra o fenômeno de cardioproteção 

(Pantos et al., 2005; Tavares et al., 2013). Assim, mesmo sabendo que o 

sistema cardiovascular é controlado principalmente pelo sistema nervoso 

simpático (SNS) e pelo sistema renina-angiotensina (SRA), estudos revelam 

que ambos podem ser modulados pelos HT (Marchant et al., 1993), 

promovendo, indiretamente, através de ações hemodinâmicas, alterações na 

função e na estrutura cardíaca. Por outro lado, os HT, agindo diretamente 

sobre o tecido cardíaco, alteram quantitativa e qualitativamente a sua síntese 

proteica (Klein, Levey, 1984) através da regulação da expressão de genes 

estruturais e genes regulatórios (Davis et al., 2008), induzindo a um aumento 

da massa muscular ou hipertrofia cardíaca.  

Embora inúmeros trabalhos da literatura apontem para que as ações dos 

HT sejam dependentes da ligação desses hormônios a receptores nucleares, 

ações não-genômicas têm sido cada vez mais descritas por diversos trabalhos. 

Neste sentido, alguns estudos têm demonstrado que o T3 pode exercer efeitos 

rápidos, que ocorrem após segundos ou minutos, e que esses efeitos não são 

alterados por inibidores de transcrição ou de síntese proteica. (De Vito et al., 

2012; Wrutniak-Cabello et al., 2001) e independem inicialmente da formação do 

complexo intranuclear entre HT e receptor de hormônio tiroideano (TR) (Davis, 

Davis, 2002; Davis et al., 2008).  
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Além dos efeitos diretos promovidos pelos HT no coração, descritos 

anteriormente, nas últimas três décadas vários estudos evidenciaram que o 

SRA está envolvido em algumas dessas ações no sistema cardiovascular, 

sugerindo que este (SRA) possa agir como um importante mediador das ações 

dos HT (Barreto-Chaves et al., 2009, 2011). Nesse contexto, nosso grupo 

demonstrou que a hipertrofia cardíaca induzida por HT é acompanhada por um 

aumento da expressão cardíaca do receptor AT2 (Carneiro-Ramos et al., 

2010), e que a utilização de inibidores específicos de componentes do SRA, 

como antagonista do receptor AT1 ou inibidor da ECA (Hu et al., 2003) são 

capazes de atenuar o aumento da massa muscular induzido pelo HT in vivo e 

in vitro (Diniz et al., 2009). Assim, esforços vêm sendo realizados, não só pelo 

nosso grupo, na tentativa de compreender essa estreita relação existente entre 

esses dois sistemas endócrinos, SRA e HT, a fim de contribuir com o 

entendimento da fisiopatologia de algumas doenças sobre o sistema 

cardiovascular.  

Na literatura é possível encontrar trabalhos que demonstram que os HT 

são capazes de estimular diretamente a expressão gênica da renina, in vivo e 

in vitro, além de aumentar a síntese e secreção de angiotensinogênio e de 

alterar também a expressão dos receptores de Ang II (Carneiro-Ramos et al., 

2010; Ichiara et al., 2001; Kobori et al., 1997; Semia et al., 1993). Como citado 

anteriormente, vale ressaltar que a hipertrofia cardíaca decorrente dos 

elevados níveis de HT encontra-se associada a um aumento, em torno de 50%, 

da expressão do receptor AT2; e que este, quando bloqueado pela 

administração de PD123319, previne em 40% o aumento da massa muscular 

cardíaca (Carneiro-Ramos et al., 2010).  

Como visto até o presente, o efeito dos HT sobre a regulação do sistema 

cardiovascular já tem sido intensamente explorado pela literatura. Entretanto, o 

papel destes hormônios em condições patológicas como as que envolvem 

fenômenos de isquemia, infarto e insuficiência cardíaca ainda permanece a ser 

elucidado. Neste sentido, trabalhos realizados tanto em modelos experimentais 

com animais, como em ensaios clínicos com humanos, demonstram que os 

níveis séricos de T3 caem significativamente após uma injúria cardíaca, 

estando estes níveis associados à disfunção ventricular esquerda e à alteração 
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em vários genes responsivos aos HT (Ojamaa et al., 2000; Pantos et al., 2012). 

Assim, em humanos, uma queda significativa já é observada 48h após a 

ocorrência de infarto agudo do miocárdio (IAM) (Eber et al., 1995), como 

também após 6-24h a realização de cirurgia de revascularização miocárdica 

(Holland et al., 1991). Segundo Friberg e cols. (2002), a diminuição dos níveis 

séricos de T3 pode então corresponder a um importante fator preditivo para 

mortalidade após um IAM, sendo que o tratamento com administração de T3 

por quatro semanas, por outro lado, já se mostrou eficiente na melhora da 

função cardíaca e na normalização da maioria das alterações da expressão de 

genes-alvos cardíacos dos HT (Ojamaa et al., 2000). Ainda neste contexto, em 

estudo realizado com grupos de pacientes que sofreram IAM, com ou sem 

angina pectoris prévia, os autores relatam que a angina parece promover a 

diminuição dos niveis de HT, o que, segundo os autores, representa uma 

vantagem, uma vez que, provavelmente, ocorre redução na demanda de 

oxigênio miocárdico e diminuição da taxa metabólica. No entanto, os mesmos 

autores discutem que a emergência da falência cardíaca parece ocorrer com 

maior frequência em pacientes hipotireoideos, quando comparados a pacientes 

eutireoideos (Friberg et al., 2002). Estes estudos indicam, portanto, um 

possível efeito cardioprotetor dos HT, principalmente em situações 

relacionadas a cardiopatias isquêmicas.  

Já no que diz respeito à ativação das vias de sinalização intracelular 

deflagradas pelos HT para a indução do aumento da massa muscular cardíaca, 

a via de sinalização da Akt está diretamente envolvida (Condorelli et al., 2002; 

Diniz et al., 2010). Embora, de modo geral, esta via esteja associada a efeitos 

celulares benéficos, como a indução do crescimento e efeitos anti-apoptóticos, 

a ativação desta via de sinalização também já foi demonstrada em diversas 

doenças cardiovasculares, como hipertensão e falência cardíaca, o que a torna 

alvo de inúmeros estudos atuais (Benkirane et al., 2006; Diniz et al., 2009; 

Oudit et al., 2004). Além da relação que esta via de sinalização apresenta com 

o aumento da massa muscular cardíaca, estudos já demonstraram que ela 

também está diretamente relacionada à síntese de NO (Han et al., 2007).  
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1.4 Isquemia/Reperfusão (I/R)  

Um dos problemas mais sérios da medicina cardiovascular nos dias de 

hoje é a injúria tecidual que se desenvolve como consequência a episódios de 

isquemia-reperfusão (I/R), nos quais a restauração do fluxo sanguíneo aos 

tecidos ou órgãos isquêmicos promove efeitos até mais deletérios do que 

aqueles decorrentes da própria isquemia. Assim, embora a ausência de fluxo 

sanguíneo contribua para a fisiopatologia de diversas doenças, como o infarto 

do miocárdio e a insuficiência vascular periférica, a restauração do fluxo 

sanguíneo ou a reperfusão, mesmo que necessária, pode, por si só, agravar o 

dano celular isquêmico (Silva Jr et al., 2002). Entre vários fatores que 

contribuem para essa injúria celular encontra-se o fato do restabelecimento do 

fluxo sanguíneo após um evento isquêmico ocorrer de modo não uniforme para 

todas as porções do tecido, resultando numa restauração “caótica” do fluxo 

tissular que leva a um círculo vicioso de disfunção endotelial vascular, com 

redução da perfusão local, edema, entre outras complicações (Evora et al., 

1996).  

Ao longo dos anos, diversos grupos de pesquisa vêm caracterizando os 

eventos que levam à injúria de I/R, e esses grupos têm ressaltado a 

capacidade apresentada pelo coração em resistir a essas lesões, as quais são 

induzidas por breves episódios isquêmicos (pré-condicionamento isquêmico). 

Diversos mecanismos celulares envolvidos nessas circunstâncias são 

dependentes da ativação de vias de sinalização intracelulares, como a enzima 

proteína quinase C (PKC), a quinase glicogênio sintase 3β (GSK3β) e a 

proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK) (Hausenloy et al., 

2006).  

Esforços têm sido realizados na tentativa de entender as vias de 

sinalização envolvidas no fenômeno denominado “cardioproteção”. Neste 

sentido, em modelos de isquemia regional ou infarto, investigações 

laboratoriais sugerem que o NO desempenhe um importante papel 

cardioprotetor (Jones, Bolli, 2005; Rakhit e Marber, 2001; Vinten-Johansen et 

al., 1995), sendo que os potenciais mecanismos deste efeito incluiriam o 

seqüestro de radicais livres do oxigênio, a melhora da microcirculação em 

virtude do processo de vasodilatação e a diminuição da interação entre 
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leucócitos e plaquetas com o endotélio (Evora et al., 1996; Sobey et al., 1992). 

Entretanto, os estudos que existem na literatura ainda são bastante 

controversos. Por um lado, alguns deles demonstram que a produção de NO 

encontra-se aumentada durante a isquemia ou nos períodos iniciais de 

reperfusão em modelos de I/R cerebral de rato ou em coração isolado (Sato et 

al., 1994; Wang, Zweier, 1996). Por outro, estudos mostram que a geração de 

NO é reduzida devido à diminuição da expressão e à inativação da enzima 

óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) (Ma et al., 1993; Messina et al., 2000). 

Rakhit e Marber (2001), numa revisão sobre os papeis fisiopatológicos do NO, 

relatam que este está presente no contexto da I/R por sua interação com 

espécies reativas de oxigênio (ROS). Esta interação é complexa, no entanto, 

tanto efeitos citoprotetores do NO na I/R (Moncada e Palmer, 1991; Agullo et 

al., 1999; Jones et al., 1999; Ritter et al., 2003), como outros mostrando 

citotoxidade (Andelová et al., 2005; Cope et al., 1997; Woolfson et al., 1995) já 

foram relatados. Desta forma, o papel do NO na I/R cardíaca não está ainda 

estabelecido e, aparentemente, o motivo para parte dos dados contraditórios 

parece estar diretamente relacionado às condições iniciais do tecido, bem 

como às condições experimentais utilizadas.  

Paralelamente aos estudos envolvendo o modelo de I/R, recentemente o 

NO surgiu como um importante regulador do remodelamento cardíaco, 

especificamente reconhecido como um mediador anti-hipertrófico. Neste 

sentido, vários estudos têm demonstrado os alvos celulares, as vias de 

sinalização anti-hipertrófica e o seu papel funcional (Kempf e Wollert, 2004; 

Matsuoka et al., 1996; Ozaki et al., 2002; Wollert e Drexler, 2002). Assim, o NO 

produzido no coração agiria como inibidor endógeno da cascata de sinalização 

que induz a hipertrofia cardíaca mal-adaptada. As primeiras evidências 

mostrando que o NO pode apresentar efeitos anti-hipertróficos no coração 

foram obtidas em ratos SHR, sob tratamento crônico com L-arginina (Matsuoka 

et al., 1996). Mais tarde, Ozaki e cols. (2002) demonstraram que camundongos 

que superexpressam a eNOS apresentaram significativa atenuação da 

hipertrofia cardíaca induzida pela infusão crônica de isoprenalina, indicando 

que o NO endógeno tenha atuado como modulador negativo para essa 

hipertrofia.  
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West e cols. (2008) demonstraram ainda um importante papel 

cardioprotetor do NO. Esses autores utilizaram camundongos transgênicos que 

superexpressam iNOS (óxido nítrico sintase induzível) e demonstraram que 

esses animais apresentaram menor área de infarto, melhor recuperação 

funcional (pós-isquêmica) e menor formação de espécies reativas de oxigênio 

(ROS). No mesmo estudo, ainda em mitocôndrias isoladas, os autores 

avaliaram a abertura de MPTP (poro de permeabilidade transitória mitocondrial) 

e concluíram que os animais que superexpressavam iNOS, e 

consequentemente produziam maiores níveis de NO, apresentavam menor 

abertura desses canais, com menor alteração na permeabilidade das 

membranas mitocondriais. 

Conforme citado anteriormente, ainda no que diz respeito à produção de 

NO na mitocôndria, Abadir e cols. (2011) demonstraram que o receptor AT2 

mitocondrial modula a sua produção nessa organela. Em ensaios de 

mitocôndrias isoladas, os autores ainda mostraram que houve diminuição na 

respiração celular após ativação do AT2 pelo seu agonista (CGP421140), a 

qual foi revertida pelo uso do PD-123319, um antagonista do receptor AT2. O 

uso do L-NAME (um inibidor da NOS) também reverteu o efeito do CGP421140 

sobre a respiração celular, indicando que o efeito funcional da ativação do 

receptor AT2 mitocondrial sobre a respiração celular ocorre por um mecanismo 

dependente da liberação do NO.  

Poucos são os estudos realizados que envolvem a cardioproteção 

mediada pelo receptor AT2 no modelo de I/R. Alguns autores já demonstraram 

que a injúria de I/R em corações isolados de ratos foi capaz de diminuir a 

expressão do receptor AT2, o que resultou em prejuízo funcional, enquanto que 

quando a expressão desse receptor foi induzida, houve melhora da função 

cardíaca pós-isquêmica (Przyklenk et al.,1993; Xu et al., 2002). Ainda, 

camundongos nocautes para o receptor AT2 apresentaram diminuição na 

sobrevivência e dilatação ventricular esquerda após infarto do miocárdio, no 

modelo de oclusão da artéria coronária descendente anterior esquerda (Oishi 

et al., 2003).  

Os mecanismos relacionados ao papel cardioprotetor do receptor 

AT2 ainda não foram totalmente elucidados e merecem maiores estudos. 
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Embora exista uma possível relação entre o aumento na expressão desse 

receptor e a cardioproteção após um processo isquêmico, pouco ainda se 

sabe como esse fenômeno ocorre, e foram exatamente esses motivos que 

nos levaram a investigar qual o papel funcional do receptor AT2 na 

cardioproteção induzida pelos HT em eventos isquêmicos. Dados do 

nosso laboratório, utilizando modelo de perfusão de coração isolado, 

revelam que a recuperação funcional pós-isquêmica foi melhor nos 

animais tratados previamente com T3, quando comparada à do grupo 

controle que não recebeu HT, caracterizando o T3 como um potencial 

agente cardioprotetor (Tavares et al., 2013). Essa ação cardioprotetora do 

T3 foi em parte mediada pelo SRA (receptor AT2), uma vez que a inibição 

farmacológica desse receptor aboliu o efeito cardioprotetor do T3. 
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2 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 Como citado previamente, nós evidenciamos recentemente uma 

importante participação dos receptores AT2 no modelo de hipertrofia cardíaca 

induzida pelo HT (Carneiro-Ramos et al., 2010) e reportamos ainda que este 

receptor é, em parte, o responsável pelo efeito que o HT exerce na produção 

de NO em células musculares lisas vasculares (Carrillo-Sepulveda et al., 2013). 

Por outro lado, o HT, por sua vez, exerce um efeito cardioprotetor bastante 

similar àquele observado com o pré-condicionamento, ou seja, aumenta a 

contratura isquêmica e melhora a recuperação da função cardíaca pós-

isquemia no modelo de coração isolado (Pantos et al., 2002). Desta forma, 

levando em consideração:  

1 – o fato de a hipertrofia cardíaca induzida por elevados níveis de HT ser 

mediada por ativação da via PI3K/Akt (Diniz et al., 2009)  

2 – o fato desta via de sinalização (PI3K/Akt) ser ativada pelo receptor AT2 

(Caruso-Neves, Kwon, Guggino, 2005) e promover o aumento da síntese de 

NO (Han et al., 2007);  

3 – e ainda o fato da hipertrofia cardíaca induzida por elevados níveis de HT 

ser acompanhada por aumento dos níveis de expressão dos receptores AT2 

(Carneiro-Ramos et al., 2010) e a ativação destes receptores levar ao aumento 

da produção de NO nos miócitos cardíacos (Ritter et al., 2003);  

a hipótese deste trabalho, a qual testamos neste estudo é a de que:  

“o efeito cardioprotetor dos HT no modelo de Isquemia/Reperfusão ocorra 

como consequência à ativação dos receptores AT2 e aos elevados níveis 

de NO gerados a partir dessa ativação”. Assim, em animais que não 

expressam esses receptores (nocautes para AT2), hipotetizamos que haja a 

perda, mesmo que parcial, desse efeito cardioprotetor dos HT. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 Diante do exposto previamente, temos como objetivo no presente estudo 

avaliar se o efeito cardioprotetor dos HT ocorre com a participação do receptor 

de Angiotensina II do tipo 2 (AT2), analizando a contribuição do metabolismo 

mitocondrial neste processo. Para tal, será usado o modelo de Isquemia-

Reperfusão, em corações isolados de camundongos. 

3.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o papel do receptor AT2 na recuperação da função cardíaca pós-

isquemia, em situações de hipertiroidismo, através da análise dos 

seguintes parâmetros cardíacos: LVDP (pressão desenvolvida do 

ventrículo esquerdo), EDP (pressão diastólica final), +dP/dt (primeira 

derivada positiva de pressão por tempo) –dP/dt (primeira derivada 

negativa de pressão por tempo), frequência cardíaca (FC) e pressão de 

perfusão das artérias coronárias (PP); 

  Avaliar a possível contribuição do AT2 no metabolismo mitocondrial 

observado no hipertiroidismo; 

 Avaliar a participação do receptor AT2 na ativação da via de sinalização 

PI3K/Akt na hipertrofia cardíaca induzida pelo hipertiroidismo; 

 Avaliar o papel do AT2 na produção de NO induzida pelo tratamento 

com HT. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Animais e Grupos Experimentais  

Todos os experimentos foram realizados de acordo com a lei federal nº 

6638 de 1979, que regulamenta o emprego de animais em experimentação 

científica, sob aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade 

de São Paulo (registrado sob nº120 na fl. 109 do livro 02, protocolo 120/11). 

Foram utilizados camundongos machos geneticamente modificados e 

seus controles (selvagens); camundongos apresentam função cardíaca 

suficientemente similar à dos humanos, o que faz deste modelo uma estratégia 

interessante para estudos que possam vir a ser relevantes para as condições 

fisiológicas humanas (Senbonmatsu et al., 2003). Os animais foram 

acondicionados em gaiolas plásticas e mantidos em sala climatizada com 

temperatura controlada e ciclo claro/escuro de 12 horas, sendo utilizados com 

idade entre 10 e 14 semanas. Os camundongos foram sacrificados por 

decapitação 10 minutos após serem heparinizados (200 UI), por via 

intraperitoneal, uma vez que o uso de anestésicos pode induzir mudanças nas 

concentrações bioquímicas basais de enzimas envolvidas no SRA (Kilbourn et 

al., 2007). Seguida a decapitação, o animal foi submetido à toracotomia e o 

coração retirado e colocado num béquer contendo solução de Krebs- Henseleit 

oxigenada, com temperatura de 4 ºC. Posteriormente, o coração foi transferido 

para uma placa de Petri, onde foram retirados vasos, partes do pulmão, 

traquéia e esôfago, que eventualmente acabam acompanhando o coração. Em 

seguida, a artéria aorta ascendente foi seccionada, canulada e fixada numa 

cânula de aço inoxidável acoplada ao sistema de perfusão – Langendorff, 

conforme descrito por Castro e cols. (2006).  

