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RESUMO 

Tavares, FM. Efeito do Hormônio Tiroideano na função cardíaca no modelo de 
Isquemia/Reperfusão em ratos. Papel do receptor AT2 e da via intracelular 
AMPK. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
O coração está sob ação direta de vários fatores endócrinos, como o Sistema 

Renina Angiotensina (SRA) e os Hormônios Tiroideanos (HT), capazes de 

modular direta ou indiretamente o trofismo e a proteção ao estresse cardíaco. 

Além de exercerem papel regulador em situações de injúria cardíaca, esses 

sistemas endócrinos interagem em muitas de suas ações. Os HT 

correspondem a um fenótipo de cardioproteção e influenciam no estado trófico 

do tecido cardíaco através de diversos mecanismos, dentre eles a modulação 

dos componentes do SRA - a Angiotensina II (Ang II), um potente peptídeo 

vasoativo, e seus receptores (AT1 e AT2). Estudos têm demonstrado que 

alterações na expressão do receptor AT2 no miocárdio estão intimamente 

relacionadas à resposta funcional do coração após injúria de 

Isquemia/Reperfusão (I/R), e que em situações de hipertiroidismo sua 

expressão está aumentada em 50%. Dessa forma, os objetivos do presente 

estudo foram avaliar o papel do receptor AT2 na cardioproteção mediada pelo 

HT e a participação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), enzima 

relacionada com metabolismo e cardioproteção, nesse processo. Para 

responder a tais objetivos, o modelo de I/R em corações isolados de ratos 

Wistar submetidos ao tratamento com T3 (7µg/100g p.c por 14 dias), na 

presença ou na ausência do antagonista do receptor AT2 (PD123319) foi 

desenvolvido com a utilização do aparto de Langendorff. Os resultados obtidos 

mostraram que o HT exerce efeito cardioprotetor, acompanhado de um 

aumento na expressão protéica do receptor AT2 e da AMPK fosforilada. Este 

aumento foi prevenido com a administração do PD, que foi acompanhado com 

piora da função cardíaca. Em cojunto, estes dados sugerem que parte da 

cardioproteção induzida pelo HT é mediada pelo receptor AT2, e conta com a 

participação da AMPK na proteção do miocárdio após I/R.  

 
Palavras-chave: Modelo de I/R. Hipertireoidismo. Receptores AT2. 
Cardioproteção.



 

ABSTRACT 
 
Tavares, FM. Effect of Thyroid Hormone on cardiac function in the 
Ischemia/Reperfusion injury of Wistar rats. Role of AT2 receptor and AMPK 
signaling pathway. Master thesis (Morphological Sciences) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
Several endocrine systems, such as the renin-angiotensin system (RAS) and 

thyroid hormones (TH), may direct influence the cardiac function, directly or 

indirectly modulating the heart trophism and protectingagainst cardiac stress. 

Besides their regulatory role under situations of cardiac damage, the endocrine 

systems are able to interact in many of their actions. The TH correspond to a 

phenotype of cardioprotection and influence the trophic state of cardiac tissue 

through numerous mechanisms, including the modulation of RAS components - 

the angiotensin II (Ang II), a potent vasoactive peptide and its receptors (AT1 

and AT2). Previous studies have shown that changes in AT2 receptor 

expression in the myocardium are closely related to the functional response of 

the heart following ischemia/reperfusion (I/R) injury, and that its expression is 

increased by 50% in hyperthyroidism condition. This study aimed to evaluate 

the role of AT2 receptor in cardioprotection mediated by the TH and the 

involvement of AMP-activated protein kinase (AMPK), enzyme related to 

metabolism and cardioprotection, in this context. A model of I/R was developed 

in isolated hearts of Wistar rats  submitted to T3 treatment (7µg/100g b.w. for 14 

days) in the presence or absence of the AT2 receptor antagonist (PD123319), 

using the Langendorff apparatus. The results showed that TH exerts a 

cardioprotective effect accompanied by increased levels of AT2 and 

phosphorylated AMP protein expression. This increase was prevented by the 

administration of PD, which was accompanied by a loss of cardiac function. 

These data suggest that part of the TH-induced cardioprotection is mediated by 

the AT2 receptor with the involvement of AMPK in the protection of myocardium 

after I/R injury. 

