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RESUMO  

SODRÉ, F. S. S. Efeitos do jejum prolongado sobre o metabolismo do músculo 
cardíaco e função cardíaca em ratos. 2018. 96 f. Dissertação (Mestrado em 
Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2018. 
 

O presente estudo teve por objetivo investigar os efeitos do jejum de 48 h sobre o 

metabolismo do músculo cardíaco e sobre a função cardíaca. Para isso, ratos machos 

com 60 dias foram separados em dois grupos: jejuados por 48 h (grupo experimental) 

e alimentados (grupo controle). Após eutanásia, sangue e coração foram coletados. 

O coração foi excisado e a aurícula do átrio direito (AAD), a aurícula do átrio esquerdo 

(AAE), parede do ventrículo direito (PVD), septo interventricular (SIV) e parede do 

ventrículo esquerdo (PVE) foram separadas e analisadas individualmente. Análises 

de parâmetros bioquímicos plasmáticos, dosagem de metabólitos, atividade máxima 

de enzimas, assim como expressão gênica e proteica foram realizadas. O jejum 

promoveu alterações metabólicas em todas as regiões, sendo mais intensas na PVE. 

Registros ventriculares e hemodinâmicos também foram obtidos. O jejum diminuiu a 

força de contração (dP/dt+), a força de relaxamento (dP/dt-) e a frequência cardíaca 

(FC), aumentou o tempo de enchimento diastólico e o hematócrito. Apesar de 

observamos aumento do potencial oxidativo e aumento da concentração disponível 

de ATP, é possível que 48 h de jejum comprometa a volemia e por consequência a 

função cardíaca. 

 

 
 
Palavras-chave: Jejum. Metabolismo. Músculo cardíaco. Função cardíaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

SODRÉ, F. S. S. Effects of prolonged fasting on cardiac muscle metabolism and 
cardiac function in rats. 2018. 96 f. Dissertation (Master thesis in Human Physiology) 
- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

The present study aimed to investigate the effects of 48 h fasting on cardiac muscle 

metabolism and cardiac function. For this, male rats with 60 days were separated into 

two groups: fasted for 48 h (experimental group) and fed (control group). After 

euthanasia, blood and heart were collected. The heart was excised and the right atrial 

atrium (RAA), left atrial atrium (LAA), right ventricular wall (RVW), interventricular 

septum (IVS) and left ventricular wall (LVW) were separated and analyzed individually. 

Analyzes of plasma biochemical parameters, dosage of metabolites, maximum activity 

of enzymes, as well as gene and protein expression were performed. Fasting promoted 

metabolic alterations in all regions, being more intense in PVE. Ventricular and 

hemodynamic records were also obtained. Fasting decreased contraction force (dP / 

dt +), relaxation force (dP / dt-) and heart rate (HR), increased diastolic filling time and 

hematocrit. Although we observed an increase in the oxidative potential and an 

increase in the available ATP concentration, it is possible that 48 h fasting 

compromises blood volume and, consequently, cardiac function. 

 

 

 

Keywords: Fasting. Metabolism. Cardiac muscle. Cardiac function. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Jejum 

 

Por definição, jejum é a abstenção total de alimentos por um determinado 

período de tempo, sendo frequentemente realizado por motivos culturais, de saúde e 

religiosos (KERNDT et al., 1982; MAUGHAN; FALLAH; COYLE, 2010). 

Desde o século passado o jejum tem sido utilizado em estudos de controle de 

peso, prevenção e tratamento de doenças (KERNDT et al., 1982; LONGO; 

MATTSON, 2014). O jejum também foi instituído como um tradicional cuidado pré-

operatório solicitado e realizado antes de procedimentos cirúrgicos para prevenção de 

aspiração do conteúdo gástrico durante a indução anestésica (MENDELSON, 1946). 