4.2 Camundongos Geneticamente Modificados (AT2R-)  

Os camundongos geneticamente modificados utilizados neste estudo 

foram provenientes do Biotério de Animais Transgênicos do Laboratório de 

Hipertensão do ICB-UFMG (Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade 

Federal de Minas Gerais), cedidos gentilmente pelo Prof. Dr. Robson Augusto 

Souza dos Santos e mantidos no Biotério do Departamento de Anatomia (ICB-
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USP). Esses camundongos, gerados no Howard Hughes Medical Institute, na 

Vanderbit University School of Medicine, Nashiville - TE, USA, apresentam uma 

inserção de uma sequência de um cassete de resistência à neomicina, que 

torna o AT2R inativo, porém estruturalmente conservado. Os animais foram 

desenvolvidos a partir da linhagem de camundongos C57Bl/6 (Ichiki et al., 

1995). Em decorrência da ausência funcional do receptor AT2, esses 

camundongos apresentam um acréscimo de cerca de 10mmHg na pressão 

arterial média, além de valores menores na razão peso do ventrículo 

esquerdo/peso corpóreo, espessura e massa do ventrículo esquerdo, quando 

comparados aos animais selvagens (Ichiki et al., 1995, 2001; Senbonmatsu et 

al., 2000). Mesmo com essas alterações, a função cardíaca desses animais 

não difere daquela dos selvagens (Senbonmatsu et al., 2000). Estudos que 

utilizaram esses animais revelaram que esses camundongos preveniram o 

estabelecimento da hipertrofia cardíaca, tanto no modelo de estenose aórtica, 

como no de infusão crônica de Ang II (Ichihara et al, 2001; Senbonmatsu et al., 

2000). A função cardíaca mostrou-se similar entre os camundongos AT2- vs. 

selvagens, tanto no trabalho que utilizou o modelo de estenose aórtica, quanto 

no de infusão crônica de Ang II. O grupo de pesquisadores que desenvolveu 

esse camundongo geneticamente modificado ainda demonstrou não haver 

alteração morfológica em áreas que expressam o receptor AT2, como cérebro 

(oliva inferior e locus coeruleus), coração, pulmões, rins e glândulas adrenais 

(Ichiki et al., 1995).  

4.3 Genotipagem por Reação em Cadeia de Polimerase (RT-PCR) 

Os animais obtidos a partir dos cruzamentos realizados no Biotério do 

Departamento de Anatomia – ICBIII/USP foram genotipados ao atingirem 4 

semanas de vida, para verificar a presença da alteração genética que resulta 

na ausência da expressão dos receptores AT2 funcional. 

4.3.1 Coleta de tecido 

As amostras de tecidos para a extração do DNA foram obtidas através 

da coleta de aproximadamente 3 mm da extremidade caudal do camundongo. 

Os tecidos foram então homogeneizados com 500 uL de tampão de lise (Tris 
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HCl 1M-pH 8,5, EDTA 0,5M-pH 8,0, SDS 10%, NaCl 4M, água MilliQ e 

proteinase K 10 mg/mL) e deixados overnight sob agitação de 150 rpm numa 

temperatura de 55ºC. 

4.3.2 Extração do DNA 

 No dia seguinte à coleta do tecido procedeu-se com uma centrifugação a 

1.000g, a 4 ºC por 2 min. O sobrenadante dessa centrifugação foi retirado e 

homogenizado, por inversão, com 500 uL de isopropanol, afim de precipitar o 

DNA, cuja visualização tornou-se possível. Após nova centrifugação (10.000g, 

a 4 ºC por 10 min), o sobrenadante foi descartado e o precipitado de DNA 

lavado com 1mL de etanol 70 º e submetido a mais uma centrifugação (10.000 

g, a 4 ºC, por 5 min). O descarte do sobrenadante foi realizado e as amostras 

permaneceram por 15 minutos secando em temperatura ambiente. A 

solubilização do DNA foi feita em 100 uL de TE (Tris HCl+EDTA) pH 8,0 e a 

quantificação a 260/280 nm foi realizada em um leitor de microplacas Biotek® 

(Gen5 Data Analysis Software). 

4.3.3 Reação de PCR e Gel de Agarose 

 Para reação de PCR foi utilizado o kit comercial GoTaq® Green Master 

Mix (Promega Corporation, Madison, EUA) contendo a enzima TaqDNA 

polimerase, dNTPs, MgCl2 e tampão de reação, sendo ainda adicionados água 

livre de RNAse, o DNA coletado e os primers sense e anti-sense. 

 Para a amplificação dos fragmentos de DNA foram utilizados 30 ng de 

DNA. Os primers foram adquiridos da Integrated DNA Technologies (IDT), 

diluídos em água MilliQ autoclavada numa concentração de 10 μM, aliquotados 

e congelados (-20 ºC). Os primers para o receptor AT2 foram: 5’-CCC CTT 

AGG CTT TGG GTA TG-3’  e  5’-TAA GAT GCT TGC CAG GGA TT-3’ (primers 

common sense e anti-sense, respectivamente) A reação da polimerase em 

cadeia (PCR) foi realizada com os seguintes parâmetros: 1 ciclo de 

desnaturação na condição de 95 ºC por 3 min, seguido de 35 ciclos (95 ºC – 3 

min, 60 ºC – 30 seg e 72 ºC – 1 min) no termociclador (MJ Research – 

PTC200). 

 O gel de agarose foi preparado logo após o término da reação de PCR, 

utilizando-se 0,25 g de agarose diluída em 30 mL de TAE 1X e 10 μL de 
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brometo de etídio (10 mg/mL). As amostras foram pipetadas nos poços do gel 

(5 μL da amostra + 1 μL de Loading Dye), sendo o primeiro poço preenchido 

com 2 μL de Ladder - GeneRuler 1 kb DNA (Thermo Scientific®). O gel foi 

então submetido a um campo elétrico de 70W por 40 minutos para 

fracionamento do DNA. O gel foi posteriormente fotografado (Kodak 1D Image 

Analysis Software Version 3.6), como mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Produtos da reação de PCR da sequência do receptor AT2, apresentados 
numa corrida eletroforética em gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo 10 
mg/mL. Receptor AT2 dos animais selvagens (aproximadamente 500pb) e nocaute 
(aproximadamente 1.100pb) (Fonte: Silva, 2014). 

4.4 Grupos Experimentais  

Os grupos foram formados por camundongos geneticamente 

modificados para o receptor AT2 e seus controles (obtidos por cruzamento com 

camundongos C57Bl/6): 

Grupo 1: Selvagens submetidos ao protocolo de I/R eutireoideos (WT-C);  

Grupo 2: Selvagens submetidos ao protocolo de I/R hipertireoideos (WT-T3);  

Grupo 3: Nocautes submetidos ao protocolo de I/R eutireoideos (KO-C);  

Grupo 4: Nocautes submetidos ao protocolo de I/R hipertireoideos (KO-T3).  
 

4.4.1 Indução ao Hipertireoidismo  

 O hipertireoidismo foi induzido nos camundongos pela administração de 

triiodotironina i.p. (T3, 7 ug/100 g de peso corpóreo por 14 dias; Sigma – 

Aldrich). O T3 foi previamente dissolvido em NaOH (0,1 M), diluído em solução 

salina e armazenado em condições adequadas. A dose de indução ao 

hipertireoidismo corresponde a 20 vezes a dose fisiológica de T3, tendo já sido 

500pb 

250pb 

750pb 
1000pb 
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utilizada em trabalhos prévios do grupo (Carrillo-Sepúlveda et al. 2010; Tavares 

et al, 2013). 

4.5 Dosagem dos hormônios tireoidianos 

As dosagens plasmáticas de HT foram realizadas nos camundongos 

tratados por 14 dias com T3 ou salina e as dosagens foram feitas mediante a 

técnica de radioimunoensaio (RIA), sendo utilizado um kit comercial (Coat-a-

Count, Siemens®) para as dosagens de T4 total. Conforme as instruções do 

próprio kit, não houve a necessidade de qualquer tipo de extração ou 

purificação prévia dos compostos do plasma. O sangue foi coletado por punção 

cardíaca utilizando-se 100 U de heparina (Hepamax-S Blau®), imediatamente 

centrifugado (3.000 RPM, 15 min, 4 ºC) e armazenado em freezer -80ºC. As 

amostras foram posteriormente descongeladas e homogeneizadas, conforme 

as recomendações do fabricante para o uso do kit. 

A quantificação foi realizada através de um elemento radioativo, Iodo 

125 (I125), no qual curvas-padrão foram construídas e a contagem foi feita em 

um Contador Gama (Wizard Automatic Gama Counter, Modelo 170) localizado 

no Laboratório Multiusuário do Departamento de Anatomia – ICB III – USP. 

4.6 Preparação do Coração Isolado  

Como descrito anteriormente, os corações foram excisados e limpos em 

solução modificada de Krebs-Henseleit (KH) contendo: NaCl (118 mM), KCl 

(4,7 mM), CaCl2 (1,75 mM), MgSO4 (1,66 mM), NaHCO3 (24,88 mM), 

KH2PO4 (1,18 mM), dextrose 2 g/L e água bi-destilada, pH 7,4. O pH foi 

ajustado por contínua gaseificação com uma mistura de 95% de O2 e 5% de 

CO2. O perfusato foi preparado no momento do experimento e filtrado 

(Swinnex® 47mm, poro da membrana 0,22 μM) imediatamente antes da 

perfusão.  

Os corações foram rapidamente montados no Sistema de Langendorff 

(Radnoti-ADInstruments) e perfundidos retrogradamente, de acordo com o 

Método de Langendorff (Langendorff, 1895), através da aorta ascendente, em 

solução KH, a 37 °C, a fluxo constante de 3 ml/min e sem recirculação (Figura 

4). Menos de 3 minutos foi o tempo utilizado entre a retirada do coração do 
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animal e a canulação da aorta no sistema. Quando o período de preparação 

excedeu esse tempo, o coração foi descartado.  

Todos os corações foram submetidos ao processo de 

Isquemia/Reperfusão obedecendo a um protocolo experimental de 30 minutos 

de estabilização, 20 minutos de isquemia global (fluxo=0) e posterior 

restauração do fluxo, com 45 minutos de reperfusão (Castro et al., 2006). Ao 

término do experimento o coração foi pesado, os átrios desprezados e os 

ventrículos separados em ventrículo direito e ventrículo esquerdo + septo e 

armazenados a -80 ºC para posterior processamento das amostras. 

 

Figura 4 - Sistema de perfusão de coração isolado – Langendorff (ADInstruments-
Radnoti). Fonte: ADInstruments, 2016. 

4.7 Aquisição de dados  

Cinco parâmetros foram aferidos: a pressão desenvolvida pelo ventrículo 

esquerdo (LVDP – Left Ventricular Developed Pressure), que corresponde à 

diferença entre a pressão sistólica (LVSP – Left Ventricular Systolic Pressure) e 

a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo (LVEDP – Left Ventricular End 

Diastolic Pressure). A dP/dt máxima e dP/dt mínima, que são índices de 

contratilidade e de relaxamento do coração, respectivamente, a frequência 

cardíaca e pressão de perfusão. Todos estes parâmetros foram monitorados 

continuamente por um sistema de registro (PowerLab-Lab Chart 7, 

ADInstruments, USA). 
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4.7.1 Função ventricular esquerda 

A função ventricular esquerda foi avaliada mediante a utilização de um 

balonete intraventricular; assim como descrito por Fallen e cols. (1967). Este 

método oferece a possibilidade de avaliar, com considerável exatidão, a força 

contrátil. Um pequeno balonete foi inserido no interior do ventrículo esquerdo, 

entre o 5º e 10º minuto do período de estabilização, através de uma incisão no 

átrio esquerdo (Figura 5). O volume do balonete foi ajustado a produzir uma 

pressão diastólica final de 5-10 mmHg em todos os grupos, determinando a 

pré-carga não-fisiológica no início do experimento. O balonete medindo cerca 

de 3 - 3,5 mm de diâmetro foi confeccionado de maneira artesanal, a partir de 

filme PVC, no próprio laboratório. Este, foi conectado ao transdutor de pressão 

(ADInstruments, EUA) acoplado ao software (LabChart 7.0) para aquisição de 

dados.  

A fim de avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo, foram 

utilizados os valores de pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo (LVDP) 

(definida como a diferença entre o pico de pressão sistólica do ventrículo 

esquerdo e a pressão ventricular esquerda diastólica final), pela primeira 

derivada positiva (+dP/dt) e negativa (-dP/dt) da pressão ventricular. O 

parâmetro de frequência cardíaca foi derivado a partir dos parâmetros obtidos 

pelo balonete intraventricular. 

  

Figura 5 - A. Representação (esquerda) e B. Fotografia (direita) de um coração 
canulado num sistema de perfusão isolado com um balonete inserido no ventrículo 
esquerdo (imagem encontrada em Bell et al., 2011).  

 A B 
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4.7.2 Pressão de Perfusão 

Um transdutor de pressão conectado à cânula de perfusão foi utilizado 

para avaliar a pressão de perfusão. O coração foi suprido pelo perfusato 

oxigenado através de uma bomba peristáltica de fluxo pulsátil e constante, que 

foi capaz de gerar uma pressão de perfusão correspondente variável, que 

dependeu da resistência imposta pelas coronárias de cada animal. 

4.8 Determinação do dano tecidual e extensão do infarto  

O perfusato cardíaco foi coletado em 4 diferentes tempos de reperfusão: 

1, 5, 10 e 15 minutos, para análise da atividade da enzima lactato 

desidrogenase (LDH). Esse ensaio foi realizado a fim de verificarmos o dano 

tecidual nos diferentes grupos estudados, e consiste na observação na queda 

da absorbância no comprimento de onda 340 nm, sendo a atividade da LDH 

proporcional à redução dos níveis de nicotinamida adenina dinucleotídeo 

(NADH). Utilizamos piruvato como substrato enzimático. 

O perfusato foi mantido na geladeira (2-6 ºC) e analisado até 8h após 

coleta. Numa placa de leitura de absorbância de 90 poços foram adicionados 

em duplicata e lidos num espectrofotômetro com comprimento de onda de 340 

nm (Synergy 2 Multi-Mode Microplate Reader - Biotek®): 

 190 µl de Tris HCl (0,2 M pH 7,3); 

 7 µl de NADH (6,6 mM); 

 7 µl de Piruvato de Sódio (30 mM); 

 20 µl do perfusato. 

Ao término do período de reperfusão uma secção transversal dos dois 

ventrículos (cerca de 2-3mm), na altura da distância média entre o ápice e a 

base, foi realizada. A secção cardíaca foi imersa por 15 minutos numa solução 

tamponada (pH 7,4) de cloreto de trifeniltetrazólio (TTC) a 1% a 37 ºC. Essa 

solução levou à formação de um aspecto vermelho escuro das áreas cardíacas 

viáveis, o que ocorre em virtude do TTC reagir com as moléculas de NADH2 

(NAD na sua forma reduzida) e também com as enzimas desidrogenases 

presentes nos tecidos viáveis. As áreas necróticas, por outro lado, 

apresentaram-se pálidas, uma vez que, durante a reperfusão ocorre a lavagem 
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destas regiões, sendo que a ausência de moléculas de NADH2 e enzimas 

desidrogenases não permitem a ocorrência da reação química. Após a 

coloração os cortes foram imersos em solução de formol 10% por 24 h a 4 ºC, 

permitindo um maior contraste entre as diferentes regiões (Santos et al., 2008). 

Posteriormente esses cortes foram escaneados e quantificados pelo programa 

ImageJ (versão 1.6.0, de domínio público http://rsb.info.nih.gov). 

4.9 Análise mitocondrial  

4.9.1 Isolamento da mitocôndria  

A fim de caracterizar o metabolismo mitocondrial nos corações dos 

animais selvagens e nocautes tratados ou não com T3, as mitocôndrias 

cardíacas foram isoladas, conforme descrito previamente por Cancherini e cols. 

(2007). O tecido cardíaco recebeu um tampão de lise (Sacarose 300 mM, 

Hepes 10 mM, EGTA 2 mM, pH 7,2, 4 °C) e foi triturado na presença de 

0,1mg/ml de protease do tipo I (pâncreas bovino), para que ocorresse a 

liberação das mitocôndrias das fibras musculares cardíacas. O tampão de lise 

também serviu para lavar a suspensão na presença de 0,1 mg/ml de BSA e, 

posteriormente, as amostras foram homogeneizadas em um moedor de tecido 

de 2 ml. O homogenato foi posteriormente centrifugado a 1000 g por 5 min (4˚ 

C) e o sobrenadante resultante foi centrifugado a 9500 g por 10 min (4° C). O 

precipitado resultante (fração mitocondrial) foi lavado e ressuspendido no 

tampão de lise.  

4.9.2 Consumo de oxigênio na mitocôndria cardíaca isolada  

Esse parâmetro foi avaliado utilizando um eletrodo específico de 

oxigênio (do tipo Clark) acoplado a um registrador (Oxygraph System, 

Hansatech), previamente descrito (da Silva et al., 2003). O eletrodo é composto 

por um cátodo de platina e um ânodo de prata, imersos em solução eletrolítica 

de KCl. A reação se processa pela corrente gerada entre os eletrodos e está 

relacionada com a concentração de oxigênio na superfície do cátodo. Cada 

amostra de mitocôndria cardíaca foi diluída em tampão de KCl (Sacarose 125 

mM, KCl 65 mM, Hepes 10 mM, KH2PO4 2 mM, MgCl2 2 mM, 0,01% BSA, pH 

7.2) numa concentração final de proteína de 0,125 mg/ml. Os registros de 
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consumo de oxigênio foram feitos na presença de succinato (2 mM), malato-

glutamato (2 mM) e ADP (1 mM). Um inibidor específico do complexo V 

(Oligomicina 1µg/ml) foi adicionado para inibir a atividade deste complexo 

durante o ensaio. Além disso, foi utilizado ainda um desacoplador da 

membrana interna da mitocôndria (FCCP-1 µM) para estimular o consumo 

máximo de oxigênio (Figura 6). Os valores foram expressos em nanomoles por 

minuto por miligrama de proteína. 

 

Figura 6 - Esquema mostrando a medida do consumo de O2 em mitocôndria isolada do 
coração de camundongos. A medida basal foi feita após adição de substratos (malato, 
glutamato e succinato) e mitocôndria. Posteriormente foi avaliado o consumo máximo 
de oxigênio induzido pela adição de ADP, o consumo de oxigênio na presença de 
oligomicina (inibidor do complexo V) e, por fim, foi avaliado o consumo de oxigênio na 
presença de CCCP, um desacoplador mitocondrial. A redução dos níveis de oxigênio 
na câmara é inversamente proporcional ao consumo de oxigênio mitocondrial. 