 
Keywords: Ischemia Repersusion Injury. Hyperthyroidism. AT2 receptors. 
Cardioprotection. 
  



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hormônios Tireoideanos (HT) e Sistema Cardiovascular 

Os Hormônios Tiroideanos (HT) são produzidos pela glândula tiróide, 

sob estímulo de um hormônio adeno-hipofisário, o hormônio estimulante da 

tiróide (TSH), apresentam amplas funções sobre o metabolismo em geral, com 

importantes efeitos no sistema cardiovascular. Estes hormônios são divididos 

em dois tipos: o T4 ou tiroxina, que possui quatro iodos ligados ao seu anel 

benzênico, e o T3 ou triiodotironina, com apenas três iodos. Cerca de 90% do 

hormônio metabolicamente ativo que é secretado pela glândula corresponde ao 

T4, no entanto, o T3 apresenta uma potência biológica quatro vezes superior 

ao T4, mesmo que esteja presente no sangue em quantidades bastante 

inferiores. Após a liberação do T4 para a circulação, a maior parte do T4 é 

desiodada por ação da enzima 5’–desiodase, presente nos vários tecidos, se 

transformando em T3, que será finalmente utilizado. Este, após ligação aos 

respectivos receptores nucleares, exerce inúmeras funções intracelulares, 

tendo como destaque a regulação da transcrição de diferentes genes alvos 

(Yen, 2001). 

No coração o T3 age aumentando a freqüência cardíaca (FC) e a fração 

de ejeção, contribuindo para o aumento do débito cardíaco. Embora o 

hormônio atue aumentando a pressão arterial sistólica, nem sempre este 

aumento ocorre concomitantemente ao aumento da pressão arterial média, 

uma vez que o mesmo promove diminuição da resistência vascular sistêmica. 

Como efeito final, o estado hipercinético do sistema cardiovascular, induzido 

por elevados níveis de HT, leva a um significativo aumento da massa muscular 

cardíaca, caracterizando uma situação de hipertrofia cardíaca (Danzi e Klein, 

2004). Tendo como base esses vários efeitos cardiovasculares dos HT, 

entende-se porque a alteração da função cardíaca observada nas doenças da 

tireóide corresponde atualmente a um dos aspectos mais importantes e de 

grande relevância clínica tanto no hipo como no hipertireoidismo (Canaris et al., 

2000; Kahaly e Dillmann, 2005). 

Nos últimos anos, os estudos de nosso grupo evidenciaram a importante 

participação do Sistema Renina-Angiotensina em algumas das ações dos HT 

no sistema cardiovascular, sugerindo que este (SRA) possa agir como um 



 

importante mediador de ações cardiovasculares dos HT (Barreto-Chaves et al., 

2010). 

 

1.2 Sistema Renina-Angiotensina e Hormônios Tiroideanos (HT) 

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. No entanto, hoje se sabe que esse 

sistema é muito mais amplo e complexo do que o inicialmente suposto, com a 

ação de inúmeras outras enzimas, que resultam na formação de peptídeos 

biologicamente ativos, os quais, ao interagirem com receptores específicos, 

acabam auxiliando na regulação deste sistema como um todo. 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 (Santos et al., 2008). 

A visão clássica deste sistema hormonal tem como primeiro componente 

a renina, uma enzima proteolítica sintetizada e estocada nas células 

justaglomerulares, 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, a qual excerce seus efeitos através de dois receptores distintos, o 

receptor de Ang II do tipo 1 (AT1) e do tipo 2 (AT2) (Warner et al., 2004). 

No final da década de 80, 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 

(1986) propôs o conceito de SRA local ou tecidual, o qual é capaz de gerar Ang 



 

II independentemente do SRA clássico, e encontra-se presente no coração e 

em células cardíacas isoladas (Re, 2004). Desta forma, a geração de Ang II 

que ocorre na circulação é complementada pelos SRA locais, os quais têm 

importantes funções homeostáticas e, por vezes, implicações patológicas. 

Até o presente momento, dois receptores contendo sete domínios 

transmembranares e acoplados à proteína G são descritos como mediadores 

das ações exercidas pela Ang II, o AT1 e o 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 e 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). 