Porém, vários autores contestam esse tradicional cuidado e questionam a falta de 

respaldo científico na conduta (NYGREN; THORELL; LJUNGQVIST, 2003; FEGURI 

et al., 2012; MACHADO, 2012). 

Em animais de experimentação o jejum também é frequentemente realizado 

antes de cirurgias, e geralmente precede análises de parâmetros sanguíneos, 

dosagem de compostos e testes comportamentais, objetivando reduzir variabilidade 

durante a investigação desses parâmetros (NOWLAND; HUGUNIN; ROGERS, 2011; 

JENSEN et al., 2013). Vale ressaltar que na maioria dos estudos o período de jejum 

não inclui ausência de ingesta de água, a privação é somente alimentar. 

O jejum realizado em animais de experimentação pode variar de curtos (menos 

de 24 horas) a longos (mais de 24 horas) períodos (NOWLAND; HUGUNIN; ROGERS, 

2011). Na literatura, privação de alimento por longos períodos de tempo podem 

desencadear várias alterações fisiológicas, metabólicas e comportamentais 

(ABRAHAMSEN; BERMAN; CARR, 1995; DUFFY et al., 1997; HEIDERSTADT et al., 

2000; CARR, 2002; SMITH; METZ, 2005;  O’MALLEY; DAMBROSIA; DAVIS, 2008). 

Períodos intermitentes de jejum também tem sido objeto de estudo de muitos 

pesquisadores, demonstrando efeitos contrários ao jejum prolongado (AHMET et al., 

2005; HEILBRONN et al., 2005; SOETERS et al., 2009; WAN et al., 2010; AZEVEDO; 

IKEOKA; CARAMELLI, 2013). 

Sabe-se que, no estado de jejum, o organismo passa a depender de substratos 

endógenos. Durante longos períodos de jejum as reservas de energia vão sendo aos 

poucos mobilizadas e tudo que é passível de metabolização é utilizado.  
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Nas primeiras horas de jejum, visando manter os parâmetros vitais (como a 

glicemia) e garantir aporte de substratos aos tecidos, as reservas de glicogênio, 

principalmente do fígado, são mobilizadas (CARLSON; SNEAD; CAMPBELL, 1994; 

AGUILAR-NASCIMENTO; PERRONE; PRADO, 2009; FEGURI et al., 2012). Porém, 

essas reservas são rapidamente depletadas, passando a ser necessário mobilização 

de outras reservas, como por exemplo as reservas de gordura (LONGO; MATTSON, 

2014).  

Intensa lipólise após jejum prolongado foi descrita por vários autores que em 

seus estudos observaram diminuição de insulina plasmática e aumento de ácidos 

graxos circulantes (OPIE, 1968; BOTAS, 1989; CARLSON; SNEAD; CAMPBELL, 

1994; JENSEN et al., 2013). Os ácidos graxos podem ser fonte de energia para a 

maioria dos tecidos e, como consequência de maior oferta e oxidação, podem 

promover acúmulo de acetil-CoA e gerar grande quantidade de corpos cetônicos 

(KERNDT et al., 1982; LONGO; MATTSON, 2014). Intenso jejum também mobiliza 

rapidamente as reservas proteicas, pois, para manter glicose circulante, metabólitos 

não glicídicos, como as proteínas, podem ser utilizados para síntese de novo de 

glicose via gliconeogênese (CARLSON; SNEAD; CAMPBELL, 1994; NYGREN, 2006). 

Outros substratos e intermediários metabólicos também podem ser direcionados a 

essa via. 

Além dessas alterações metabólicas, já foram descritas numerosas alterações 

fisiológicas provocadas pelo jejum. Em trabalho publicado por Kerndt et al. (1982), o 

jejum foi capaz de alterar parâmetros cardiovasculares, diminuindo significativamente 

a pressão arterial (PA) e o balanço negativo de sódio (Na). Goldhamer et al. (2002), 

também descreveram diminuição da PA, após jejum prolongado, de indivíduos 

hipertensos. Snorek et al. (2012), observaram menor incidência de arritmias pós-

infarto em ratos previamente submetidos a curto período de jejum. Por outro lado, 

Liepinsh et al. (2014), observaram maior proteção à isquemia cardíaca em animais 

alimentados quando comparados a animais jejuados.  