4.9.3 Produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS) 

A produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) foi analisada por 

espectrofluorimetria, conforme Tahara e cols. (2009). A fração isolada das 

mitocôndrias cardíacas foi diluída em tampão de KCl (o mesmo descrito no 

tópico 5.8.2, referente ao consumo de oxigênio na mitocôndria cardíaca 

isolada), numa concentração final de proteína de 0,125 mg/ml. Através da 

geração de resorufina (decorrente da oxidação do Amplex Red (25 μM) na 

presença de horseradish peroxidase (0,5 U/ml)), a produção de H2O2 foi 

determinada, sendo identificada pelos comprimentos de onda de 563 nm para 

excitação e 587 nm para emissão. O ensaio foi realizado na presença de 

succinato (2 mM), malato-glutamato (2 mM), ADP (1 mM) e Oligomicina (1 

μg/ml). A quantificação dos valores foi feita após uma calibração com 
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quantidades conhecidas de H2O2, expressos em nanomoles por minuto por 

miligrama de proteína (Figura 7). 

 

Figura 7 - Esquema ilustrativo da quantificação de liberação de peróxido de hidrogênio 
(H2O2) em mitocôndria isolada. A medida basal foi feita após adição de substratos 
(malato, glutamato e succinato) e mitocôndria. Quando o ADP foi adicionado ao 
sistema, ocorreu uma estimulação da produção de ATP, com consequente aceleração 
da cadeia respiratória e menor escape de elétrons, que, por sua vez, produziu uma 
quantidade menor de espécies reativas de oxigênio. Por outro lado, quando foi 
adicionada a oligomicina, a síntese de ATP foi bloqueada, havendo uma diminuição na 
respiração e um acúmulo de elétrons, possibilitando maior escape e maior formação 
de espécies reativas. Posteriormente, com a adição de FCCP, um desacoplador da 
membrana mitocondrial, ocorreu uma aceleração da entrada de prótons levando ao 
consumo máximo de oxigênio, com uma menor possibilidade de liberação de elétrons, 
diminuindo desta forma a produção de H2O2. 

4.9.4 Potencial da membrana interna da mitocôndria cardíaca isolada 

O potencial de membrana foi avaliado por espectrofluorimetria (Tahara 

et al., 2009). Cada amostra de mitocôndria cardíaca foi diluída em um tampão 

de KCl (o mesmo descrito no tópico 4.9.2 referente ao consumo de oxigênio na 

mitocôndria cardíaca isolada), numa concentração final de proteína de 0,125 

mg/ml. Após a adição de safranina O (5 µM), succinato (2 mM) e malato-

glutamato (2 mM), o potencial da membrana interna foi estimado por mudanças 

na fluorescência (λex= 485 nm e λem= 586 nm) (Figura 8). Foi utilizado um 

desacoplador da membrana interna da mitocôndria (FCCP 1 µM) para inibir seu 

potencial da membrana. O ensaio é baseado no acúmulo de safranina O, um 

cátion lipofílico, no interior ou na proximidade da membrana mitocondrial 

interna, reduzindo a fluorescência da suspensão, de forma proporcional ao 

balanço eletroquímico mitocondrial.  
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Figura 8 - Esquema ilustrativo da reação de potencial de membrana interna 
mitocondrial. Quando a mitocôndria é adicionada, a safranina O, presente na solução, 
se liga à membrana mitocondrial ou entra na organela, diminuindo a fluorescência do 
meio. Após a adição do FCCP (desacoplador da membrana mitocondrial) ocorre a 
liberação da safranina O, com consequente aumento da fluorescência. 

4.10 Potência aeróbica (VO2) 

O VO2 corresponde ao volume de oxigênio que o corpo consegue 

capturar no ar presente nos pulmões, entregando-o aos tecidos através do 

sistema cardiovascular para ser usado na produção de energia, numa unidade 

de tempo. Este foi mensurado nos camundongos com quatorze semanas de 

vida, por meio de teste em câmara metabólica de calorimetria indireta (Van 

Klinken et al., 2012). Os animais foram colocados no interior de uma câmara 

metabólica conectada por tubos a um analisador de oxigênio e uma bomba de 

ar, responsável pela manutenção do fluxo de gases dentro desta câmara. O 

aparelho foi calibrado após cada teste e o VO2 foi calculado pela seguinte 

fórmula: 

 

 

Onde PO2amb representa a fração de oxigênio no ar ambiente, PO2feo 

a fração expirada de oxigênio, 3500 o fluxo de ar em ml/min e “m” a massa 

corporal em quilogramas. 

4.11 Análise da expressão proteica por Western Blotting 

4.11.1 Extração e Dosagem de Proteínas Totais 

 Os corações acondicionados em freezer -80 ºC foram homogeneizados 

em tampão de extração (90 mm KCl, 10 mM Hepes, 3 mM MgCl2+, 5 mM 

VO2 = (PO2amb-PO2feo) X 3500 

       m 
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EDTA, 1% glicerol, 1 mM DTT, 0,04% SDS, pH7,4) no Polytron (KINEMATICA 

POLYTRON HOMOGENIZER MIXER – PCU11), com adição de um mix de 

inibidores de proteases. Após centrifugação (10.000 RPM, 20 min., 4 ºC), os 

sobrenadantes foram coletados e congelados em freezer -80 ºC e 

posteriormente utilizados como amostras empregadas na técnica de Western 

Blotting. A concentração de proteína foi determinada pelo Método de Bradford 

(Bradford, 1976) e calculada segundo a equação da reta, obtida a partir da 

curva de concentração padrão (Albumina Sérica Bovina - BSA), sendo todas as 

amostras dosadas em duplicata. Após a realização de curva de quantidade de 

proteína, a qual se utilizou dos pontos de 25, 50 e 75 µg, a melhor 

concentração proteica para a proteína de interesse foi determinada. As 

amostras proteicas foram separadas por eletroforese (140 V por 1 h) em gel de 

10% de SDS-Poliacrilamina (Sódio Dodecil Sulfato-Poliacrilamina), e então 

transferidas (20V por 1 h) para uma membrana de nitrocelulose (Bio-Rad) 

(concentração de componentes do gel de poliacrilamida na Tabela 1). 

 A membrana foi marcada com solução de Ponceau para confirmar se a 

concentração de proteína foi similar nos diferentes poços, assim como avaliar a 

eficiência da transferência proteica do gel para a membrana. Posteriormente, a 

membrana foi lavada em Tampão Salina Tris Tween-20 (TBST) (50 mM Tris, 

150 mM NaCl, pH 7,5 e 2% Tween-20), por 10 min, em temperatura ambiente. 

As membranas foram então incubadas a 4º C, overnight com anticorpo primário 

específico contra a proteína de interesse. Após lavar as membranas com TBST 

para remover o anticorpo primário, estas foram então incubadas por 1h, em 

temperatura ambiente, com o anticorpo secundário ligado à peroxidase. Após a 

ligação do anticorpo secundário (Jackson Immuno Research), foi acrescentada 

uma solução de ECL (Enhanced Chemiluminescence – Thermo Scientific®), 

que, ao reagir com a peroxidase do anticorpo secundário, produziu uma reação 

quimioluminescente, oxidando um filme de raio-X (T-MAT G/RAFilm - KODAK) 

e permitindo a identificação de bandas referentes à marcação de proteínas 

específicas ao anticorpo primário. 

 A banda correspondente à proteína de interesse foi quantificada por 

densitometria em um sistema de fotodocumentação através do software 
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ImageJ (versão 1.6.0, de domínio público http://rsb.info.nih.gov), onde a 

densidade ótica de cada banda foi detectada. 

Tabela 1 - Soluções para preparação do Gel de SDS-Poliacrilamida 

Componente Gel 10% (ml) 

Água Destilada 4,0 

30% Mix de Acrilamida  3,3 

1.5 M Tris (pH 8,8) 2,5 

10% SDS 0,1 

10% Persufato de Amônio 0,1 

TEMED 0,004 

Os valores expressos acima são utilizados para preparação de um Gel de 10 ml. 

4.11.2 Expressão proteica – Akt e iNOS 

 A expressão proteica da Akt e iNOS foi avaliada e quantificada por 

Western Blotting. Foram utilizados anticorpos primários para GAPDH, α-

actinina, Akt total e fosforilada, e para iNOS (Tabela 2). 

Tabela 2 - Lista dos anticorpos primários utilizados para análise de expressão proteica 

por Western Blotting 

Proteínas Analisadas Origem Peso Molecular Titulação 

Akt 1 Santa Cruz (sc-7126) 62kDa 1:700 

p-Akt 1/2/3 (Ser473) Santa Cruz (sc-7985) 56-62kDa 1:700 

p-Akt 1/2/3 (Thr308) Santa Cruz (sc-16646-R) 56-62kDa 1:500 

iNOS Sigma-Aldrich (N9657) 130kDa 1:1000 

α-actinina Santa Cruz (sc-17829) 100 kDa 1:5000 

GAPDH Santa Cruz (sc-47778) 37 kDa 1:5000 

Os anticorpos secundários utilizados foram produzidos pela Jackson Immuno Research 
(Laboratories, Inc – PA/USA), com titulação de 1:40.000 (Akt1), 1: 10.000 (p-Akt, α-actinina e 
GAPDH) e 1:5.000 (iNOS). 
 

 4.12 Quantificação de óxido nítrico (NO) 

Lisados de tecido cardíaco foram obtidos após homogenização por 

Polytron (KINEMATICA POLYTRON HOMOGENIZER MIXER – PCU11) em 

tampão de extração proteica (ver tópico 4.11.1), juntamente com um mix de 

inibidores de proteases (20 mM aprotinina, 20 nM pepstatina, 20 nM 
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leupepstatina, 40 µM PMSF e 100 mM ortovanadato). Após centrifugação 

(10.000 RPM, 15 min., 4 ºC), os sobrenadantes foram coletados e congelados 

imediatamente em freezer -80 ºC. Posteriormente, alíquotas de 10 µL do lisado 

foram injetadas no detector quimioluminescente de óxido nítrico de alta 

sensibilidade - Nitric Oxide Analyzer (NOATM 280; Siervers Inc., Boulder, CO, 

USA). O funcionamento deste aparelho se baseia na reação de 

quimioluminescência em fase gasosa entre o óxido nítrico e o ozônio gerada 

pela redução da amostra com cloreto de vanádio (VCl3) em ácido clorídrico 

(HCl) a 95 ºC (Braman, Hendrix, 1989).  Após a adição das amostras no 

aparelho um software do próprio equipamento determinou a área sob a curva 

transformando-a em concentração (µM). A concentração de NO (µM) foi 

comparada com um padrão e normalizada pela concentração proteica. 

4.13 Análise estatística 

Os dados obtidos no presente estudo encontram-se apresentados na 

forma de média ± erro-padrão. O valor amostral (n) corresponde ao número de 

animais utilizados. Os resultados foram analisados e comparados utilizando-se 

o Teste t de “Student” ou a Análise de Variância (ANOVA), seguida do pós-

teste de Tukey, para análises two-way. Valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 
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5 RESULTADOS  

 Na sequência serão descritos primeiramente os resultados obtidos em 

condições basais e em seguida aqueles obtidos frente ao modelo de Isquemia-

Reperfusão, conforme orientação dos itens a seguir: 

5.1 Caracterização do modelo experimental;  

5.2 Caracterização do papel do receptor AT2 no metabolismo 

mitocondrial;  

5.3 Papel do receptor AT2 nos efeitos promovidos pelo T3, após I-R, na 

avaliação de: 

5.3.1 Parâmetros de função cardíaca; 

5.3.2 Parâmetro de função bioquímica; 

5.3.3 Parâmetro morfológico; 

5.3.4 Parâmetros de metabolismo mitocondrial; 

5.4 Possíveis mecanismos moleculares envolvidos no efeito 

cardioprotetor do T3 via receptor AT2.  

5.1 Caracterização do modelo experimental 

A dosagem sérica do T4 total no plasma dos animais nos diferentes 

grupos experimentais foi realizada para comprovação da eficiência do modelo 

experimental. Os animais de ambos os grupos (selvagem e nocaute) que 

receberam injeções diárias de T3 (WT-T3 e KO-T3), apresentaram redução 

significativa nos níveis de T4 total em relação aos controles (WT-C e KO-C, 

respectivamente), confirmando o funcionamento da alça de retroalimentação 

negativa e, portanto, o estado hipertiroideo que desenvolveram (Figura 9). 

O modelo de hipertireoidismo experimental induzido pela administração 

de T3 (20X a dose fisiológica) foi caracterizado previamente em nosso 

laboratório, em ratos. Sendo assim, os experimentos foram iniciados pela 

caracterização do modelo experimental, agora em camundongos. Para tal, foi 

utilizado como parâmetro de avaliação a razão peso do coração, em 

miligramas (mg), pelo comprimento da tíbia, em milímetros (mm), uma vez que 

o aumento desta razão reflete a intensidade da hipertrofia cardíaca, 
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característica comumente associada ao tratamento com doses supra 

fisiológicas de hormônio tireoideano. Conforme mostrado a seguir, a 

administração de T3 determinou uma hipertrofia cardíaca com aumento de 

26,28% da razão peso do coração/comprimento da tíbia nos WT e 28,95% nos 

KO (Figura 10).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Dosagem sérica dos níveis de T4 total (ug/dl). WT-C – Selvagem Controle 
(n= 5); WT-T3 – Selvagem Hipertireoideo (n=5); KO-C – Nocaute Controle (n=5); KO-
T3 – Nocaute Hipertireoideo (n=5). * vs. WT-C (p<0,05); # vs. KO-C (p<0,05). Fonte: 
Silva, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 - Análise da razão peso do coração pelo comprimento da tíbia, nos 
diferentes grupos experimentais. WT-C – Selvagem Controle (n= 5); WT-T3 – 
Selvagem Hipertireoideo (n=5); KO-C –Nocaute Controle (n=8); KO-T3 – Nocaute 
Hipertireoideo (n=7). * vs. WT-C (p<0,05); # vs. KO-C (p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 

0

5

1 0

1 5

m
g

/m
m

W T -C W T -T 3 K O -T 3K O -C

*

P e s o  d o  C o r a ç ã o /C o m p . d a   T íb ia

*

#

0

2

4

6

u
g

/d
l

W T -C W T -T 3 K O -T 3K O -C

*

T 4  to ta l

#



59 

 

5.2 Caracterização do papel do receptor AT2 no metabolismo mitocondrial 

Conforme citado anteriormente, com a identificação do receptor AT2 na 

membrana interna da mitocôndria da célula muscular cardíaca, capaz de 

modular a produção de óxido nítrico (NO) nessa organela, buscamos entender 

o papel funcional desse receptor como parte do SRA subcelular e o seu 

envolvimento com a respiração mitocondrial. Sendo assim, inicialmente foi 

realizada uma caracterização em mitocôndrias isoladas de corações de 

camundongos na presença e na ausência do receptor AT2, induzidos ou não 

ao hipertiroidismo. Essa caracterização foi realizada com os seguintes 

experimentos: avaliação do consumo de oxigênio mitocondrial, liberação de 

peróxido de hidrogênio e medida do potencial de membrana interna 

mitocondrial. Todas as medidas foram realizadas nos animais entre 12 e 14 

semanas de idade. 

5.2.1 Consumo de oxigênio mitocondrial 

No ensaio de consumo de oxigênio mitocondrial foi possível avaliar os 

seguintes parâmetros: consumo de oxigênio no Estado 2 (respiração basal), 

consumo de oxigênio no Estado 3 (respiração máxima após adição de ADP), 

consumo de oxigênio no estado 4 (respiração após adição de oligomicina, 

bloqueador do complexo V) e consumo de oxigênio no estado desacoplado 

(após adição de FCCP). Ainda, para avaliar a eficiência respiratória 

mitocondrial foi calculado o coeficiente de controle respiratório (CR), como 

sendo a razão entre o consumo de oxigênio no estado 3 e no estado 4, de 

acordo com Chance e Williams (1955). 

Em relação à respiração basal (estado 2), é possível observar que 

somente os animais KO tiveram, após tratamento com T3, aumento deste 

parâmetro (Figura 11A). Quanto ao consumo máximo de oxigênio, 

representado pelo estado 3 (adição de ADP ao meio), o tratamento com T3 

promoveu significativa diminuição deste parâmetro nas mitocôndrias dos 

animais selvagens (WT-T3) e aumento naquelas dos nocautes (KO-T3), 

quando comparados aos respectivos controles (Figura 11B). No que se refere 

ao estado 4, o qual reflete o desacoplamento da cadeia transportadora de 

elétrons, mais uma vez se observa que o tratamento com T3 promoveu 
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aumento significativo apenas no grupo nocaute (KO-T3 vs. KO-C), não tendo 

exercido efeito neste parâmetro no grupo WT (Figura 11C). 

 

 

Figura 11 - Consumo de oxigênio em mitocôndria isolada. Estado 2 (A), Estado 3 (B), Estado 
4 (C), FCCP (D) e Controle Respiratório (CR) Mitocondrial (E) nos grupos controles e tratados 
dos animais nocaute e selvagens. Dados expressos em média ± erro-padrão,* vs. WT-C 
(p≤0,05), # vs. KO-C (p≤0,05) e & vs. WT-T3 (p≤0,05). Os grupos nocautes (controle e tratado) 
apresentam n=7 e os grupos selvagens (controle e tratado) apresentam n=6. Foram utilizados 
três animais para compor n=1. Fonte: Silva, 2016. 

É notório observar que no estado 4 houve uma diminuição no consumo 

de oxigênio em todos os grupos, o que já era esperando tendo em vista que a 

oligomicina age diretamente na síntese de ATP, interferindo no funcionamento 

da cadeia transportadora de elétrons (Figura 11C). 
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Na avaliação do estado desacoplado (FCCP) não houve diferença 

entre os grupos (Figura 11D). Ainda, o controle respiratório mitocondrial (CR) 

mostrou-se reduzido no grupo selvagem tratado (WT-T3), apontando para um 

prejuízo no acoplamento entre a cadeia transportadora de elétrons e a 

fosforilação oxidativa mitocondrial desencadeada pelo T3 (Figura 11E). 

De modo geral, estes dados em conjunto apontam para o aumento do 

consumo de oxigênio mitocondrial que ocorreu nas mitocôndrias dos animais 

hipertiroideos que não expressam o receptor AT2. 

5.2.2 Liberação de peróxido de hidrogênio 

Após a análise do consumo de oxigênio mitocondrial, buscamos avaliar 

a liberação de radicais livres (peróxido de hidrogênio). A maior parte dos 

nossos achados aponta para uma alta liberação de H2O2 mitocondrial nos 

animais tratados com T3. 