O receptor AT2 apresenta pequena homologia em relação ao receptor 

AT1 quanto à sequência de aminoácidos (Volpe et al., 2003). Estes receptores 

são altamente expressos durante o período fetal, e logo após o nascimento têm 

a sua expressão drasticamente reduzida, ficando restrita a poucos órgãos, 

incluindo os do sistema cardiovascular (Huang et al., 1996; Bedecs et al., 

1997). Ao contrário do receptor AT1, o papel fisiológico do receptor AT2 ainda 

é muito controverso. 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 e Iwao, 2000; Zhu et 

al., 2003; Carneiro-Ramos et al., 2010). Dessa forma, com base nesses 

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 vêm se propondo a investigar o seu papel, 

mais profundamente, também na fase adulta. 

Como citado previamente, alguns trabalhos recentes demonstraram que 

componentes do SRA cardíaco estão significativamente alterados quando em 

situações de aumento (Anjos-Ramos et al., 2006; Diniz et al., 2007) e 



 

diminuição (Carneiro-Ramos et al., 2007) dos níveis plasmáticos dos 

hormônios tiroideanos, sendo que essas alterações afetam tanto a estrutura 

(Hu et al., 2003), como a função cardíaca em geral (Hu et al., 2005; Carneiro-

Ramos et al., 2006). Assim, uma estreita relação entre os HT e a ativação de 

componentes do SRA no sistema cardiovascular vem sendo demonstrada em 

diversos estudos. Os resultados destes trabalhos mostram que o T3 estimula 

diretamente a expressão gênica de renina, tanto in vivo como in vitro, além de 

aumentar a síntese e secreção de angiotensinogênio, e alterar a expressão dos 

receptores de Angiotensina II (Ang II) (Sernia et al., 1993; Kobori et al., 1997; 

Ichihara et al., 2001) . Nesse contexto, temos ainda que a hipertrofia cardíaca 

mediada por 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). Ainda, a utilização de 

inibidores específicos de componentes do SRA, como antagonista do receptor 

AT1 ou inibidor da ECA (Hu et al., 2003) foi capaz de atenuar o aumento da 

massa muscular cardíaca induzida pelo HT in vivo e in vitro (Diniz et al., 2009). 

Embora, como explicitado anteriormente, tenhamos na literatura um 

corpo de resultados suficientemente grande que nos permite concluir haver 

uma interação entre esses dois sistemas endócrinos (SRA e HT) e isso pareça 

estar bem estabelecido na hipertrofia que se desenvolve no hipertiroidismo, em 

outros modelos de injúria cardíaca, como ocorre no modelo de 

isquemia/reperfusão, o papel destes hormônios parece não estar muito bem 

definido ainda. 

 

1.3 Isquemia/Reperfusão (I/R) e cardioproteção 

Doenças cardiovasculares, entre elas aquelas que culminam com a 

deficiência de irrigação do tecido levando ao infarto do miocárdio, 

correspondem ainda nos dias de hoje a uma das principais, se não a principal, 

causa de óbitos na população em geral, segundo a Organização Mundial de 

Saúde. 

A isquemia miocárdica é resultante de um comprometimento do fluxo 

sanguíneo coronariano, gerado a partir de um desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda de oxigênio. Em teoria o processo é muito simples, a falta de 



 

oxigenação e de substratos metabólicos adequados diminui rapidamente a 

energia disponível para a célula, levando à lesão celular, que pode ser de 

natureza reversível ou irreversível. Na prática, o processo é muito complexo, 

uma vez que a extensão da lesão é determinada por vários fatores, como: 

gravidade da isquemia (baixo fluxo versus fluxo zero), duração da isquemia, 

seqüência temporal da isquemia (isquemia curta seguida de isquemia longa), 

mudanças no ambiente físico e metabólico (normotermia versus hipotermia; 

conteúdo de glicogênio no miocárdio antes da isquemia, composição do 

perfusato), bem como a resposta inflamatória (Cokkinos et al., 2006). 