Nitidamente, implicações do jejum no sistema cardiovascular se mostram bem 

abrangentes e alterações significativas tem sido descrita. Assim, investigações mais 

detalhadas são pertinentes. 
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1.2 Sistema cardiovascular 

 

O sistema cardiovascular é constituído por uma bomba percussora, o coração, 

e por uma rede vascular por onde o sangue circula. A principal função do sistema 

cardiovascular é manter a reperfusão tecidual, e para isso, o sangue contendo 

material nutritivo e oxigênio deve ser constantemente propelido pelo coração 

(VASSALO; OLIVEIRA; STEFANON, 2012; MICHELINI, 2017; SANTOS et al., 2017). 

 

1.2.1 Anatomia cardíaca 

 

A parede do coração é formada por várias camadas sendo elas: o pericárdio, o 

epicárdio, miocárdio e o endocárdio (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). É a camada 

média e mais espessa do coração, chamada miocárdio, a mais envolvida na 

contratilidade cardíaca. Essa camada é constituída de músculo estriado cardíaco 

permitindo os movimentos de contração e relaxamento do coração (MOORE; 

DALLEY; AGUR, 2014; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017). 

Internamente o coração possui quatro câmaras cardíacas: átrios direito e 

esquerdo e ventrículos direito e esquerdo. Essas câmaras cardíacas estão fixadas ao 

esqueleto fibroso do coração, constituído de colágeno denso, que além de manter a 

estrutura do coração, circunda válvulas existentes entre átrios e ventrículos e atua 

como isolante elétrico (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2017). 

O átrio direito (AD) é separado do átrio esquerdo (AE) pelo septo interatrial e o 

ventrículo direito (VD) é separado do esquerdo (VE) pelo septo interventricular (SIV). 

Esses dois septos são considerados parte da parede das câmaras cardíacas, 

possuindo também em sua estrutura fibras musculares (MOORE; DALLEY; AGUR, 

2014). Por outro lado, átrios são separados de ventrículos por um arcabouço fibroso 

constituído principalmente de tecido conjuntivo denso (MOORE; DALLEY; AGUR, 

2014; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017). 

Cada câmara cardíaca tem função e estrutura bem específica. O AD recebe 

sangue venoso da veia cava superior e inferior e do seio coronário (MOORE; DALLEY; 

AGUR, 2014). Para isso, conta com uma bolsa cônica, constituída principalmente de 

fibras musculares (músculos pectíneos), chamada aurícula direita que amortece o 

sangue que chega e ainda atua como uma câmara adicional, aumentando a 
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capacidade do átrio (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; NETTER, 2014).  Após 

contração (sístole), o AD direciona o sangue recebido para o VD através da válvula 

atrioventricular direita, também denominada valva tricúspide (formada por três 

cúspides) (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). 

O ventrículo direito (VD), por sua vez, direciona o sangue recebido para o 

pulmão e para isso conta com várias estruturas importantes. Para que o sangue não 

retorne para o AD (prolapso) e siga somente para o pulmão, as três cúspides que 

compõem a válvula atrioventricular esquerda estão fixadas, por estruturas chamadas 

cordas tendíneas, em pequenas projeções musculares irregulares com bases fixadas 

na parede ventricular denominada músculos papilares (MOORE; DALLEY; AGUR, 

2014; NETTER, 2014). Antes da contração ventricular, ocorre a contração dos 

músculos papilares, tensionando as cordas tendíneas que por sua vez aproximam as 

cúspides. É desta forma que durante a contração do ventrículo (sístole ventricular) o 

prolapso é impedido e o sangue segue para o tronco pulmonar. Para seguir esse 

caminho, o sangue passa por outra válvula chamada válvula do tronco pulmonar ou 

válvula semilunar pulmonar (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014).  