Os resultados mostram que os animais controles (WT e KO) 

apresentam diferença na produção de peróxido de hidrogênio em quase todas 

as situações metabólicas (exceto no estado 4 – Oligomicina). Os animais KO 

parecem produzir uma quantidade menor de H2O2 numa situação basal (sem 

tratamento com T3), e, uma vez submetidos ao tratamento com T3 (KO-T3), o 

perfil metabólico muda completamente, resultando em aumento na produção 

de H2O2 em todos os estados analisados, sobretudo quando a mitocôndria não 

está em situações que estimulam o consumo máximo de oxigênio (estado 2 e 

na adição de oligomicina ao meio) (Figura 12). 
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Figura 12 - Liberação de peróxido de hidrogênio (H2O2) pela mitocôndria. Estado 2 (A), 
Estado 3 (B), Estado 4 (C) e Estado desacoplado - FCCP (D) nos grupos WT-C, KO-C, 
WT-T3 e KO-T3. Dados expressos em média ± erro-padrão,* vs. WT-C (p≤0,05), # vs. 
KO-C (p≤0,05) e & vs. WT-T3 (p≤0,05). Os grupos nocautes (controle e tratado) 
apresentam n=7 e os grupos selvagens (controle e tratado) apresentam n=6. Foram 
utilizados três animais para compor n=1. Fonte: Silva, 2016. 
 

Após análise dos dados de produção de H2O2 e verificação da maior 

liberação de radicais livres pela mitocôndria dos animais tratados com T3, 

sobretudo os nocautes, passamos a avaliar outros parâmetros da biologia 

mitocondrial, essenciais para sua funcionalidade. Sendo assim, avaliamos o 

potencial da membrana interna mitocondrial. 

5.2.3 Potencial elétrico da membrana mitocondrial (ΔΨ) 

 O potencial elétrico da membrana mitocondrial (potencial 

transmembranar) corresponde à diferença de potencial elétrico (DDP), ou 

voltagem, entre os meios intra e extramitocondrial. Como observadovisto na 

figura 13, não houve diferença quanto a este parâmetro entre os grupos 

experimentais analisados. 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Delta do potencial de membrana mitocondrial nos grupos controle e 
tratado, dos animais nocautes e selvagens. Dados expressos em média ± erro-padrão, 
WT-C (n=5), KO-C (n=5), WT-T (n=5) e KO-T (n=4). Fonte: Silva, 2016. 

 Baseado nesses dados de caracterização mitocondrial, e, partindo da 

ideia de que os animais com deleção genética do receptor AT2 (KO) 

apresentaram alterações no metabolismo energético celular, decidimos analisar 

a potência aeróbica dos animais nocautes e selvagens em repouso, verificando 

a taxa de metabolismo basal dos animais. Os resultados obtidos encontram-se 

a seguir. 

5.2.4 Potência aeróbica (VO2) 

O VO2 foi mensurado nos camundongos por meio de teste em câmara 

metabólica (como descrito anteriormente). Os animais nocautes para o receptor 

AT2 (KO) sugeriram uma tendência à diminuição do consumo de oxigênio 

numa situação basal, quando comparada à dos animais selvagens (KO-C vs. 

WT-C; Figura 11). Partindo desta observação, mensuramos a taxa do 

metabolismo basal nestes animais (Figura 14). Esse experimento revelou que a 

ausência do receptor AT2 contribui para um menor consumo de O2 nesses 

animais, em situação de repouso.  
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Figura 14 - Taxa metabólica basal mensurada por calorimetria indireta, nos animais 
selvagens (WT) e nocautes para o receptor AT2 (KO). Dados expressos em média ± 
erro-padrão, n = 4. Fonte: Silva, 2016. 
 

5.3 Papel do receptor AT2 nos efeitos promovidos pelo T3 após I/R 

Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir dos experimentos 

de coração isolado, conforme descrito na metodologia (4.7.1 Função 

Ventricular Esquerda). Os parâmetros foram registrados durante todo o 

experimento (95 minutos) e, para a avaliação, foram então selecionados os 

últimos 5 minutos do período de estabilização (30 minutos) e os diferentes 

tempos de reperfusão (25, 35 e 45 minutos). 

5.3.1 Parâmetros de função cardíaca  

5.3.1.1 Pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo (LVDP) 

 A pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo corresponde à 

diferença entre o pico de pressão sistólica e a pressão diastólica final do 

ventrículo esquerdo, sendo este um parâmetro de fundamental importância 

para avaliar a função cardíaca. Os resultados da Figura 15 demonstram não 

haver diferença nesse parâmetro entre os grupos analisados no período de 

estabilização, momento que antecede o insulto isquêmico.  

 Durante a reperfusão, período após a isquemia - momento onde o tecido 

cardíaco passou por uma série de mudanças metabólicas na tentativa de 

manter suas funções preservadas, a deleção do receptor AT2 não alterou a 

LVDP nos períodos analisados (WT-C vs. KO-C). O tratamento com T3 

promoveu nos animais selvagens (WT-T3) um significativo aumento da LVDP 

em todos os tempos de reperfusão analisados (25, 35 e 45min). Esses dados 

mostram que o tratamento com T3 imprimiu nos animais selvagens uma total 

capacidade de recuperação do coração, frente a esse parâmetro, uma vez que 

os valores observados nos três períodos de reperfusão atingem os valores 

encontrados durante o período de estabilização (100%).  No entanto, esse 

efeito do T3 deixou de ser observado nos animais contendo ausência do 

receptor AT2 (KO-T3 vs. KO), em qualquer dos tempos avaliados, mostrando a 
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participação do receptor AT2 no efeito do HT sobre a recuperação da LVDP 

(Figura 16). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo (LVDP), em mmHg, no 
período de estabilização. Dados expressos em média ± erro-padrão. WT-C (n=5), KO-
C (n=8), WT-T3 (n=7) e KO-T3 (n=7). Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 16 - Pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo (LVDP), apresentada como 
% em relação ao controle (período de estabilização), nos diferentes tempos de 
reperfusão (25, 35 e 45 minutos). Dados expressos em média ± erro-padrão da 
porcentagem de alteração dos parâmetros avaliados nos diferentes tempos, sendo o 
100% correspondente ao período de estabilização. WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 
(n=7) e KO-T3 (n=7). * vs.WT-C do respectivo tempo de reperfusão (p<0,05), & vs. WT-
T3 do respectivo tempo de reperfusão (p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 
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5.3.1.2 Primeira derivada positiva da pressão ventricular esquerda 

 A variação da pressão por unidade de tempo (dP/dt), normalmente 

denominada de 1ª derivada temporal da pressão ventricular, corresponde a  um 

dos índices utilizados para avaliação da função do ventrículo esquerdo. A 

derivada positiva, +dP/dt – derivada máxima, é considerada um índice de 

contratilidade e através deste parâmetro é possível avaliar, mesmo que de 

maneira indireta, o inotropismo cardíaco, o qual corresponde à propriedade do 

coração relacionada à força de contração muscular. 

No período de estabilização, a dP/dt máxima foi similar em ambos os 

grupos controles (WT-C e KO-C). No entanto, este parâmetro foi 

significativamente aumentado nos grupos tratados com T3 (WT-T3 e KO-T3), 

revelando o efeito deste hormônio sobre a força contrátil cardíaca, mesmo na 

ausência do receptor AT2 (Figura 17). No que se refere ao período de 

reperfusão, embora não haja diferença estatisticamente significativa nos dois 

primeiros tempos analisados (25 e 35 min), aos 45 minutos fica claro o efeito 

que o tratamento com T3 promoveu aumentando esse parâmetro nos animais 

selvagens (WT-T3), em relação àqueles que não receberam o T3 (WT-C). 

Novamente, conforme observado em relação à LVDP, o tratamento com T3 no 

grupo KO (KO-T3) não sofreu alteração na dP/dt máxima, mostrando que a 

ausência do receptor previne a recuperação cardíaca, no que concerne à força 

contrátil, nos vários tempos de reperfusão (Figura 18).  
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Figura 17 - Primeira derivada positiva de pressão por tempo (+dP/dt), em mmHg. 
Dados expressos em média ± erro-padrão. WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 (n=7) e 
KO-T3 (n=7). * vs.WT-C (p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 18 - Primeira derivada positiva de pressão por tempo (+dP/dt), apresentada 
como % em relação ao controle (período de estabilização) nos diferentes tempos de 
reperfusão (25, 35 e 45 minutos). Dados expressos em média ± erro-padrão da 
porcentagem de alteração dos parâmetros avaliados nos diferentes tempos, sendo o 
100% correspondente ao período de estabilização. WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 
(n=7) e KO-T3 (n=7). A ordem dos grupos segue a mesma disposição da Fig 16. 
* vs. WT-C (45min) (p<0,05) e  & vs. WT-T3 (25min) (p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 

5.3.1.3 Primeira derivada negativa da pressão ventricular esquerda 

 A dP/dt mínima ou derivada negativa (-dP/dt) também corresponde a um 

índice utilizado para avaliação da função ventricular esquerda e reflete a 

capacidade de relaxamento cardíaco global ou lusitropismo. Esta propriedade 

está relacionada com o relaxamento diastólico, determinado pelo fim do 

processo de contração, ao término da estimulação elétrica. 

 No período de estabilização, conforme se pode observar, os animais 

com ausência do receptor AT2 (KO-C) apresentaram uma maior (menor valor 

negativo) e significativa -dP/dt em relação aos selvagens (WT-C). Ainda, o 

tratamento com T3 só foi capaz de modular este parâmetro nos animais 

nocautes (KO-T3), promovendo uma intensificação desse parâmetro (KO-T3 

vs. KO-C) (Figura 19).  
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Após a reperfusão, no entanto, novamente se constata o mesmo padrão 

de comportamento entre os grupos observado até agora. Assim, se observa 

que o tratamento com T3 promoveu nos animais selvagens (WT-T3) 

significativo aumento da -dP/dt nos três tempos avaliados (25, 35 e 45 

minutos), o que não ocorreu nos animais KO tratados com T3 (KO-T3) (Figura 

20). Esses dados apontam para um comprometimento da recuperação do 

relaxamento ventricular nos animais que não expressam o receptor AT2, frente 

ao estímulo hormonal por T3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Primeira derivada negativa de pressão por tempo (-dP/dt), em mmHg. 
Dados expressos em média ± erro-padrão. WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 (n=7) e 
KO-T3 (n=7). * vs.WT-C (p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05). Fonte: Silva, 2016.  
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Figura 20 - Primeira derivada negativa de pressão por tempo (-dP/dt) apresentada 
como % em relação ao controle (período de estabilização) nos diferentes tempos de 
reperfusão (25, 35 e 45 minutos). Dados expressos em média ± erro-padrão da 
porcentagem de alteração dos parâmetros avaliados nos diferentes tempos, sendo o 
100% correspondente ao período de estabilização. WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 
(n=7) e KO-T3 (n=7).  A ordem dos grupos segue a mesma disposição da Fig 16. 
 * vs.WT-C do respectivo tempo de reperfusão (p<0,05), & vs. WT-T3 do respectivo 

tempo de reperfusão (p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 

5.3.1.4 Frequência Cardíaca 

 Outra propriedade cardíaca avaliada foi o cronotropismo. Essa 

propriedade corresponde à capacidade da célula cardíaca em gerar seus 

próprios impulsos elétricos de maneira independente de fatores estimulantes 

extrínsecos ao coração. São diversos os fatores que influenciam o 

cronotropismo, como íons plasmáticos, temperatura e irrigação coronariana. 

Com base nisto, nos experimentos com o coração isolado (ex vivo) os 

parâmetros de temperatura, fluxo e a solução de perfusão foram rigidamente 

controlados, garantindo que a FC não sofresse influências extrínsecas. 

Conforme pode ser observado em relação ao período de estabilização 

(Figura 21) o tratamento com T3 promoveu um aumento significativo deste 

parâmetro tanto nos animais WT, como nos KO. No entanto, quando os 

animais foram submetidos ao dano isquêmico, não se observaram diferenças 

quanto a este parâmetro nos vários tempos analisados, tanto nos WT como 

nos animaos KO  (Figura 22).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Frequência Cardíaca em bpm. Dados expressos em média ± erro-padrão. 
WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 (n=7) e KO-T3 (n=7). * vs. WT-C (p<0,05), # vs. KO-C 
(p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 22 - Frequência cardíaca apresentada como % em relação ao controle (período 
de estabilização) nos diferentes tempos de reperfusão (25, 35 e 45 minutos). Dados 
expressos em média ± erro-padrão da porcentagem de alteração dos parâmetros 
avaliados nos diferentes tempos, sendo o 100% correspondente ao período de 
estabilização. WT-C (n=5), KO-C (n=8), WT-T3 (n=7) e KO-T3 (n=7).  A ordem dos 
grupos segue a mesma disposição da Fig 16. Fonte: Silva, 2016. 
 

5.3.1.5 Pressão de Perfusão 

As necessidades metabólicas do tecido cardíaco fazem com que tanto a 

pressão de perfusão quanto o fluxo coronariano se ajustem de maneira 

dinâmica. A pressão de perfusão é resultante da adaptação vascular 

coronariana ao fluxo constante exercido pela bomba peristáltica do sistema de 

perfusão isolado – Langendorff (3ml/min). Com este parâmetro é possível fazer 

a análise indireta do estado de relaxamento e constrição das artérias 

coronárias dos animais submetidos às diferentes condições experimentais. 

Desta forma, é possível observar que, durante o período de estabilização, o 

efeito vasodilatador do T3 foi evidenciado apenas nos animais selvagens (WT-

T3), os quais apresentaram significativa diminuição da pressão de perfusão 

(Figura 23). Por outro lado, a ausência do receptor AT2 curiosamente 

promoveu nos animais tratados com T3 (KO-T3) um significativo aumento 

deste parâmetro, indicando que, pelo menos em parte, o efeito do T3 atuando 

como vasodilatador ocorre com a participação do AT2 (Figura 23). No que 

concerne à pressão de perfusão ao longo dos períodos de reperfusão, embora 

seja notória uma forte tendência de aumento no grupo selvagem tratado com 
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T3 (WT-T3), em relação ao WT, esta diferença não alcançou níveis de 

significância em qualquer dos tempos observados (Figura 24). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Pressão de perfusão no período de estabilização em mmHg. Dados 
expressos em média ± erro-padrão. WT-C (n=5), KO-C (n=6), WT-T3 (n=6) e KO-T3 
(n=6). * vs.WT-C (p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05). & vs. WT-T3 (p<0,05). Fonte: Silva, 
2016.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Pressão de perfusão apresentada como % em relação ao controle (período 
de estabilização) nos diferentes tempos de reperfusão (25, 35 e 45 minutos). Dados 
expressos em média ± erro-padrão da porcentagem de alteração dos parâmetros 
avaliados nos diferentes tempos, sendo o 100% correspondente ao período de 
estabilização. WT-C (n=5), KO-C (n=6), WT-T3 (n=6) e KO-T3 (n=6). A ordem dos 
grupos segue a mesma disposição da Fig 16. Fonte: Silva, 2016. 
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5.3.1.6 Pressão diastólica final (EDP) 

 O volume de água colocado no interior do balonete intraventricular 

correspondeu ao volume mínimo necessário para atingir uma EDP entre 5 e 10 

mmHg. Assim, o volume injetado dá uma ideia indireta da dimensão interna do 

ventrículo esquerdo. O volume do balonete foi ajustado nos primeiros 5 minutos 

do período de estabilização e como os dados correspondem à média dos 

últimos 5 minutos do período de estabilização (entre 25 e 30 minutos), estes 

valores variaram. Os valores da EDP no grupo KO-C se apresentaram 

superiores em relação aos do WT-C (Figura 25). O tratamento com T3 não 

alterou este parâmetro nos animais selvagens, mas promoveu um significativo 

aumento da EDP nos animais nocautes (KO-T3 vs. KO-C). 

 Durante a reperfusão, os animais que não expressam o receptor AT2 e 

foram tratados com T3 (KO-T3) mostraram, em todos os tempos, a 

recuperação da EDP, ultrapassando os valores obtidos no período de 

estabilização, o que não foi observado nos demais grupos experimentais. 

Apenas aos 25 minutos de reperfusão houve significativo aumento da EDP nos 

animais KO-T3, em relação aos respectivos controles (KO-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Pressão diastólica final no período de estabilização em mmHg. Dados 
expressos em média ± erro-padrão. WT-C (n=5), KO-C (n=7), WT-T3 (n=7) e KO-T3 
(n=8). * vs. WT-C (p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05) e & vs. WT-T3 (p<0,05). Fonte: Silva, 
2016.  
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Figura 26 - Pressão diastólica final apresentada como % em relação ao controle 
(período de estabilização) nos diferentes tempos de reperfusão (25, 35 e 45 minutos). 
Dados expressos em média ± erro-padrão da porcentagem de alteração dos 
parâmetros avaliados nos diferentes tempos, sendo o 100% correspondente ao 
período de estabilização. WT-C (n=5), KO-C (n=7), WT-T3 (n=7) e KO-T3 (n=8). A 
ordem dos grupos segue a mesma disposição da Fig 16. & vs.WT-T3 (p<0,05). Fonte: 
Silva, 2016.  

5.3.2 Avaliação do parâmetro bioquímico – atividade da LDH 

 A lactato desidrogenase (LDH) é uma enzima que catalisa a redução 

reversível do piruvato a lactato. Esta enzima está presente no coração, e em 

situações de aerobiose (presença de oxigênio) o coração metaboliza a glicose 

a piruvato e, em seguida a CO2 e H2O, produzindo pouco lactato. No entanto, 

em situações de isquemia, o piruvato pode ser convertido a lactato como 

medida de emergência (Campbell, 2001). A enzima LDH utiliza NADH + H+ 

para reduzir o piruvato, formando NAD+ e lactato, sendo a atividade de LDH 

proporcional à formação de NAD+ (sendo observada pela queda na 

absorbância no comprimento de onda 340 nm) (Champer e Harvey, 2008).  

 Na análise da atividade da LDH foi possível verificar que seus maiores 

indíces, em todos os grupos, foram encontrados no primeiro minuto de 

reperfusão. O perfil encontrado em todos os grupos foi semelhante entre os 

tempos 5, 10 e 15 minutos, mostrando que o maior dano tecidual, detectável 

pela quantificação da LDH, ocorre imediatamente após a isquemia. É curioso 

observar também que, independentemente da ação do T3, o dano tecidual foi 

E D P

2 5 m in 3 5 m in 4 5 m in

0

5 0

1 0 0

1 5 0

............................................................

%
 e

m
 r

e
la

ç
ã

o
 a

o
 p

e
r

ío
d

o
 d

e
 e

s
t
a

il
iz

a
ç

ã
o

&



74 

 

maior no grupo que não expressa o receptor AT2 – KO-C já no primeiro minuto 

(KO-C vs. WT-C), mostrando que esse receptor parece estar envolvido na 

cardioproteção em modelos de I/R (Figura 27). É clara a diferença existente 

entre os grupos WT-T3 e KO-T3 nos tempos de 1 e 5 minutos e há uma forte 

tendência nos tempos 10 e 15 minutos, mostrando que a cardioproteção 

exercida pelo T3 ocorre com a participação do AT2. Esses dados fortalecem 

aqueles encontrados na análise de função ventricular, onde o grupo WT-T3 

apresentou melhor desempenho funcional, a qual se relaciona com a menor 

atividade da LDH. 
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Figura 27 - Atividade enzimática da LDH. Dados expressos em média ± erro-padrão. 
WT-C (n=5) e os demais grupos (n=6). * vs. WT-C 1min (p<0,05), # vs. KO-C 1min 
(p<0,05), & vs. WT-T3 1min (p<0,05), § vs. KO-T3 1min (p<0,05) e α vs. WT-T3 5min 
(p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 

5.3.3 Avaliação de parâmetro morfológico - TTC 

  Secções transversais do coração foram obtidas para avaliar a extensão 

do infarto cardíaco. A porcentagem da área infartada em relação à área total 

analisada pode ser observada a seguir (Figura 28). O método utilizado para 

verificação da extensão do infarto foi o estudo anatomopatológico por 

coloração pelo TTC, com posterior cálculo matemático da área infartada (=área 

infartada X 100 / área total). 
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Figura 28 - Área de infarto mostrada como % em relação à área total nos diferentes 
grupos experimentais e cortes transversais de corações corados com TTC. Dados 
expressos em média ± erro-padrão da porcentagem de alteração da área infartada. 
WT-C (n=5) e os demais grupos (n=6). Fonte: Silva, 2016. 