A reperfusão, por sua vez, embora represente um pré-requisito para a 

sobrevivência do tecido, pode, entretanto, promover um aumento das lesões 

celulares que já ocorreram durante a isquemia. Este fenômeno denominado de 

“lesão de reperfusão” pode levar à morte celular do miocárdio, a qual pode 

ocorrer por necrose ou por apoptose, sendo que ambas parecem compartilhar 

mecanismos comuns em seus estágios iniciais. A intensidade do estímulo é o 

que irá determinar qual dessas formas é mais prevalente, sendo que as duas 

formas de morte celular ocorrem em ambientes experimentais de isquemia e 

reperfusão (Cokkinos at al., 2006). 

Assim, a Isquemia-Reperfusão (I/R) vem sendo considerada uma 

importante causa de injúria cardíaca, uma vez que evidências clínicas e 

experimentais demonstram que o subsequente restabelecimento do fluxo 

sanguíneo, após um período de isquemia, pode trazer danos ainda piores para 

o tecido cardíaco do que o próprio evento isquêmico per se. Como exemplo 

temos que essa restauração “caótica” do fluxo tissular, conhecida como 

fenômeno do não-refluxo, resulta em um círculo vicioso de disfunção endotelial 

vascular, redução da perfusão local, ruptura da membrana celular, edema 

celular maciço, lise celular e fragmentação, resposta inflamatória, entre outros 

(Evoara et al., 1996; Cokkinos at al., 2006). 

Embora sejam bem caracterizados os eventos que levam à injúria de 

I/R, o coração possui mecanismos intrínsecos contra essas lesões, as quais 

são induzidas por breves episódios isquêmicos (pré-condicionamento 

isquêmico). Como exemplos de mecanismos celulares envolvidos nestas 

circunstâncias tem-se a ativação de proteínas envolvidas em diferentes vias de 

sinalização intracelular, como a enzima fosfoquinase C (PKC), a quinase 



 

glicogênio sintase 3β (GSK3β) e a proteína quinase ativada por adenosina 

monofosfato (AMPK) (Hausenloy et al., 2006). Esta última, AMPK, corresponde 

a um importante sensor regulador do status de energia celular, e é ativada em 

resposta ao estresse isquêmico (Young, 2008). Em corações não isquêmicos a 

ação da AMPK é decorrente da produção de espécies reativas de oxigênio. 

Estas, embora quando em excesso possam levar a efeitos deletérios ao tecido, 

por outro lado, são determinantes e necessárias para a ativação da AMPK 

(Leon H, 2004). Quando a AMPK é ativada em resposta à isquemia, tem o 

potencial de aumentar o suprimento energético do miocárdio através da 

glicólise. Com o aumento da captação de glicose durante a reperfusão, esta 

proteína passa a exercer, deste modo, um importante efeito cardioprotetor. 

Assim, a ativação da AMPK desempenha um papel essencial no metabolismo 

cardíaco favorecendo a proteção do miocárdio após o estresse de I/R 

(Morrisson, 2011). 

O papel cardioprotetor da AMPK pode ser evidenciado em diferentes 

estudos da literatura. Corações de camundongos transgênicos que expressam 

uma forma truncada (não ativa) da AMPK, e que foram submetidos a I/R, 

apresentaram um significativo prejuízo da captação de glicose, glicólise e 

oxidação de ácidos graxos (Russell, 2004). Ainda, a deleção do gene de MIF 

(macrophage migration inhibitory factor), um ativador da AMPK, promoveu 

aumento da lesão cardíaca pós I/R, em decorrência da baixa captação de 

glicose, o que levou à diminuição da função contrátil dos cardiomiócitos na 

recuperação pós-isquêmica, acentuando os efeitos do infarto do miocárdio 

(Luptak et al., 2007; Miller et al., 2008; Ma et al., 2010). Além disso, já foi 

demonstrado que a redução na atividade da AMPK levou a comprometimento 

da função cardíaca, manifestada por diminuição de recuperação pós-isquêmica 

e aumento da apoptose no miocárdio (Russell et al., 2004). 