Através dos pares de veias pulmonares direita a esquerda, sangue oxigenado 

entra no AE (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). Assim como o AD, o AE também 

possui uma aurícula muscular, porém, menor (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; 

NETTER, 2014). O AE direciona o sangue oxigenado para o VE através da válvula 

atrioventricular esquerda, também denominada válvula bicúspide ou mitral, formada 

por duas cúspides (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). 

A principal função do VE é propelir o sangue oxigenado para todos os órgãos 

e tecidos (VASSALO; OLIVEIRA; STEFANON, 2012; MICHELINI, 2017; SANTOS et 

al., 2017).  Assim como o VD, o VE também possui músculos papilares que tencionam 

cordas tendíneas aproximam as duas cúspides da válvula atrioventricular esquerda, 

impedindo que o sangue retorne para o AE (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; 

NETTER, 2014). Assim, o sangue segue para a aorta, passando pela válvula da aorta, 

sendo direcionado para todo o corpo.  

Por ter que enfrentar uma PA muito maior e ter que exercer mais força, a 

espessura da parede do VE é duas a três vezes maior que a do VD (MOORE; 

DALLEY; AGUR, 2014). Apesar do septo interventricular ser uma divisória entre VD e 

VE, e formar parte da parede de ambas, a maior parte muscular do septo 

interventricular é parede do VE (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014).  
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Além das diferenças estruturais gerais e funcionais, existem diferenças 

celulares entre as câmaras cardíacas.  Segundo Kane e Terracciano (2017), os 

miócito do miocárdio (cardiomiócitos) que compõe o músculo cardíaco possuem 

características diferentes quando comparado átrios e ventrículos. Cardiomiócitos que 

compõe o tecido contrátil ventricular apresentam-se maiores, mais organizadas, com 

estrutura tubular melhor desenvolvida, sarcômeros alinhados e maior número de 

mitocôndrias, quando comparados a cardiomiócitos atriais (SHIMADA et al., 2004; 

LUKYANENKO; CHIKANDO; LEDERER, 2009). 

Outras diferenças entre átrios e ventrículos foram descritas, incluindo 

expressão diferencial de vários canais iônicos (RAVENS; CERBAI, 2008), ampla 

gama de proteínas específicas (FENG et al., 1997; GARBORIT et al., 2007) e genes 

expressos de forma preferencial ou única em cada câmara cardíaca (BIRD et al., 

2003).  O gene MLC2V (myl2), por exemplo, que codifica cadeia leve de miosina, tem 

sido frequentemente atribuído como marcador ventricular (LEE et al., 1992; 

BRUNEAU et al., 2000; NG; WONG; TSANG, 2010). 

 

1.2.2 Eventos elétricos e mecânicos  

 

Os eventos mecânicos de contração e relaxamento do coração são precedidos 

de eventos elétricos. Esses eventos são gerados e transmitidos pelo complexo 

estimulador do coração constituído de tecido nodal (nó sinoatrial e nó atrioventricular) 

e fibras condutoras (His-Purkinje) (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; NETTER, 2014). 

O tecido nodal inicia os batimentos cardíacos e coordena a contração das 

quatro câmaras cardíacas (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). O ritmo cardíaco é 

determinado pelo nó sinoatrial (marca-passo cardíaco) que após atingir limiar de 

despolarização desenvolve potencial de ação que se propaga célula a célula 

rapidamente por todo o átrio, tanto esquerdo como direito (VASSALO; OLIVEIRA; 

STEFANON, 2012). Essa rápida transmissão de sinal elétrico é facilitada por vias 

especializadas presentes nos átrios, sendo elas: os tratos intermodais anterior, médio 

e posterior, localizado na parede do AD, e o feixe de Bachmann, localizado no AE 

(SANTOS et al., 2017). 