  

5.3.4 Avaliação de parâmetros do metabolismo mitocondrial  

5.3.4.1 Consumo de oxigênio mitocondrial  

Os ensaios foram realizados utilizando os mesmos parâmetros descritos 

no item 5.2.1 (apenas os estados 2 e 3 – basal e ADP). Os resultados após I/R 

são semelhantes aos que já haviam sido observados numa situação basal, sem 

o insulto isquêmico. Houve uma redução da respiração basal (estado 2) nos 

animais nocautes pertencentes ao grupo controle (KO-C), quando comparados 

aos selvagens controles (WT-C), e o T3 só foi capaz de modular este parâmetro 

na ausência do receptor AT2 (Figura 29A). 

O consumo máximo de oxigênio, representado pelo estado 3, em ambos 

os grupos (nocautes e selvagens) mostrou-se significativamente aumentado 

tanto nos animais controles (WT-C e KO-C), como nos tratados (WT-T3 e KO-

T3), quando comparados a eles mesmos no estado basal. O efeito do T3 foi 

notório apenas nos animais nocautes (KO-T3) (Figura 29B). Quando 

estimuladas ao máximo pela adição de ADP, as mitocôndrias de todos os 

grupos aumentaram o consumo de oxigênio. Houve um aumento de 55,72% no 

consumo de oxigênio no estado 3, quando comparado ao estado 2, no grupo 

controle dos animais selvagens (WT-C), e 65,76% no grupo controle dos 

animais nocautes (KO-C). Já nos grupos tratados com T3 o aumento foi de 
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71,99% e 72,05% nos grupos selvagem (WT-T3) e nocaute (KO-T3), 

respectivamente. É interessante notar que quando comparados aos dados 

descritos no item 5.2.1 (mesmos experimentos sem protocolo de I/R) 

observamos que nos grupos WT-C e KO-C a resposta ao estímulo com ADP 

(atividade máxima mitocondrial) foi menor, mostrando o prejuízo funcional 

causado pelo insulto isquêmico nesta organela. Já no grupo selvagem tratado 

(WT-T3) aconteceu exatamente o contrário, mostrando que a I/R deflagra os 

efeitos benéficos do T3 nestes animais (Figura 29, ver também Figura 11). 

 

Figura 29 - Consumo de oxigênio em mitocôndrias isoladas. Estado 2 (A), Estado 3 (B) 
e Controle Respiratório Mitocondrial (C) nos grupos controles e tratados dos animais 
selvagens e nocautes (WT-C, WT-T3, KO-C e KO-T3), após I/R. Dados expressos em 
média ± erro-padrão.Todos os grupos apresentaram n=6. * vs.WT-C (p<0,05), # vs. 
KO-C (p<0,05). Fonte: Silva, 2016. 

O controle respiratório mitocondrial (CR) mostrou-se maior nos grupos 

WT-T3 e KO-C em relação ao controle WT-C. Vale ressaltar que os valores de 

CR foram menores que os encontrados nos experimentos da Figura 11, e isso 

aponta para um possível prejuízo no acoplamento entre a cadeia 

transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa mitocondrial causada pela 

I/R (Figura 11E). 
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5.3.4.2 Liberação de peróxido de hidrogênio 

De maneira semelhante ao que fizemos na caracterização mitocondrial, 

analisamos a liberação de radicais livres (peróxido de hidrogênio) em todos os 

grupos estudados, agora após as condições de I-R. Os resultados mostrados 

na Figura 30A são semelhantes ao que foi visto antes da isquemia entre os 

grupos selvagens (WT-C e WT-T3). O T3 aumentou a produção de H2O2 nos 

animais selvagens, mas diferentemente do que foi visto na figura 12 o 

tratamento hormonal não foi capaz de aumentar a liberação de peróxido de 

hidrogênio nos animais nocautes. Já na parte B da figura 30 os resultados 

foram completamente diferentes dos encontrados numa situação sem 

isquemia, ou seja, o T3 não aumentou este parâmetro, e apenas o grupo KO-T3 

se mostrou diferente do WT-T3; isto também ocorreu no estado de 

desacoplamento da membrana mitocondrial (Figura 30D). De maneira 

semelhate ao estado 3 (Figura 30B), no estado 4 o T3 não foi capaz de 

aumentar a produção de H2O2 em ambos os grupos tratados (WT-T3 e KO-T3) 

como tinha sido observado antes da isquemia.  
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Figura 30 - Liberação de peróxido de hidrogênio pela mitocôndria. Estado 2 (A), 
Estado 3 – ADP (B), Estado 4 - Oligomicina (C) e Estado desacoplado – FCCP (D) nos 
grupos WT-C, KO-C, WT-T3 e KO-T3. Dados expressos em média ± erro-padrão. * 
vs.WT-C (p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05) e & vs. WT-T3 (p<0,05). Todos os grupos 
apresentaram n=6. Fonte: Silva, 2016. 

 Na tentativa de entender a possível contribuição do AT2 mitocondrial, 

assim como a ação do T3 sobre o metabolismo desta organela, quantificamos 

a produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) bloqueando seletivamente os 

complexos I e III. Utilizamos a rotenona para inibir o complexo mitocondrial I 

(Zhou et al., 2015) e para inibir o complexo III utilizamos a Antimicina (Martin et 

al., 2014). No estado basal (Figura 31 A e C) o comportamento mitoncodrial foi 

semelhante ao que havia sido observado na figura 12 (sem isquemia), já a 

parte B da Figura 31 revela que a produção de H2O2 se dá pelo escape de 

elétrons pelo Complexo I, uma vez que a inibição deste complexo aboliu o 

aumento na produção de peróxido de hidrogênio induzido pelo T3. Com a 

inibição do Complexo III não houve diferença na produção de H2O2 em 

comparação ao basal. 

 

Figura 31 - Liberação de peróxido de hidrogênio pela mitocôndria. Estado 2 - basal (A), 
Complexo I bloqueado por Rotenona (B), Estado 2 - basal (C) e Complexo III 
bloqueado por Antimicina (D) nos grupos WT-C, KO-C, WT-T3 e KO-T3. Dados 
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expressos em média ± erro-padrão. Todos os grupos apresentaram n=6. * vs.WT-C 
(p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05) e & vs. WT-T3 (p<0,05). Fonte: Silva, 2016.  

5.3.4.3 Potencial elétrico da membrana mitocondrial (ΔΨ) 

 Outra maneira de avaliar o papel do receptor AT2 mitocondrial (SRA 

subcelular) foi através da realização dos ensaios de potencial da membrana 

mitocondrial, uma vez que a integridade deste potencial está diretamente 

envolvida com a produção de energia, conforme mencionado anteriormente. 

Como pode ser observado na Figura 32, o T3 modulou este parâmetro de 

maneira independente do receptor AT2. Ainda, vale salientar que, quando 

comparados aos dados de potencial realizados nos animais que não foram 

submetidos ao experimento prévio de I/R, observa-se que houve um aumento 

no potencial de todos os grupos submetidos à I/R (comparar com a Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Delta do potencial de membrana mitocondrial nos diferentes grupos 
experimentais submetidos ao protocolo de I/R. Dados expressos em média ± erro-
padrão. Todos os grupos apresentaram n=6. * vs.WT-C (p<0,05), # vs. KO-C (p<0,05). 
Fonte: Silva, 2016.  

Juntos, os dados de função cardíaca, a quantificação da atividade de 

LDH, a mensuração da área de infarto por TTC e os parâmetros mitocondriais 

analisados após a I/R mostram que o T3 é capaz de desempenhar um efeito 

cardioprotetor, e que este efeito depende do receptor AT2. 

5.4 Possíveis mecanismos moleculares envolvidos no efeito       
cardioprotetor do T3, via receptor AT2 
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5.4.1 Avaliação da participação do receptor AT2 na produção de NO 

5.4.1.1 Expressão proteica 

 A fim de tentar correlacionar o papel cardioprotetor desencadeado pelo 

T3 com o aumento da produção de NO, foi quantificada a expressão proteica 

das 3 isoformas da óxido nítrico sintase (eNOS, eNOS e iNOS). Apenas a 

iNOS foi detectável pela técnica de Western Blotting nas condições utilizadas. 

O tratamento com T3 promoveu significativo aumento (34%) da expressão 

dessa enzima no grupo selvagem (WT-T3 vs. WT), o qual foi observado em 

menor intensidade (10%) no grupo nocaute para o receptor AT2 (KO-T3 vs. 

KO-C), mostrando o possível envolvimento do receptor AT2 na produção de 

NO pela iNOS.  

 

Figura 33 - Expressão proteica da enzima Óxido Nítrico Sintase Induzível (iNOS). 
Razão iNOS/α-actinina dos animais selvagens e nocautes. Dados expressos em 
média ± erro-padrão. n = 4 para cada grupo. * vs.WT-C (p<0,05), & vs. WT-T3 (p<0,05). 
Fonte: Silva, 2016. 

5.4.1.2 Quantificação do NO 

A quantificação de óxidos de nitrogênio foi realizada no lisado proteico 

dos corações dos vários grupos experimentais submetidos a I/R. A 

concentração de NO das amostras foi quantificada e os valores expressos em 

µM/µg de proteína (Figura 34). Os níveis de NO não foram diferentes entre os 

grupos controles (KO-C vs. WT-C), havendo um aumento na síntese do NO 

apenas nos animais tratados com T3, confirmando a hipótese do trabalho na 
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qual ocorre melhora dos parâmetros funcionais pós-isquêmicos em situação de 

hipertireoidismo. Vale ressaltar que o tratamento com T3 nos animais KO (KO-

T3) foi completamente atenuado em relação ao efeito do T3 nos selvagens 

(WT-T3 vs. WT-C), mostrando que, pelo menos em parte, o aumento na 

síntese do NO após tratamento com T3 é mediada pelo receptor AT2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 - Quantificação de NO nos diferentes grupos experimentais. Animais 
eutireoideos e hipertireoideos selvagens e nocautes para o AT2R após I/R. Dados 
expressos em média ± erro-padrão.  WT-C (n=4), WT-T3 (n=5), KO-C (n=3) e KO-T3 
(n=3). * vs.WT-C (p<0,05), & vs. WT-T3 (p<0,05). Fonte: Silva, 2016.  

 Uma vez observado o aumento na produção do NO nos animais 

selvagens tratados com T3, um novo experimento foi realizado a fim de 

investigar se os elevados níveis de NO induzidos pelo T3 eram deflagrados pelo 

processo de I/R e não pelo tratamento por si só. Sendo assim, animais 

submetidos ao mesmo protocolo experimental de tratamento hormonal tiveram 

os níveis de NO mensurados sem que tivessem sido submetidos à I/R.  

 Os resultados não mostraram diferença entre os grupos, e desta 

maneira concluímos que a I/R é a responsável por aumentar a síntese do NO 

em animais hipertireoideos, sendo esta depende do receptor AT2 (Figura 35). 
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Figura 35 - Quantificação de NO nos diferentes grupos experimentais. Animais 
eutireoideos e hipertireoideos selvagens e nocautes para o AT2R não submetidos à 
I/R. Dados expressos em média ± erro-padrão.  WT-C (n=3), WT-T3 (n=5), KO-C (n=3) 
e KO-T3 (n=3). Fonte: Silva, 2016. 

5.4.2 Avaliação da participação do receptor AT2 na ativação da Akt 

 De maneira semelhante ao que ocorreu com a expressão da iNOS, o 

tratamento com T3 promoveu significativo aumento (47%) dos níveis de 

expressão da p-Akt (Thr 308) nos animais selvagens (WT-T3 vs. WT-C), o qual 

não foi observado nos animais nocautes para o receptor AT2 (KO-T3 vs. KO-C) 

(Figura 36). Quando avaliamos a expressão da Akt fosforilada em outro resíduo 

(Ser 427), notamos a ausência de efeito do T3. 

 

Figura 36 - Expressão proteica da p-Akt (Thr308) (A) e p-Akt (Ser427) (B). Razão p-
Akt/Akt total dos animais selvagens e nocautes. Os dados foram expressos em média 
± erro-padrão. n = 4 para cada grupo. * vs.WT-C (p<0,05), & vs. WT-T3 (p<0,05).Fonte: 
Silva, 2016. 
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 Em conjunto, os ensaios de quantificação proteica, aliados ao de 

mensuração de NO, atestam para a confirmação da hipótese levantada no 

início do trabalho, a qual sugeria que o efeito cardioprotetor do T3, pelo menos 

em parte, ocorre com a participação do receptor AT2, com consequente 

fosforilação da Akt e aumento dos níveis de NO produzidos. 
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6 DISCUSSÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a participação do SRA 

clássico e mitocondrial, mais especificamente do receptor AT2, na 

cardioproteção desempenhada pelo T3, no modelo experimental de I/R, em 

corações isolados de camundongos, bem como a contribuição do NO neste 

processo. 

 Para tal, inicialmente foi avaliado se o tempo e a dose hormonal 

escolhidos neste estudo seriam suficientes para induzir uma situação de 

hipertireoidismo, a qual é marcada pelo aumento da massa muscular cardíaca 

ou hipertrofia cardíaca. A diminuição dos níveis séricos de T4, após o 

tratamento com T3, bem como o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca 

nesses animais confirmaram a eficácia do modelo experimental, permitindo que 

seguíssemos testando a hipótese aventada no presente estudo. Uma vez 

estabelecido o modelo experimental de hipertireoidismo em camundongos, 

passamos a avaliar o efeito do T3 sobre a função cardíaca pós-isquêmica, o 

envolvimento do SRA mitocondrial, bem como a contribuição da produção do 

NO e ativação da via de sinalização da Akt tanto em condições normais como 

em condições na ausência do receptor AT2. 

6.1 Hipertrofia Cardíaca induzida por HT 

O aumento da razão peso do coração pelo comprimento da tíbia nos 

animais pertencentes aos grupos que receberam o T3 evidenciou o efeito 

trófico esperado dos HT sobre o coração. A ação do hipertireoidismo sobre o 

coração já é bem conhecida pela comunidade acadêmica, em modelos tanto in 

vivo, quanto in vitro (Kenessey, Ojamaa, 2006; Kuzman et  al., 2005). A 

hipertrofia cardíaca corresponde a um conjunto de alterações estruturais que 

são normalmente decorrentes do aumento do volume dos cardiomiócitos, 

podendo vir acompanhada da proliferação dos fibroblastos e da diminuição da 

microcirculação coronariana (Wollert, Drexler, 2002). Muitos são os 

mecanismos que podem contribuir para o desenvolvimento da hipertrofia 

cardíaca, e diferentes estímulos podem resultar em diferentes padrões 

geométricos do coração. A porcentagem de aumento da razão peso do 
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coração/comprimento da tíbia nos animais tratados se assemelha ao que já 

havíamos visto em ratos (Carneiro-Ramos et al., 2010; Tavares et al., 2013). 

A atividade da glândula tireóide é predominantemente regulada pela 

concentração de TSH (do inglês, Thyroid Stimulating Hormone – Hormônio 

Estimulante da Tireóide), um hormônio produzido pela adenohipófise, glândula 

situada na base do cérebro, cuja síntese e liberação são estimuladas, por sua 

vez, por TRH (do inglês, Thyrotropin Releasing Hormone – Hormônio Liberador 

de Tireotrofina), um tripeptídeo secretado pelas células neuronais 

hipotalâmicas. A produção e secreção do TSH e TRH são controlados pelos 

níveis plasmáticos dos HT (T3 e T4), por um mecanismo denominado 

retroalimentação negativa ou feedback negativo. Quando os níveis de T3 e T4 

circulantes estão aumentados há uma inibição na produção do TRH, com 

consequente diminuição do TSH, e ausência da estimulação da síntese de HT 

pela tireóide. Por outro lado, quando os níveis de T3 e T4 circulantes 

diminuem, essa alça de retroalimentação negativa deixa de existir, havendo 

maior estímulo para a síntese de HT (Gardner, Shoback, 2011). Dessa forma, a 

análise dos níveis reduzidos de T4 nos animais induzidos ao hipertireoideos 

confirmaram novamente a eficácia do protocolo experimental. 

6.2  HT, SRA e atividade mitocondrial  

Sabe-se que as mitocôndrias correspondem a um importante alvo dos 

HT e alterações metabólicas ocorrem nessa organela em resposta aos 

elevados níveis de hormônios tireoideanos (Maity et al., 2013). 

Bioquimicamente a mitocôndria medeia os efeitos calorigênicos dos HT (Goglia 

et al., 1999). Em condições normais os ácidos graxos são a principal fonte de 

energia, na qual a β-oxidação (processo catabólico dos ácidos graxos que 

consiste em sua oxidação mitocondrial) provê cerca de 70-90% do ATP total 

(Maity et al., 2013). No entanto, durante a hipertrofia cardíaca, o metabolismo 

energético muda dos ácidos graxos para a glicose, de maneira semelhante ao 

período fetal, quando o conteúdo mitocondrial ainda é baixo (Barger, Kelly, 

2000; Marín-García, Goldenthal, 2002; Goffart et al., 2004; Lehman, Kelly, 

2002). Tem sido demonstrado que o remodelamento metabólico que ocorre nos 

cardiomiócitos é um importante mecanismo adaptativo que está envolvido com 
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essa mudança na preferência do substrato (de ácido graxo em coração adulto 

normal para glicose na hipertrofia cardíaca); isso eventualmente pode ser a 

causa da depleção na produção do ATP, vista nestas condições (Ingwall, 

2009). 

Um alto nível de HT é capaz de elevar o consumo de oxigênio e a 

produção de calor, que se manifesta por uma elevação na taxa metabólica 

basal (Tata et al., 1963). Em nossos resultados não foi possível visualizar o 

aumento do consumo de oxigênio nos animais selvagens tratados com T3 

(Figura 11). No entanto, em concordância com os nossos dados, Pingitore e 

cols. (2008) observaram, em um estudo clínico com pacientes que a melhora 

do desempenho cardíaco obtido a partir da administração de T3 não foi 

acompanhada pelo aumento no consumo de oxigênio, indiretamente estimado 

pela taxa do produto da pressão (ou produto cardiovascular – comumente 

usado na cardiologia e na fisiologia do exercício para determinar a carga de 

trabalho miocárdico) e pelo trabalho cardíaco total. Os nossos dados 

mostraram que apenas no grupo nocaute para o receptor AT2 foi possível 

observar esse efeito do T3 sobre o consumo de oxigênio. Ainda não há na 

literatura trabalhos que expliquem o porquê do bloqueio ou da ausência do 

receptor AT2 aparentemente deixar as mitocôndrias mais responsivas ao T3, o 

que dificulta a interpretação destes resultados. 