Os mecanismos intracelulares relacionados à função de proteção 

desenvolvida pela AMPK após a isquemia do miocárdio estão ainda sendo 

investigados. No entanto, alguns estudos sugerem que a AMPK possui a 

capacidade de regular a translocação de GLUT4 (transportador de glicose tipo 

4) para o sarcolema. Ainda, como a AMPK pode fosforilar a enzima sintase de 

óxido nítrico endotelial (eNOS) no resíduo de serina-1177, parte de sua ação 

cardioprotetora pode ocorrer através da via do óxido nítrico (Li et al., 2004). Por 



 

outro lado, outras investigações têm mostrado que a AMPK pode ativar a p38 

MAPK (proteína quinase ativada por mitógeno) que, por sua vez, aumenta a 

captação de GLUT4 e a translocação de glicose para o miocárdio (Li et al., 

2005). 

Embora os trabalhos apresentados anteriormente apontem para um 

importante efeito cardioprotetor da AMPK, estudos mostram que a ativação da 

AMPK também pode estimular a ativação da oxidação de ácidos graxos, os 

quais podem aumentar a produção de prótons e diminuir a eficiência cardíaca, 

com concomitante inibição da oxidação da glicose. Desta forma, com vista a 

esses efeitos duais da AMPK nas vias metabólicas, canais iônicos, síntese 

protéica e função celular, tem-se claro o importante e complexo papel que esta 

proteína apresenta no modelo de I/R (Dycy et al., 2006). 

Ao longo dos últimos anos, os estudos sobre fenótipos de maior 

tolerância contra a isquemia e reperfusão tornou-se uma importante ferramenta 

na busca de evidências sobre a resposta adaptativa do coração a um estresse 

isquêmico. Vários paradigmas de cardioproteção foram identificados e são 

extensivamente estudados na esperança de encontrar novos alvos terapêuticos 

para o miocárdio isquemiado. Sabe-se que alguns hormônios desempenham 

um papel importante na resposta do coração à isquemia. Neste contexto, as 

alterações hormonais têm sido investigadas na tolerância do miocárdio ao 

estresse isquêmico (Pantos et al., 2004). 

Vale ressaltar que a sinalização intracelular da hipertrofia cardíaca 

induzida pelos Hormônios Tiroideanos (HT) é semelhante àquela de combate 

ao estresse. Vários genes que codificam proteínas reguladoras e estruturais no 

coração são modulados pelos HT e se relacionam não somente com a 

hipertrofia, mas também com o aumento da contratilidade cardíaca, 

vasodilatação e angiogênese, prevenção da fibrose e modulação do 

metabolismo lipídico (Pantos et al., 2004). Neste contexto, evidências 

experimentais mostram que corações tratados de forma aguda com tiroxina 

(Liu et al., 1998) ou pré-tratados por duas semanas com este hormônio 

resultam em aumento da recuperação da função cardíaca, quando submetidos 

à ausência de fluxo global de isquemia seguida de reperfusão, apresentando 

dessa forma um papel cardioprotetor. (Buser et al., 1990; Pantos et al., 2001). 



 

Assim, os mecanismos pelos quais os HT exercem seu efeito 

cardioprotetor estão ainda sob intensa investigação. O tratamento crônico com 

estes hormônios tem sido associado a alterações na expressão de moléculas 

cardioprotetoras importantes como a proteína quinase C (PKC). O papel 

cardioprotetor da PKC tem sido documentado em vários estudos, sendo que 

sua superexpressão em cardiomiócitos resulta na ativação de p38 MAPK, o 

que contribuiria para a regulação negativa da isquemia (Saurin et al., 2000). 

Além disso, a PKC pode ainda fosforilar moléculas cardioprotetoras, como a 

proteína de choque térmico 27 (Hsp27). O aumento da expressão e da 

fosforilação da Hsp27, especialmente na fração do citoesqueleto, já foi 

evidenciado em corações de ratos hipertireoideos (Maizels et al., 1998). 

O SRA também apresenta um importante papel regulador tanto no 

modelo de I/R como em outros modelos de injúria cardíaca (Dostal et al., 

1999). A Ang II pode pré-condicionar o coração contra o infarto local através da 

ativação ou inibição de seus receptores. Neste sentido, Yoshiyama e cols 

(1994) demonstraram que a inibição do receptor AT1 (TCV-116), por uma 

semana antes da I/R, reduziu a injúria de reperfusão e melhorou a função 

cardíaca em corações perfundidos. Neste mesmo modelo, porém, com o uso 

de outro bloqueador de AT1 (losartan) foi possível observar também uma 

atenuação da disfunção mecânica do coração após a isquemia (Yang et al., 

1997). Este efeito foi igualmente observado quando o pré-tratamento com 

losartan foi realizado entre 4-6 horas antes de isolar o coração (Yang et al., 

1998). No entanto, ao ser este inibidor perfundido nas coronárias, 5 minutos 

antes da isquemia, houve piora da eficiência cardíaca (Xu et al., 2002). Assim, 

no modelo de I/R, os resultados da inibição do receptor AT1 são ainda 

contraditórios e parecem estar relacionados com o tempo em que esta inibição 

é realizada. 