A sincronização da despolarização de todas as células atriais é possível devido 

a propriedade de sincício funcional do músculo cardíaco. Todas as células 
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miocárdicas se apresentam interconectadas por discos intercalares nos quais existem 

junções comunicantes, que permitem a comunicação direta entre os citoplasmas das 

células e facilitam a rápida propagação do potencial de ação (MOORE; DALLEY; 

AGUR, 2014; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017;). Essa característica do músculo 

cardíaco é muito importante tendo em vista que sem sinal elétrico não há evento 

mecânico (contração e relaxamento).  

Devido a presença do arcabouço fibroso entre átrios e ventrículos, 

cardiomiócitos atriais não transmitem sinal elétrico para cardiomiócitos ventriculares 

(MICHELINI, 2017). Porém, perfurando o arcabouço fibroso, outro tecido nodal, 

denominado nó atrioventricular, recebe o potencial de ação, despolariza e transmite o 

sinal para fibras condutoras (fibras do feixe de His e fibras de Purkinje) propagando 

rapidamente o impulso para todas as células ventriculares (MOORE; DALLEY; AGUR, 

2014; SANTOS et al., 2017). Esse sistema de condução é muito rápido e apropriado 

para contração simultânea dos ventrículos.  

Nessa sequência de eventos, átrio e ventrículo atuam juntos como bomba. 

Duas bombas, portanto, podem ser consideradas: bomba direita e bomba esquerda. 

Cada uma das bombas ejeta sangue para um circuito específico. A bomba direta ejeta 

sangue para os pulmões (circulação pulmonar) enquanto que a bomba esquerda 

bombeia sangue para o corpo (circulação sistêmica) (SANTOS et al., 2017; MOORE; 

DALLEY; AGUR, 2014).  É imprescindível que as duas bombas funcionem em 

sintonia, ejetando o mesmo volume sanguíneo na mesma unidade de tempo.  As 

ações sincrônicas das duas bombas cardíacas constituem o clico cardíaco 

(VASSALO; OLIVEIRA; STEFANON, 2012; MICHELINI, 2017; SANTOS et al., 2017). 

O impulso gerado pelo nó sinoatrial (marca-passo do coração) pode sofrer 

influência do sistema nervoso simpático, acelerando a frequência cardíaca (FC), e 

pelo parassimpático, cuja regulação é inibitória (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014).  O 

simpático e o parassimpático podem ainda atuar sobre a velocidade de condução do 

impulso elétrico e sobre a força de contração (inotropismo), cuja ação simpática 

intensifica os eventos e a parassimpática atua de forma antagônica (VASSALO; 

OLIVEIRA; STEFANON, 2012; COOTE, 2013; GOURINE et al., 2016; MICHELINI, 

2017). 

Para gerar pressão necessária e permitir a circulação do sangue por todo o 

corpo, eventos mecânicos cardíacos como contração (sístole) e relaxamento 

(diástole) são essenciais. 
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A unidade estrutural e funcional de contração nos cardiomiócitos são os 

sarcômeros (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; MICHELINI, 2017). Nos sarcômeros, 

miofibrilas contráteis estão simetricamente arranjadas em filamentos finos de actina e 

filamentos grossos de miosina (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014; MICHELINI, 2017).   

Todos os eventos contráteis são dependentes de cálcio (RINGER, 1882). Em 

período de repouso, a concentração de íons cálcio (Ca²+) citoplasmático é pequena 

estando a maior parte desse íon armazenada no retículo sarcoplasmático, organela 

fundamental para os eventos mecânicos, ou fora da célula (VASSALO; OLIVEIRA; 

STEFANON, 2012; COOTE, 2013; GOURINE et al., 2016; MICHELINI, 2017).  