As espécies reativas de oxigênio (ROS) estão envolvidas numa série 

de processos degenerativos, devido à propriedade de serem ou gerarem 

radicais livres. Esses radicais livres correspondem a qualquer espécie química 

capaz de existência independente e que contenha um ou mais elétrons 

desemparelhados, sendo, desta maneira, altamente reativos e capazes de 

atacar qualquer biomolécula (Belló, 2002). Alguns trabalhos ao longo dos anos 

relatam que há uma influência dos HT sobre o estresse oxidativo (Marzoev, 

1985; Paller, 1986; Shinohara et al., 2000; Swaroop e Ramasarma, 1985; 

Venditti, 1997; Videla et al., 1988). É sabido que os HT regulam o metabolismo 

de muitos tecidos, através do aumento no consumo de oxigênio, produção de 

calor, modulação de reações do metabolismo intermediário, aumento de 

frequência cardíaca, força de contração ventricular e pressão arterial (Goglia, 

1999; Tavares et al., 2013; Yen, 2001). Em nosso estudo, o aumento do 



87 

 

consumo do oxigênio nos animais nocautes tratados com T3 (KO-T3) foi 

acompanhado pelo aumento na produção de H2O2. Parece haver um 

mecanismo regulatório que impede o consumo e a produção exacerbada de 

H2O2 presente apenas nos animais selvagens, visto que isso só aconteceu 

nesses animais. Assim, a cardioproteção desempenhada pelos HT parece 

estar relacionada à produção de ROS e é mediada pelo receptor AT2. 

Em 2011 um trabalho do grupo da Profa. Dra. Adriane Belló (UFRGS) 

em colaboração com nosso grupo, revelou que tanto in vitro, quanto in vivo os 

HT aumentam a produção de ROS, as 3 isoformas da NO sintase (NOS) e os 

metabólitos do NO (nitrito e nitrato), desencadeando a hipertrofia cardíaca. Os 

autores também demonstraram que o uso de um antioxidante (Trolox-análogo 

da vitamina E) foi capaz de reduzir os níveis das ROS, expressão das NOS e 

abolir completamente a hipertrofia cardíaca (Araújo et al., 2011). Lesmana e 

cols. (2016) demonstraram recentemente que o HT é essencial para a 

biogênese e atividade mitocondrial no músculo esquelético. Eles ainda 

mostraram que o aumento na produção de ROS em células musculares de 

linhagem L6 tratadas com T3 foi dose e tempo dependentes. Esses trabalhos 

corroboram com os dados encontrados no presente estudo, onde a produção 

de H2O2 foi aumentada em animais tratados com T3, independente da presença 

do receptor AT2. 

Avaliar a integridade do potencial da membrana mitocondrial foi uma 

etapa extremamente importante deste trabalho, uma vez que esta integridade 

está diretamente envolvida com a produção de energia. Sabe-se que a 

transferência de elétrons ao longo de toda a cadeia transportadora é 

acompanhada pela extrusão transmembrana mitocondrial de prótons, e a 

energia decorrente desta diferença de concentração de prótons é utilizada 

subsequentemente para a formação de ATP (Araújo Lima et al., 2001). Esta 

força próton motriz é constituída pelo ΔpH (resultado da diferença na 

concentração de prótons através da membrana mitocondrial) e o ΔΨ 

(resultante da diferença de cargas entre o espaço intermembranas e a matriz 

mitocondrial) (Nicholls, Fegurson, 2002). O ΔΨ mitocondrial está reduzido em 

situações que interrompem o metabolismo energético celular (Bernardi et al., 
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2001). No presente estudo, não foi observada diferença com relação a este 

parâmetro nos diferentes grupos analisados numa situação basal (sem I/R). 

Miranda e cols (2005) já haviam mostrado que fígado de cães 

submetidos a 30, 45 e 60 minutos de isquemia, seguidos por 60 ou 120 

minutos de reperfusão não apresentaram mudança no potencial elétrico da 

membrana mitocondrial. Em mitocôndrias isoladas de coração de ratos Abadir 

e cols. (2011) mostraram não haver diferença no potencial mitocondrial quando 

o receptor AT2 era estimulado por seu agonista (CGP421140), o que corrobora 

com nossos dados, uma vez que a ausência deste receptor não modulou o 

potencial da membrana mitocondrial. 

Quando diferenças relativas ao metabolismo mitocondrial foram 

evidenciadas entre os nossos grupos experimentais, surgiu então a curiosidade 

de entender como o metabolismo global desses animais que não expressam o 

receptor AT2 se apresentava. A partir daí foi então realizado o teste de 

potencial aeróbico (VO2). O VO2 é determinado por dois fatores: 1) oferta 

sanguínea oriunda do débito cardíaco (DC), e 2) capacidade do músculo 

esquelético em extrair oxigênio e nutrientes do sangue ofertado. Isso é 

observado na Equação de Fick (VO2 = DC x dif. a-vO2), onde estão 

representados os fatores centrais e periféricos que determinam a potência 

aeróbica (VO2), o débito cardíaco (DC) e a diferença artério-venosa de oxigênio 

(dif. a-vO2). A taxa metabólica de repouso (taxa metabólica basal) corresponde 

ao nível mínimo de energia requerido pelo corpo para o desempenho das 

funções vitais (Van Klinken et al., 2012). O consumo muscular de oxigênio 

depende do funcionamento adequado de, essencialmente, três sistemas: o 

respiratório (troca gasosa), o sistema cardiovascular (bombeamento de sangue 

arterial) e do sistema muscular. Qualquer deficiência em algum desses 

sistemas pode resultar na diminuição do consumo de oxigênio (VO2) (Blaxter, 

1989; Bursztein et al.,1989). Nossos resultados mostraram que os animais 

nocautes para o AT2 apresentaram uma taxa de metabolismo basal inferior à 

dos selvagens, evidenciando o envolvimento deste receptor no metabolismo 

global desses animais. Uma possível explicação para estes resultados está no 

fato da Ang II estar envolvida na regulação de diferentes respostas: 

pressóricas, apetite ao sódio, sede e liberação de vasopressina (Phillips, 1987) 
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e, juntas, estas respostas interferirem no metabolismo animal. Neste sentido, 

Saad e Camargo (2003) mostraram que a administração do antagonista do 

receptor AT2 (PD123319) foi capaz de bloquear parcialmente o aumento da 

ingestão de água e sódio e o aumento da pressão arterial induzida pela injeção 

de Ang II (10 nmol) na área septal medial de ratos acordados. Embora os 

receptores AT2 ainda sejam pouco estudados do ponto de vista estrutural e 

funcional, quando comparados ao AT1, alguns estudos vêm demonstrando que 

a expressão deste receptor está aumentada na insuficiência cardíaca, nos 

processos de reparo após um quadro de infarto, em lesões de pele e no 

sistema nervoso (Armando et al., 2002; Kim e Iwao, 2000; Sullivan, 2008; 

Unger, 2002; Zhu et al., 2003). Sendo assim, o papel deste receptor no 

desenvolvimento e diferenciação celular merece ser ainda estudado. 

6.3 Função cardíaca, HT e via de sinalização  

 Estudos utilizando ensaios funcionais em corações isolados de ratos já 

haviam sido previamente realizados em nosso laboratório. No entanto, 

camundongos, este corresponde ao primeiro trabalho de coração isolado 

desenvolvido em nosso grupo. A LVDP durante o período de estabilização não 

se apresentou diferente entre os grupos, ou seja, tanto a ausência do receptor 

AT2 quanto o tratamento com T3 não foram capazes de modular este 

parâmetro. Ratos tratados com o inibidor farmacológico do receptor AT2 

(PD123319) apresentaram uma redução em 16% na LVDP ainda no período de 

estabilização (Tavares et al., 2013). NO presente estudo, no período de 

reperfusão os animais selvagens tratados com T3 (WT-T3) apresentaram um 

aumento significativo neste parâmetro nos três tempos analisados, o que não 

ocorreu nos animais nocautes tratados com T3 (Figura 16). O efeito do HT se 

apresentou maior sobre o lusitropismo (-dP/dt) que o inotropismo (+dP/dt), 

durante o período de reperfusão. Um estudo recente que utilizou o modelo 

experimental de pós-condicionamento isquêmico (PCI), mostrou que a LVDP, 

+dP/dt e -dP/dt aumentam significativamente durante a reperfusão em ratos 

controles, e isto é abolido quando a PCI é realizada em ratos hipotireoideos, 

revelando o papel cardioprotetor dos HT em modelos de I/R (Jeddi, Zaman e 

Ghasemi, 2015). Pantos e cols. (2005) mostraram que a análise da 
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recuperação pós isquêmica, através dos mesmos parâmetros funcionais 

ultilizados em nosso estudo, revelou que ratos tratados com T4 apresentaram 

uma melhor recuperação funcional. Com o mesmo modelo experimental 

Tavares e cols. (2013) demonstraram que ratos tratados com T3 também 

apresentam uma melhor recuperação funcional pós isquêmica. 

Na análise da FC ambos os grupos tratados aumentaram este parâmetro 

no período de estabilização. A frequência cardíaca intrínseca é determinada 

pela atividade dos cardiomiócitos especializados do nodo sino atrial, e pode 

sofrer influências externas, como por exemplo, do sistema nervoso autônomo - 

SNA (Mittag et al., 2010). Além do SNA, simpático e parassimpático, outros 

fatores podem exercer influência sobre a atividade dos cardiomiócitos 

especializados, como os HT, que podem modular a atividade desses 

cardiomiócitos através da regulação da expressão de proteínas que constituem 

canais iônicos (Dillmann, 2002). Nós demonstramos, recentemente, que os HT 

são capazes de modular negativamente o canal de sódio (Nav1.5), responsável 

pela rápida despolarização das células atriais cardíacas (da Silva et al., 2016 – 

em preparação), o que predispõe ao aparecimento de desordens no ritmo 

cardíaco. Deta forma, os resultados encontrados neste estudo estão de acordo 

com outros da literatura, uma vez que alguns trabalhos mostram que esse 

parâmetro é modulado em animais tratados com HT (Klein e Ojamaa, 2001; 

Dahl et al., 2008; Klein, 2011), e estudos prévios do nosso grupo já revelaram o 

aumento da atividade cardíaca desencadeada pelos HT (Lino et al., 2015; 

Tavares et al., 2013). 

Os dados frente à pressão de perfusão mostraram que esta foi diminuida 

pelo T3 nos animais selvagens, sendo que nos animais nocautes tratados com 

T3 houve aumento deste parâmetro no período de estabilização. A observação 

na redução da resistência arterial sistêmica, que ocorre no hipertireoidismo, 

surgiu com a descoberta do papel vasodilatador que os HT exercem sobre as 

células musculares lisas do sistema vascular (Ojamaa, Klemperer e Klein, 

1996). O efeito vasodilatador da Ang II é mediado pelo receptor AT2, a fim de 

balancear o efeito vasoconstritor da Ang II via receptor AT1, por ação direta 

nas células musculares lisas (Santos, Fangundes-Moura, Simões e Silva, 

2000). A ação vasorrelaxante do receptor AT2 tem sido atribuída à produção de 
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NO por este receptor (Kohagura et al., 2001). Um outro trabalho ainda 

demonstrou que o receptor AT2 estimula diretamente a produção de NO renal 

de maneira independente de sua interação com receptores de bradicinina 

(receptor B2), promovendo vasodilatação (Abadir et al., 2003). 

No período de reperfusão nossos dados indicam que parece haver uma 

tendência ao aumento da pressão de perfusão no grupo WT-T3, perfil 

comumente encontrado em corações que aumentam a contratura miocárdica 

durante a isquemia (contratura isquêmica) com consequente melhora da 

função cardíaca. Pantos e cols. (2002) já haviam relatado esse perfil em ratos 

tratados com HT. Outros trabalhos já demonstraram que o HT é capaz de 

desencadear uma resposta vasodilatadora de maneira dependente e 

independente do endotélio (Fernández-Real et al., 2006; Park et al.,1997).  

No que diz respeito à análise bioquímica os resultados revelam o 

comportamento da LDH na injúria cardíaca. Sabe-se que após um insulto 

isquêmico, o tecido cardíaco morre e proteínas intracelulares, como lactato 

desidrogenase (LDH), se apresentam aumentadas na corrente sanguínea 

(Hearse et al., 1973). Por isso, clinicamente o ensaio de atividade da LDH é 

frequentemente usado como um marcador bioquímico de lesão isquêmica, 

sendo principalmente solicitado quando há suspeita de infarto do miocárdio. 

Em humanos, após um infarto do miocárdio os níveis de LDH atingem um pico 

em 3 a 4 dias e permanecem elevados por até 10 dias (Nicolau et al., 2001). 

Recentemente Penna e cols. (2014) demonstraram que a atividade da LDH 

está diminuida em experimentos de I/R cardíaca em camundongos submetidos 

ao pré-condicionamento isquêmico, quando comparada à do grupo não 

condicionado (30 minutos de isquemia e 60 minutos de reperfusão). No nosso 

estudo, o grupo WT-T3 apresentou um perfil semelhante ao grupo pré-

condicionado apresentado no trabalho supracitado, e é conhecido que o 

hormônio tireoidiano exerce um efeito cardioprotetor bastante similar àquele 

observado no pré-condicionamento (Pantos et al., 2002). 

Embora tivesse ocorrido diferença nos níveis da LDH, não houve 

diferença na área de infarto entre os animais nos diferentes grupos analisados. 

Na literatura há uma grande variabilidade nos valores deste ensaio de 

mensuração da área cardíaca infartada, e isso parece ser devido a diferentes 
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protocolos de I/R utilizados, no que diz respeito aos parâmetros temporais 

estabelecidos. Ferrera e cols. (2009) encontraram 33% de área infartada, em 

corações de ratos submetidos ao protocolo experimental de 40 minutos de 

isquemia seguidos por 60 minutos de reperfusão e 34,5% em animais onde a 

reperfusão durou 120 minutos. Já Xiang e cols. (2011) visualizaram 37,5% de 

área infartada em coração de camundongos submetidos a 30 minutos de 

isquemia e 40 de reperfusão. Em trabalho realizado por Gao e cols. (2013) 

houve 40% de área infartada com 30 minutos de isquemia seguidos por 60 de 

reperfusão. Toldo e cols. (2012) mostraram 32±5% de área infartada em 

camundongos submetidos a 30 minutos de isquemia e reperfundidos por 24 

horas, num modelo de isquemia regional. Nossos valores foram inferiores aos 

encontrados na literatura, pois a média da área de infarto dos 4 grupos 

apresentados ficou em torno de 10,5%, o que parece caracterizar um infarto 

leve. 

 Os dados funcionais obtidos nos experimentos de coração isolado, 

juntamente com o bioquímico (LDH) e o anatomofuncional (TTC), vão ao 

encontro de outros já demonstrados na literatura, onde no modelo de I/R em 

coração isolado de ratos o desempenho cardíaco aumenta durante a 

reperfusão pós-isquemia global, quando esses animais são aguda ou 

cronicamente tratados com HT (Buser et al., 1990; Liu et al., 1998; Pantos et 

al., 2000, 2002, 2003; Venditti et al., 2000). Foram esses trabalhos, inclusive, 

que nos levaram a estudar o efeito cardioprotetor do hormônio tireoidiano no 

modelo de I/R. Outros trabalhos na literatura também demonstram um perfil 

semelhante ao encontrado em nossos experimentos, mesmo quando o T3 é 

administrado apenas no período de reperfusão em corações isolados de ratos 

(Dyke et al.,  1991; Holland et al., 1992; Kadletz et al., 1994; Klemperer et al., 

2002). Trabalhos clínicos envolvendo humanos submetidos à revascularização 

miocárdica, demonstram que há uma queda nos níveis séricos de T3 pós injúria 

cardíaca, e esta queda está diretamente relacionada à perda de função 

ventricular cardíaca (Klemperer et al., 1995; Pantos et al., 2012). No entanto, o 

restabelecimento dos níveis basais de T3 é apontado como sendo um fator 

eficiente para a melhora da função cardíaca. 
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 Os dados deste estudo indicam que há um importante papel do T3 sobre 

a função contrátil do coração frente ao estresse isquêmico, e mais, esse efeito 

desempenhado pelo T3 é, pelo menos em parte, mediado pelo receptor AT2. 

Um importante grupo de pesquisa grego coordenado pelo Prof. Constantino 

Pantos já havia mostrado em 2005 que o bloqueio farmacológico do receptor 

de angiotensina II do tipo 1 (AT1) diminui a hipertrofia cardíaca induzida pelo 

T3. Em cardiomiócitos isolados, Diniz e cols. (2009) também demonstrou o 

mesmo efeito da inibição do AT1. No entanto, o bloqueio farmacológico desse 

receptor, não abole o efeito cardioprotetor desempenhado por esse hormônio. 

Esses nossos dados certamente contribuirão para entendermos melhor a 

interação que há entre esses dois sistemas endócrinos: SRA e HT. 

 Após comprovar nossa hipótese de que o efeito cardioprotetor do 

hormônio tireoidiano é mediado pelo receptor AT2, partimos para a avaliação 

da contribuição do SRA subcelular nesse processo. Essa avaliação é 

pertinente, uma vez que diversos trabalhos do nosso grupo de pesquisa já 

revelaram o SRA clássico e local cardíaco como mediadores das ações dos 

hormônios tireoidianos sobre o sistema cardiovascular. A administração de 

inibidores, tanto da enzima conversora de Angiotensina I (ECA), quanto dos 

receptores de angiotensina II (AT1 e AT2) foram capazes de prevenir, parcial 

ou totalmente, a hipertrofia cardíaca induzida por HT (Barreto-Chaves et al., 

2010; Carneiro-Ramos et al., 2010; Diniz et al., 2009;  Hu et al., 2003). Então, 

repetimos os ensaios mitocondriais já realizados em mitocôndrias isoladas de 

animais tratados por 14 dias com T3 (tratados) ou salina (controle), porém após 

o período de I/R (Langendorff). 

 De maneira semelhante ao que acontece numa situação basal, o T3 só 

foi capaz de aumentar o consumo de oxigênio em animais nocautes e a I/R não 

foi capaz de mudar isto. Quanto à produção de peróxido de hidrogênio, esta foi 

atenuada pela I/R nos animais tratados. Vale salientar que a produção de H2O2 

foi maior em todos os grupos após a I/R quando comparados aos valores sem 

isquemia – exceto nos animais selvagens no estado 2. Essa, pode ser a 

explicação pela qual o T3 não induziu o aumento na produção de peróxido de 

hidrogênio nos grupos tratados, uma vez que a produção já era alta. 
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 A I/R foi capaz de modular o potencial elétrico da membrana 

mitocondrial. Ambos os grupos que receberam T3 apresentaram um ΔΨ 

mitocondrial maior, mostrando o efeito cardioprotetor do T3 frente à I/R. Em 

uma linhagem de células derivada de humanos,  Kvetny e cols. (2009) 

demonstraram por citometria de fluxo que o potencial de membrana 

mitocondrial é aumentado com o tratamento com HT. Esses dados parecem ir 

ao encontro dos nossos, uma vez que as células utilizadas no estudo citado 

são de câncer de mama, um tecido que apresenta uma elevada produção de 

ROS, o que também observamos em episódios de I/R. 