 Já no que diz respeito ao papel do receptor do tipo AT2 neste modelo de 

I/R, os resultados são ainda mais escassos. Estudos anteriores demonstraram 

que o processo de I/R em corações isolados de ratos diminui a expressão do 

receptor AT2 e leva a um prejuízo funcional, sendo que o bloqueio seletivo 

deste receptor, realizado 5 min antes do processo isquêmico através da 

perfusão das coronárias com PD-123,319, aumenta a expressão protéica de 

AT2, ocasionando melhora na recuperação da função cardíaca (Przyklenk et 



 

al., 1993; Xu et al., 2002). Ainda, camundongos geneticamente modificados 

que não expressam o receptor AT2 mostraram redução da sobrevivência e 

desenvolvimento de uma dilatação do ventrículo esquerdo após infarto do 

miocárdio, induzido através da oclusão da artéria coronária descendente 

anterior esquerda. O estudo conclui que os mecanismos relacionados ao papel 

cardioprotetor do receptor AT2 ainda não foram elucidados, embora exista uma 

possível relação entre o aumento da expressão deste receptor e a proteção do 

coração após o processo isquêmico (Oishi, 2003). 

 Se por um lado esses estudos indicam um importante papel do AT2 

ligado à cardioproteção, por outro, este receptor mereceu recentemente o 

editorial da revista Cardiovascular Research, a qual teve como título: 

“Programação fetal revela o lado negro do receptor AT2” (Thornburg, 2011). 

Nesta edição um dos estudos mostrou que a hipóxia fetal promove 

programação gênica, com consequente aumento da expressão do receptor 

AT2 na vida adulta, levando o miocárdio a uma maior vulnerabilidade à 

isquemia cardíaca, decorrente da hipóxia fetal. Desta forma, o aumento da 

expressão do receptor AT2 resultou em piora da função cardíaca após o evento 

isquêmico, a qual foi prevenida com a administração do inibidor específico do 

receptor, PD123,319 (Xue et al., 2011). Estes resultados colocam em cheque a 

“boa reputação” até então mostrada do receptor AT2, trazendo novos 

questionamentos e instigando ainda mais a busca sobre os mecanismos de 

proteção miocárdica relacionados a este receptor. 

 Embora alguns trabalhos da literatura tenham investigado o papel do 

receptor AT1 no modelo de I/R no hipertiroidismo, demonstrando que a inibição 

deste recebtor não abole o efeito cardioprotetor do HT na recuperação da 

função cardíaca (Pantos et al.,2005), o papel e a importância do receptor AT2 é 

totalmente desconhecida neste modelo experimental. Diante disto, é possível 

hipotetizar que um dos mecanismos que esteja relacionado ao efeito 

cardioprotetor do HT aumentando a contratura isquêmica e melhorando a 

recuperação da função cardíaca pós-isquemia ocorra com a participação do 

receptor AT2, uma vez que estes se encontram, como citado anteriormente, 

aumentados em condições de hipertiroidismo. 

  



 

2 CONCLUSÕES 

 Com base nos resultados apresentados, podemos concluir que: 

- O Hormônio Tiroideano (T3) exerceu efeito cardioprotetor e promoveu 

aumento da expressão do receptor AT2 e dos níveis de AMPK fosforilada; 

- A inibição do receptor AT2 com PD 123,319 exerceu efeito cardioprotetor 

quando administrado sozinho; 

- O receptor AT2 está envolvido com a cardioproteção mediada pelo T3, uma 

vez que a inibição farmacológica deste receptor foi capaz de abolir o efeito 

cardioprotetor do HT, além de inibir a modulação do receptor AT2 e da 

fosforilação da AMPK. 
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