Na tentativa de entender quais vias de sinalização que possivelmente 

estão envolvidas no fenômeno de cardioproteção do HT, nós avaliamos a 

expressão proteica da Akt e iNOS, uma vez que alguns modelos da literatura 

nos davam indícios que ambas as proteínas poderiam estar envolvidas neste 

processo (Carrillo-Sepúlveda et al., 2013; Caruso-Neves, Kwon, Guggino, 

2005). 

Corfome pôde ser visto, tanto a Akt quanto a iNOS aumentam a 

expressão com o tratamento do T3 de maneira dependente do receptor AT2. 

Isto também foi observado na produção de NO. Alguns trabalhos mostram que 

a ativação da Akt é desencadeada por diversos estímulos, como fatores de 

crescimento (Datta et al., 1999), hormônios (Diniz et al., 2009) e citocinas 

(Franke et al., 1995). Juntos, estes trabalhos sugerem um importante papel 

desta proteína na função mitogênica das células. Animais nocautes para Akt 

mostraram um perfil de atrofia muscular (Cho et al., 2001), já animais que 

superexpressam a Akt1 resultaram num fenótipo hipertrófico (Matsui et al., 

2002). Em linhagem de células renais do túbulo proximal (LLC-PK1), a Ang II 

induzilu seletivamente a fosforilação da Akt no resíduo Thr-308, sem alterar a 

fosforilação na Ser-473 e esta combinação levou ao aumento da atividade da 

Akt. Além dos dados citados, os autores ainda mostraram que esta ativação da 

Akt se deu de maneira dependente do receptor AT2 (Caruso-Neves, Kwon e 

Guggino, 2005). Nossos dados mostraram-se muito semelhantes ao dados do 

trabalho supra-citado. 

Um trabalho prévio do nosso grupo já havia demonstrado o aumento da 

expressão da Akt induzida pelos HT em culturas primárias de cardiomiócitos de 
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ratos neonatos, ainda que parte das ações destes hormônios sejam mediadas 

pelo SRA (Diniz et al., 2009). Em cultura de células musculares lisas de aorta 

de ratos adultos, outro trabalho do grupo demonstrou a ativação da via da Akt 

de maneira dependente do receptor AT2, e que a ativação desta via levou ao 

aumento na produção do NO (Carrillo-Sepúlveda et al., 2013). Fulton (2009) já 

havia relatado que diversas proteínas são alvo de fosforilação e ativação da 

Akt, entre elas a NOS. 

A produção de NO é extremamente desejável durante um evento 

isquêmico, por sua ação vasodilatadora; no entanto, sua produção demasiada 

leva a danos teciduais graves. O aumento na expressão da iNOS é descrito em 

vários modelos de doenças inflamatórias (Grabowski et al., 1996; Kubes, 

McCafferty, 2000; Reade, Young, 2003) e estes autores acreditam que este 

aumento seja o fator limitante da lesão tecidual encontrada por eles. 

Em geral, a iNOS é indetectável em tecidos normais, mas é altamente 

induzida por citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, promotores de 

tumores ou após uma lesão tecidual (Wang et al., 2015). A iNOS é capaz de 

produzir NO e diminuir os níveis de ROS gerados durante a reperfusão (West 

et al., 2008). Além disso, o NO tem sido apontado como um dos responsáveis 

por abrir os canais de K+mitocondriais sensíveis a ATP (mitoKATP) e também 

inibir a abertura de poro de transição de permeabilidade mitocondrial (MPTP) 

(Gross et al., 2013; Ohtani et al., 2012). O MPTP é voltagem e Ca2+ 

dependentes e abre devido à sobrecarga de Ca2+ e produção excessiva de 

ROS durante a reperfusão (Zorov et al., 2009). A ativação do mitoKATP durante 

o processo de I/R protege o coração por meio da atenuação da abertura de 

canais iônicos mitocondriais, controlando o  influxo de Ca2+ intramitocondrial e o 

efluxo de ROS para o citoplasma, o que regula diretamente a abertura dos 

MPTPs protegendo o cardiomiócito (Gross, Peart, 2003). 

Bolli (2001) afirma que o aumento da expressão da iNOS está 

relacionado ao aumento da expressão de proteínas antioxidantes e que o NO 

desempenha um importante papel na neovascularização pós-isquêmica. Wang 

e cols. (2015) demonstraram o envolvimento da iNOS na proteção cardíaca 

induzida pelo pós-condicionamento isquêmico (PCI) numa fase tardia (24h de 

reperfusão). Quando comparado ao grupo I/R o grupo PCI aumentou 
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significantemente a expressão de iNOS. Os mesmos autores inibiram a 

expressão da iNOS com 1400W (um inibidor seletivo de iNOS) e verificaram 

diminuição na proteção cardíaca induzida pela PCI (Wang et al., 2015). 

Juntos, nossos resultados sugerem que, pelo menos em parte, a 

cardioproteção do HT seja mediada pelo receptor AT2 em situações de 

isquemia/reperfusão. Os efeitos da Ang II mediados pelo receptor AT2 ainda 

são pouco explorados, e trabalhos que mostrem a relação deste receptor (AT2) 

com os HT ainda são escassos na literatura. Trabahos prévios do nosso grupo, 

somados ao estudo presente revelam que a ação do HT mediado pelo SRA 

deflagra vias de proteínas reguladoras do metabolismo, como AMPK (Tavares 

et al., 2013), produção de NO (Carrillo-Sepúlveda et al., 2013), e vias 

envolvidas com o processo de hipertrofia cardíaca, como PI3K/Akt (Diniz et al., 

2009). Acreditamos que juntas estas vias ativadas podem ser as responsáveis 

pela preservação da estrutura e função celular após um evento isquêmico. 
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7 CONCLUSÕES 

 Com base nos resultados apresentados, podemos concluir que o SRA 

subcelular, especificamente o receptor AT2, parece modular o metabolismo 

mitocondrial, sobretudo nas ações deflagradas pelo T3. Os resultados 

funcionais, bioquímicos e moleculares indicam haver um efeito cardioprotetor 

desempenhado pelo T3, e este efeito, pelo menos em parte, ocorre de maneira 

dependente do receptor AT2, uma vez que o mesmo efeito foi abolido em 

animais que não apresentavam esse receptor. Os resultados ainda revelam o 

envolvimento do óxido nítrico neste processo, assim como a ativação da via de 

sinalização intracelular da Akt. 
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APÊNDICE 

A - Valores brutos dos resultados encontrados 

Valores da dosagem sérica de T4 (μg/dL), PC/CT (razão peso do coração/comprimento 
da tíbia - mg/mm), LVDPe e LVDPr (pressão desenvolvida do ventrículo esquerdo na 
estabilização e reperfusão, respectivamente - mmHg), FCe e FCr (frequência cardíaca na 
estabilização e reperfusão, respectivamente - bpm), +dP/dte e +dP/dtr (primeira derivada de 
pressão por tempo positiva na estabilização e reperfusão, respectivamente – mmHg/s), -dP/dte 
e -dP/dtr (primeira derivada de pressão por tempo negativa na estabilização e reperfusão, 
respectivamente – mmHg/s) PPe e PPr (pressão de perfusão coronariana na estabilização e 
reperfusão, respectivamente - mmHg), EDPe e EDPr (pressão diastólica final na estabilização e 
reperfusão, respectivamente - mmHg), AI (área de infarto - % em relação à área total), 
consumo de oxigênio mitocondrial (nmol/min), produção de H2O2 (nmol/min) e delta do 
potencial da membrana mitocondrial (diferença dos valores quantificados em nmol/min). Os 
caracteres correspondentes à análise estatística têm sua legenda nas figuras descritas no 
texto. 
 

WTC KOC WTT KOT 

PC/CT  9,14±0,75(5) 6,76±0,51(8)* 11,88±0,49(5) 8,72±0,98(7) 

T4 4,82±0,41(5) 4,57±0,74(5) 0,74±0,09(5) 0,78±0,33(5) 

ConO2-Basal 67,89±10,85(6) 40,45±4,72(7) 67,89±9,15(6) 80,99±5,20(7) 

ConO2-ADP 126,48±9,95(6) 77,85±11,41(7) 89,5±7,75(6) 128,2±7,33(7) 

ConO2-Oligo 54,63±6,13(6) 38,97±5(7) 49,09±5,31(6) 62,06±5,02(7) 

ConO2-FCCP 82,52±4,67(6) 59,87±4,67(7) 67,87±6,75(6) 90,56±9,33(7) 

CR 2,37±0,13(6) 2,02±0,11(7) 1,86±0,09(6) 2,11±0,13(7) 

H2O2-Basal 1,62±0,31(6) 1,10±0,18(7) 1,97±0,32(6) 2,60±0,20(7) 

H2O2-ADP 0,12±0,006(6) 0,10±0,01(7) 0,15±0,003(6) 0,19±0,02(7) 

H2O2-Oligo 0,59±0,06(6) 0,5±0,1(7) 0,97±0,2(6) 1,29±0,02(7) 

H2O2-FCCP 0,17±0,006(6) 0,14±0,03(7) 0,16±0,005(6) 0,17±0,01(7) 

ΔPotencial 1523,75±195,55(2) 1431,01±38,96(2) 1632,81±46,43(5) 1476,81±93,42(4) 

I/R-ConO2-Basal 41,24±5,57(6) 29,65±1,64(6) 44,03±5,31(6) 43,65±6,67(6) 

I/R-ConO2-ADP 64,22±9,15(6) 49,15±2,20(6) 75,73±12,03(6) 75,10±13,06(6) 

I/R-CR 1,55±0,05(6) 1,66±0,04(6) 1,69±0,09(6) 1,70±0,03(6) 

I/R-H2O2-Basal 1,84±0,49(6) 1,74±0,22(6) 3,02±0,26(6) 1,94±0,29(6) 

I/R-H2O2-ADP 0,44±0,06(6) 0,39±0,03(6) 0,44±0,01(6) 0,34±0,03(6) 

I/R-H2O2-Oligo 1,76±0,45(6) 1,47±0,14(6) 2,22±0,26(6) 1,52±0,19(6) 

I/R-H2O2-FCCP 0,66±0,08(6) 0,59±0,02(6) 0,67±0,06(6) 0,50±0,03(6) 

I/R-ΔPotencial 2460,42±217,66(6) 2272,73±217,69(6) 2909,87±373,51(6) 3043,36±226,33(6) 
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LVDPe 72,04±6,52(5) 59,3±3,19(8) 64,38±7,89(7) 64,44±7,97(7) 

LVDPr25min 55,69±4,36(5) 49,78±4,54(8) 65,35±7,53(7) 49,2±7,57(7) 

LVDPr35min 54,13±6,05(5) 46,18±4,6(8) 62,64±7,21(7) 48,47±7,79(7) 

LVDPr45min 50,24±6,2(5) 41,66±4,3(8) 59,03±6,77(7) 45,67±7,29(7) 

+dP/dte 3320,42±425,97(5) 2245,08±189,08(8) 3320,42±425,97(7) 3429,19±416,59(7) 

+dP/dtr25min 2086,92±128,12(5) 1986,94±240,89(8) 3415,9±391,84(7) 2924,38±428,46(7) 

+dP/dtr35min 2059,4±236,06(5) 1885,59±245,21(8) 3395,84±381,32(7) 3003,56±443,82(7) 

+dP/dtr45min 1898,57±187,36(5) 1712,89±219,58(8) 3249,21±368,46(7) 2859,95±417,83(7) 

-dP/dte -2031,13±171,2(5) -1694,53±111,1(8) -1834,09±245,9(7) -2111,33±238,6(7) 

-dP/dtr25min -1607,14±90,5(5) -1352,09±141,5(8) -1864,13±213,1(7) -1533,76±220,3(7) 

-dP/dtr35min -1560,94±147,3(5) -1235,72±139,1(8) -1795,28±198,6(7) -1496,09±226,3(7) 

-dP/dtr45min -1419,75±158,1(5) -1086,27±123,6(8) -1645,14±175,2(7) -1357,97±202,8(7) 

FCe 319,23±23,45(5)  333,13±29,14(8) 405,18±12,3(7) 421,76±17,85(7) 

FCr25min 337,19±26,11(5) 322,42±20,05(8) 393,56±16,62(7) 395,29±21,57(7) 

FCr35min 334,68±21,59(5) 306,16±30,71(8) 398,22±17,56(7) 391,69±21,18(7) 

FCr45min 321±23,81(5) 293,47±24,33(8) 389,59±15,38(7) 383,26±19,77(7) 

PPe 119,19±17,41(5) 120,7±22,63(6) 84,06±12,68(6) 163,11±11,63(5) 

PPr25min 137,26±18,77(5) 125,25±25,65(6) 95,68±14,58(6) 167,63±14,02(5) 

PPr35min 138,03±18,32(5) 127,47±24,72(6) 98,48±18,08(6) 166,92±12,87(5) 

PPr45min 139,65±17,62(5) 125,12±26,44(6) 103,84±18,53(6) 166,33±14,12(5) 

EDPe 6,19±0,77(5) 8,04±0,36(7) 6,74±0,61(7) 10,13±0,39(8) 

EDP25min 4,71±0,78(5) 7,77±0,34(7) 6,41±0,6(7) 15,59±3,14(8) 

EDP35min 5,25±0,69(5) 7,76±0,4(7) 6,36±0,63(7) 14,4±2,3(8) 

EDP45min 5,72±0,74(5) 7,56±0,54(7) 6,3±0,64(7) 14,76±2,19(8) 

AI 11,08±1,1%(5) 11,01±0,81%(6) 9,87±0,84%(6) 10,17±0,92%(6) 
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ABSTRACT 

Background: The heart corresponds to main target of thyroid hormone (TH), and many 

of the classic signs and symptoms of hyperthyroidism are the cardiac and hemodynamic 

manifestations and include heart rhythm disorders. TH regulates many cardiac genes via 

nuclear thyroid receptors, and hyperthyroidism is frequently associated with atrial 

fibrillation. Electrical activity propagation in myocardium depends on the transfer of 

current at gap junctions, and connexins 40 and 43 are the predominant junction proteins. 

Another important protein involved on cardiac rhythm is an ion channel protein, 

Nav1.5, a sodium channel. Recently some studies have demonstrated an important role 

of Caveolin-1 (Cav-1) on genesis of arrhythmias. We have demonstrated that TH 

increase reactive oxygen species (ROS) in cardiomyocytes, and some authors have 

shown that ROS increases have been implicated in the genesis of arrhythmias. Purpose: 

to define the role of Cav-1 depletion and oxidative stress in the pro-arrhythmic effects 

of hyperthyroidism. Method: We examined effects of ROS increase induced by TH on 

the levels of Cav-1, Cx40, Cx43 and Nav1.5 in cardiac atria by Western Blotting and 

confocal analyses with two different doses (1.75µg/100g b.w. and 7 µg/100g b.w.) and 

ages (10 and 26weeks). Results: Hyperthyroidism increases the ROS production and 

decreases the protein levels of Cav-1, Cx40, Cx43 and Nav1.5. Confocal analyses 

showed that Cav-1 absence leads to intensive Cx40 downregulation. Conclusion: We 

showed that TH is able to increase ROS production and promotes Cav-1, gap junctions 

and ion channel downregulation.  

  

Keywords: Hyperthyroidism, ROS, Caveolin-1, gap junctions, ion channel. 
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INTRODUCTION 

The thyroid hormone (TH) plays a significant role in diverse processes related to 

growth, development, differentiation, and metabolism (McAninch and Bianco, 2014). 

The precise cellular and molecular mechanisms by which TH exerts its action on almost 

every cell and organ in the body have been well worked out by several authors (Wu and 

Koeni, 2000; Klein and Ojamaa, 2001; Klein and Danzi, 2007 and Barreto-Chaves et 

al., 2010). Considering the general effects of TH acting in various different cells types 

in the organism, disturbances on the TH levels may result in severe complications. 

The heart corresponds to main target of TH (Warner and Mittag, 2012) therefore 

thyroid dysfunctions, including subclinical thyroid diseases, has significant effects on 

cardiovascular function and health (Danzi and Klein, 2014). Many of the classic signs 

and symptoms of hyperthyroidism are cardiac and hemodynamic manifestations and 

include palpitations, tachycardia, exercise intolerance, dyspnea on exertion, widened 

pulse pressure, and sometimes atrial fibrillation (Klein and Ojamaa 2001; Dahl et al., 

2008; Kim, 2008; Klein, 2011). Although the hyperthyroidism is associated with 

increased cardiac contractility (Tavares et al., 2013), which induces to a cardiac 

hypertrophy phenotype, disorders in cardiac electrical conduction (arrhythmias) are 

commonly observed in this situation and they may contribute to elevated risk of cardiac 

failure (Klein and Ojamaa, 2001). The sinus tachycardia is a common manifestation of 

hyperthyroidism that also may lead to atrial fibrillation, given THs are able to regulate 

cardiac excitation and electrical conduction by changing the expression of ionic 

channels and transporters (Almeida et al., 2009). 

The arrhythmia is characterized as a problem with the rate or rhythm of the 

heartbeat. The heart can beat too fast, too slow, or with an irregular rhythm (Cochet et 

al., 2014). Tachycardia is the most common finding and the sinus tachycardia occurs in 



119 

 

approximately 40% of cases of hyperthyroidism (Northcote et al., 1986). In addition, 

atrial fibrillation is the second most common arrhythmias in hyperthyroidism, occurs in 

10%-15% of patients, and its prevalence increasing with age (Osnan et al., 2002; Rhee 

and Pearce, 2011).  

We have shown previously that TH is able to increase reactive oxygen species 

(ROS) levels in vivo and in vitro cardiac hypertrophy experimental model (Araújo et al., 

2011). Some studies show that excess amounts of ROS have been implicated in the 

genesis of arrhythmia (Brown and O’Rourke, 2010; Sovari et al., 2011 and 2013). 

Sovari and co-workers (2013) demonstrated that Cx43 remodeling and increase of ROS 

levels are the main responsible for cardiac arrhythmic risk. 

Gap junctions are clusters of intercellular channels that allow direct diffusion of 

ions and small molecules between adjacent cells (Goodenough and Paul, 2009). The 

intercellular channels are formed by head-to-head docking of hexameric assemblies 

(connexons) of tetraspan integral membrane proteins, the connexins (Cx) (Goodenough 

et al. 1996). Each gap junction is made of two connexons, which are hexameric proteins 

of the connexin (Cx) subunit (Tse and Yeo, 2015). The connexin gene family is 

characterized by 20 members in the mouse and 21 members in the human genome. 

Among the known “cardiovascular” connexins, Cx40 were demonstrated to be 

functionally expressed in mouse and human endothelial cells, Cx40 and Cx43 in 

cardiomyocytes of both species (Söhl and Willecke, 2004). Cx43 is expressed in both, 

the atria and ventricles (Beyer, Paul and Goodenough, 1987), whereas Cx40 is 

expressed only in the atria and His–Purkinje system (Gourdie et al., 1993a,b). 

 Connexin 40 (Cnx40) is a major gap-junction protein in the atrial myocardium. 

In the heart, gap junctions are responsible for cell-to-cell conduction of the action 

potential. In several cardiac diseases, the expression of connexins is changed and is 
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associated with increased propensity for arrhythmias.  (Chaldoupi et al., 2009). The loss 

of Cx40, prevalent in the His-Purkinje system, results in cardiac arrhythmias resembling 

right-bundle-branch block in humans (Simon et al. 1998; Kirchhoff et al. 1998). 

Endothelial cells express mainly Cx40 (Little et al. 1995; van Kempen and Jongsma 

1999), and smooth muscle cells express mainly Cx43 (Gabriels and Paul 1998), 

although both cell types express both connexins. 

 Another important protein involved on arrhythmic disorders is the Nav1.5, a 

sodium channel responsible for the rapid depolarization upstroke of the cardiac action 

potencial. It has been associated with numerous arrhythmic disorders including the 

atrial fibrillation and sick sinus syndrome, some supraventricular diseases (Benson et 

al., 2003). Voltage-gated sodium channels play a critical role in the generation and 

propagation of the cardiac action potential (Watanabe et al., 2011). 

Recently some studies have demonstrated an important role of Caveolin-1 (Cav-

1) on genesis of arrhythmias (Cronk et al., 2007; Holm et al., 2010; Ellinor et al., 2012). 

Cav-1 is an essential protein for the formation of caveolae, which are vesicular 

invaginations (50-100nm) of the plasma membrane (Anderson, 1998 and Zhao et al., 

2002). This protein shows activity in the modulation of intracellular signaling, can 

interact with several proteins by its caveolin scaffolding domain (CSD) and, in general, 

this interaction leads to inhibition of associated proteins (Okamoto et al., 1998). Cav-1 

is a key regulator of endothelial cell function and vascular homeostasis (Minshall et al., 

2003), and in the heart, Cav-1 plays a role in regulating systolic and diastolic cardiac 

function (Wunderlich et al., 2006). According to some studies, the ventricular 

tachycardia and bradycardia may represent the result of connexin43 (Cx43) reduction, 

and the impairment of gap junction conduction (Iravanian et al., 2011; Sovari et al., 

2011 and 2013; Yang et al., 2014).  
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So, this study hypothesized that increase of ROS induced by high levels of TH, 

may to decrease the cardiac expression of Cav-1 which can result in gap junction 

downregulation, inducing to cardiac arrhythmias phenotype observed in hyperthyroid 

condition. 

MATERIALS AND METHODS 

Animals and Experimental Design 

Animal handling and experiments were conducted in accordance with the 

policies of the Animal Care Facility of the University of Illinois at Chicago and the 

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Mice were housed under 

controlled temperature and light (24°C, 12/12h light/dark cycle), and given free access 

to standard rat chow and water. The animals were randomized and allocated to six 

groups: 1 - Control (10 weeks old), 2 - Treated with T3 -1.75µg/100g BW – 5x 

physiologic dose (10 weeks old), 3 - Treated with T3 -7µg/100g BW – 20x physiologic 

dose (10 weeks old), 4 - Control (26 weeks old), 5 - Treated with T3 -1.75µg/100g BW 

– 5x physiologic dose (26 weeks old) and 6 - Treated with T3 -7µg/100g BW – 20x 

physiologic dose (26 weeks old). All animals (C57Bl/6) were acquired from The 

Jackson Laboratory (Figure 1). Besides of C57/Bl6 mice, was used a different strain: 

Cav-1 knockout mice, as previously described by Mao and co-workers (2014). 

Induction of Hyperthyroidism  

Hyperthyroidism was induced by daily injections of triiodothironine (T3; 1.5 and 7 

μg/100 g BW in 0.01 mM NaOH, i.p.), administered once a day for 14 days, while 

control mice received a daily injection of vehicle (Tavares et al., 2013). The T3 was 

purchased from Sigma Chemical Company (St. Louis, MO, USA).  

Immunoblotting 
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Western blot analysis was performed as previously described (Lino et al., 2015). 

Heart were harvested, atria, left and right ventricles were separated and protein were 

extracted using an extraction buffer on a tissue homogenizer. Homogenates were 

centrifuged (11,000 RPM, 4ºC for 15min) and the supernatants stored at -80°C freezer. 

Protein concentration of samples was determined according to BCA curve and 10ug of 

total protein was separated on 4-12% Bis-Tris gels and transferred to nitrocellulose 

membrane by humid electroblotting for 2h (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). The 

membranes were blocked for 60 min at room temperature in 5% milk in TBS-T (0.05% 

Tween-20, pH 7.4), washed with TBS-T and then incubated overnight at 4°C with 

primary antibody [mouse antiCav-1 (BD Technologies, Research Triangle Park, NC), 

rabbit anti-β-actin (Cell Signaling Technologies, Boston, MA), rabbit anti-4-HNE 

(EMD Millipore, Billerica, MA), rabbit anti-Connexin43 (Abcam). Antibodies were 

diluted 1:1000 (in TBS-T) unless stated otherwise. The nitrocellulose membranes were 

washed (three times) and incubated with the infrared secondary antibody to anti-

rabbit/mouse, 1:5,000 in TBS-T and incubated for 2 hours at room temperature. After 3 

washes, protein signals were analyzed by Odyssey CLx Infrared Imaging System (LI-

COR Biosciences, Lincoln, NE). β-Actin was used as internal control and the 

quantitative analysis was calculated as percentage in relation to control. 

Confocal microscopy  

The heart was harvested and fixated in 4% paraformaldehyde (Sigma-Aldrich 

Company) for 48h, after were kept into ethanol 70% for long term storage.  To process 

the cardiac atria samples for morphological analysis by confocal microscopy, the 

samples were dehydrated through a series of graded ethanol baths to displace the water, 

and then infiltrated with wax paraffin and later cut with glass knives (8µm). The slices 

were washed in 1%PBS three times for 3 min each and then blocked using 5% bovine 
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serum albumin (BSA, Sigma-Aldrich Company) for 45 min. Slices were then washed in 

1% TBS-T three times for 3 min and incubated in primary antibodies [mouse anti-Cav-

1–1:200 (BD Technologies), rabbit anti-4-HNE 1:100 (EMD Millipore, Billerica, MA), 

rabbit anti-Connexin43 1:200 (Abcam), sheep anti-Connexin40 1:100 (Abcam), mouse 

ati-Nav1.5 1:100 (Abcam) and mouse anti-3-Nitrotyrosine 1:100 in 1% BSA in 1% 

TBS-T overnight at 4°C in a humid chamber. Slices were washed three times in 1% 

TBS-T for 3 min and incubated with secondary fluorescent antibodies [rabbit 

Alexafluor-568, mouse Alexafluor-488, sheep Alexafluor-555 and goat Alexafluor-647 

(Thermo Fisher Scientific)] for 2 h at room temperature in a dark, humid chamber. 

Slices were then washed three times in 1% TBS-T for 3 min and incubated with 50 μM 

DAPI (Thermo Fisher Scientific) for 15 min. Slices were washed twice in 1% TBS-T 

for 3 min and once in distillated water for 5 min and the slides were mounted and then 

imaged using LSM- 510META (Carl Zeiss Microscopy, Thornwood, NY). 

Statistical Analysis 

Statistical analysis was performed with GraphPad InStat. Data are presented as 

mean ± standard error of the mean (SEM). The results were analyzed and compared 

using analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey’s post hoc test for one-way 

analysis. p<0.05 values were considered statistically significant. 

RESULTS 

Validation of experimental model of TH treatment 

 As expected, thyroid hormone treatment promoted a significant increase in 

cardiac mass, evidencing the development of cardiac hypertrophy given by heart weight 

to tibia length ratio. Into two different ages (10 and 26 weeks) the different doses (5 and 

20x physiological dose – p.d.) of T3 led to cardiac hypertrophy (Figure 2). 
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Does TH increase ROS production? 

We therefore measured 4-HNE-protein adducts and total tyrosine nitration sites 

in the cardiac atria.  All treated groups displayed a significant increase of cardiac 4-

HNE-protein adducts (Figure 4A and B) and protein tyrosine nitration (Figure 4A 

and B) compared with relative controls. The levels of 4-HNE in cardiac atria were 

significantly increased on T35x (130.34%) and T320x (122.05%) when compare to 

control (10 weeks), among mice 26 weeks old was an increase of 78.06% (T35x) and 

303.12% (T320x) (Figure 5A and B). The analysis of 4-HNE protein expression by 

Western Blotting showed no difference among groups, therefore there was a tendency to 

increase of 4-HNE expression on all groups that received T3 (Figure 3A). 

Does ROS high levels downregulate Cav-1? 

 Western blot analyses revealed a 39% reduction of the Cav-1 expression in 5x-

TH treated mice 10 weeks old and 50% in 20x-TH treated mice 10 weeks old. In mice 

26 weeks only 20x-TH treated group showed reduction of 37 % on Cav-1 protein 

expression. Recent evidence shows that the functional connections between cav-

1 and ROS play a key role in many diseases (Yang et al., 2014; Sun et al., 2016). Figure 

5 summarizes our findings that Cav-1 expression is reduced in cardiac atria where there 

was an increase of ROS production (Figure 4) 

Decrease of Cav-1 expression results in Cx43 downregulation  

 Loss of Cav-1 results in Cx43 downregulation, as showed in Figure 3C. The 

analyses on confocal reveals that Cx43 expression is accompanied of the same Cav-1 

expression profile (Figure 5). 
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Sodium channel (Nav1.5) and Cx40 protein abundance is reduced in cardiac atria of 

hyperthyroid mice. 

 The Figure 6 shows that Nav1.5 expression is progressively reduced on mice 

treated with different doses of T3. Mice 10 weeks old treated with 5x p.d. presented loss 

of 10% of Nav1.5, however when mice received 20x p.d. they presented loss of 75%. 

Mice 26 weeks old submitted at the same conditions showed loss of 33.5% (5x p.d.) and 

42% (20x p.d.). Cx40 also presented reduced on treated mice of 30% (mice 10 weeks 

old – 5x p.d.), 12% and 49% (mice 26 weeks old – 5 and 20x p.d., respectively). Had no 

difference between control and mice 10 weeks old treated with 20x p.d. 

Do Cx40, Cx43 and Nav1.5 downregulation seen in hyperthyroid mice have 

relationship with Cav-1 absence?  

In order to confirm if Cav-1 absence was able to promotes downregulation on 

Cx40, Cx43 and Nav1.5 in cardiac atria, we used Cav-1-/-KO, as describe previously. 

The results are shown on Figure 7. Have no difference on Nav1.5 and Cx43 expression 

level between wild-type and Cav-1 knockout mice, but when we analyzed the Cx40 

expression level we found decreases on 85% in Cav-1 knockout mice. 

DISCUSSION 

 Several evidence have suggested that Cav-1 is involved in the regulation of 

cardiac electric functioning. For example, Cav-1 regulates the Cx43 function and 

degradation (Schubert et al., 2002; Yang et al., 2014). Two important human genome 

studies revealed the association of Cav-1 variants with increased risk of cardiac 

arrhythmias (Holm et al., 2010; Ellinoor et al., 2012). It is known that TH imbalance, 

hypothyroidism and hyperthyroidism, is able of increase atrial fibrillation in rats (Zhang 

et al., 2013) and to our knowledge, this is the first study examining the effects of 

different TH doses and ages on arrhythmic molecular profile, demonstrating the Cav-1 



126 

 

role. Atrial fibrillation occurs in 10-25% of patients with hyperthyroidism (Fuster et al., 

2011) and in patients with hyperthyroidism and atrial fibrillation, the primary treatment 

goal is to restore normal thyroid function (Zhang et al., 2013).  

A work showed that hyperthyroidism increases atrial fibrillation vulnerability, 

the hyperthyroid rats demonstrated increased ventricular contractility (Zhang et al., 

2013). Several authors have shown the important link between thyroid hormone levels 

and heart function (Klein and Ojamaa, 2001; Tang et al., 2005; Gerdes and Iervasi, 

2010).  Chen and co-workers (2002) revealed that thyroid hormone changes the 

electrophysiological activity of the pulmonary vein cardiomyocytes. Increased 

automaticity and enhanced triggered activity may increase the arrhythmogenic activity 

of PVs in hyperthyroidism. The hyperthyroidism is associated with 

an increased supraventricular ectopic activity in patients with normal hearts. The 

activation of arrhythmogenic foci by high thyroid hormone levels may be an important 

causal link between hyperthyroidism and atrial fibrillation (Wustmann et al., 2008). 

We decided to have experimental groups with different ages because some 

authors have demonstrated that thyroid hormone would be one of the factors involved in 

the modulation of cardiovascular nitric oxide (NO) production and caveolin-1 and 

caveolin-3 tissue-specific abundance, regardless of age (Sarati et.al., 2012). Clinical 

features of thyroid dysfunction vary with age (Engels et al., 2015). 

The great majority of the cells in the organism need to be depolarized in order to 

fulfill their functions. This is case for excitable tissues like cardiac muscles, and the 

sodium ion (Na+) is principally responsible for the process (Catterall, 2012). Different 

experimental studies (in humans and mice) have shown the presence of Nav1.5 channels 

not only at the level of cell membranes in cardiac muscle but also in intercalated discs, 

in lateral cell membranes, and in T-tubules (Huges, 2007). The intercalated disc serves 



127 

 

as a meeting point of the proteins that are relevant for excitability, propagation, and the 

mechanical joining of cardiomyocytes (León-Ariza et al., 2014). There is an interaction 

between the sodium channels and the gap junctions, Cx43. This communication is 

important because it determines the intensity of the sodium current between the 

cardiomyocytes (Mario, 2012). Furthermore, an important Nav1.5 modulators are free 

oxygen radicals (ROS), that leads to the reduction of rapid influx of sodium. Our results 

show that hyperthyroidism leads to increase of ROS production, followed by Cav-1, 

sodium channel (Nav1.5) and gap junctions (Connexins 40 and 43) downregulation. 

Thus, our results demonstrate that TH high level may contribute to the onset of cardiac 

arrhythmic episodes. 

Recently a study showed the important role of Cx43 level to improved gap 

junction intercellular communication (Veeranki et al., 2016) and other study with 34 

cases of electric shock death who had definite current mark evidence found reduction on 

Cx43 expression in the sinoatrial node (Chen et al., 2015). These authors concluded that 

Cx43 expression in the sinoatrial node illustrate electric shock death might be related to 

the abnormalities of cardiac electrophysiology and conduction. Gemel and co-workers 

(2014) said that a normal atrial conduction requires similar abundances and 

homogeneous/overlapping distributions of two connexins (Cx40 and Cx43) and showed 

that Cx40 immunostaining was severely reduced in all chronic atrial fibrillation 

patients. 

The loss of Cav-1 resulted in slowed cardiac conduction and increased risk of 

arrhythmia (Yang et al., 2014). The authors showed that genetic deletion of Cav-1 leads 

to impact on cardiac electric functioning, the ECG recordings revealed that left 

ventricular (LV) conduction velocity in Cav-1-/- was significantly lower than in wild-

type mice, besides that the authors concluded that electric abnormalities observed in 
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Cav-1-/- mice result from LV connexin 43 downregulation by activated cSrc tyrosine 

kinase (Yang et al., 2014). There is a significant association between rs3807989 (single-

nucleotide polymorphism) and atrial fibrillation in the Chinese Han population. The 

Cav-1 interacts with sodium channel (Nav1.5), so Cav-1 becomes a strong candidate 

susceptibility gene for atrial fibrillation across different ethnic populations (Chen et al., 

2015). 

The use of carvedilol and bisoprolol (drugs with antiarrhythmic action), was 

able to increase the Cav-1 and cardiac ion channel protein (Nav1.5) expression in HL-1 

cardiac myocytes cells. The authors previously have been reported that carvedilol has 

antiarrhythmic effects in the patients with chronic heart failures (Endo et al., 2015). 

In summary, by using an original hyperthyroid experimental model we provide 

evidences that hyperthyroidism leads to altered pattern of expression of gap junctions 

(Cx40 and 43) and sodium channel (Nav1.5) in cardiac atria from young and old mice 

and that may be correlated to the arrhythmia episodes seen in hyperthyroidism 

condition. We expect that future studies using similar approach will provide new and 

important findings that will help understanding the link between thyroid gland disorders 

and cardiovascular functions. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1: Experimental design of study. The figure represents 6 different experimental 

groups. 

Figure 2: Cardiac hypertrophy determined by the ratio of heart weight to tibia length 

and expressed as mg/mm. [*p<0.05 from control group (10w) and #p<0.05 from control 

group (26w)]. 

Figure 3: Representative Western blots of the cardiac atria protein lysates from control 

and treated mice 10 and 26 weeks old (5 and 20x of physiological dose of T3). Western 

blot analysis of 4-HNE (A), Cav-1 (B) and Cx43 (C), * represents p<0.05 from control 

group (10 weeks old mice). 

Figure 4: Confocal images of 4-HNE and anti-3-nitrotyrosine (YNO2) in atria of mice 

10 weeks old, treated with T3 (5 and 20x) for 14 days (bar 10µm) (A and B), mice 

26weeks old, treated with T3 (5 and 20x) for 14 days (bar 10µm) (C and D). Blue label 

corresponds to DAPI (nucleus). *vs. Control (10w) p<0.05 and # vs. T3 5x (10w) 

p<0.05. 

Figure 5: Confocal images of Cav-1 and Cx43 in atria of mice 10 weeks old, treated 

with T3 (5 and 20x) for 14 days (bar 10µm) (A and B), mice 26weeks old, treated with 

T3 (5 and 20x) for 14 days (bar 10µm) (C and D). Blue label corresponds to DAPI 

(nucleus). *vs. Control (10w) p<0.05 and # vs. T3 5x (10w) p<0.05. 

Figure 6: Confocal images of Nav1.5 and Cx40 in atria of mice 10 weeks old, treated 

with T3 (5 and 20x) for 14 days (bar 10µm) (A and B), mice 26weeks old, treated with 

T3 (5 and 20x) for 14 days (bar 10µm) (C and D). Blue label corresponds to DAPI 

(nucleus). *vs. Control (10w) p<0.05 and # vs. T3 5x (10w) p<0.05. 
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Figure 7: Confocal images of Cav-1 (A and B), Cx43 (A and B), Nav1.5 (C and D) and 

Cx40 (C and D) in atria of wild-type and Cav-1-/- knockout mice 10 weeks old. Blue 

label corresponds to DAPI (nucleus). *vs. Wild-type (WT) p<0.05. 
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Figure 1.  
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Figure 2. 
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Figure 3.  
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Figure 4. 
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Figura 5 
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Figure 6 
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Figure 7 
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