Durante a excitação do cardiomiócito, canais de Ca voltagem dependente (tipo L) 

abrem-se, permitindo entrada de Ca²+ para dentro da célula, que por sua vez, atuam 

sobre canais de liberação de Ca, localizados nas cisternas do retículo 

sarcoplasmático, liberando mais Ca²+ para o citoplasma (OPIE, 2005). 

O aumento da concentração de Ca²+ no citoplasma desencadeia o processo 

contrátil. Esse processo ainda é alvo de estudos, porém, é sabido que esse íon 

interage com uma proteína do complexo troponina, a tropinina C, existente no 

filamento fino de actina, movimentando moléculas de tropomiosina, liberando sítios 

específicos do filamento fino e permitindo assim interação entre o filamento fino e 

grosso (OPIE, 2005).  

Segundo Rayment, Holden e Whittaker (1993), o contato entre os filamentos se 

dá pelo encaixe da cabeça da miosina, presente no filamento grosso de miosina, com 

a região descoberta do filamento fino de actina. O movimento entre os filamentos é 

possível devido a mudanças conformacionais que ocorrem na base da cabeça 

(RAYMENT; HOLDEN; WHITTAKER, 1993). Esse evento necessita de ATP e de seus 

produtos de degradação para acontecer. O ATP também é importante para separação 

da cabeça da miosina da região descoberta do filamento fino de actina, permitindo 

repetição do ciclo. Ainda segundo Rayment, Holden e Whittaker (1993), enquanto 

houver Ca²+ suficiente para continuar ligado a troponina C, vários ciclos podem 

ocorrer. Esses ciclos deslocam ativamente os filamentos finos de actina em direção 

ao centro do sarcômero, encurtando-o. A soma do encurtamento dos sarcômeros leva 

a contração, promovendo a sístole cardíaca (OPIE, 2005). 

A fase diastólica, por sua vez, tem início com o sequestro de Ca²+  

citoplasmático por bombas localizadas no retículo sarcoplasmático (tipo SERCA, cujo 

funcionamento requer ATP), e pela saída de Ca²+ para o meio extracelular (OPIE, 
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2005).  Assim, a diminuição de Ca²+ citoplasmático promove o relaxamento das fibras 

cardíacas. 

 

1.2.3 Regulação da força de contração e relaxamento do músculo cardíaco 

 

Muitos mecanismos podem regular a força de contração (inotropismo) e a força 

de relaxamento (lusitropismo) do músculo cardíaco. Essa regulação pode ser 

intrínseca, realizada pelo próprio músculo cardíaco, ou extrínseca, através do controle 

neural e hormonal (VASSALO; OLIVEIRA; STEFANON, 2012; COOTE, 2013; 

GOURINE et al., 2016; MICHELINI, 2017). 

De duas formas o próprio musculo cardíaco regula sua força contrátil. Ele 

possui a capacidade de alterar a disponibilidade de Ca²+ e também o tamanho inicial 

do sarcômero, em decorrência de alterações no enchimento da câmara cardíaca na 

diástole (MICHELINI, 2017). 

O tamanho inicial do sarcômero é muito importante para determinar a força de 

contração. Quanto maior a distenção do sarcômero na diástole, melhor a 

sobreposição ideal dos filamentos de actina e miosina e maior a força de contração 

na sístole cardíaca. Redução do tamanho inicial do sarcômero, por sua vez, diminui 

parcialmente a força contrátil. Essas relações foram propostas por Frank e Starling, 

sendo hoje conhecida como mecanismo de Frank-Starling (OPIE, 2005). A distenção 

do sarcômero também aumenta a sensibilidade das miofibrilas contráteis  ao Ca²+, 

sendo seu efeito inotrópico maior quanto maior o tamanho inicial do sarcômero na 

diástole (OPIE, 2005). 

Como dito anteriormente, o principal determinante da contração e do 

relaxamento é a concentração citoplasmática de Ca²+. Tanto a estimulação simpática 

quanto aumento de catecolaminas circulantes podem modular essas concentrações, 

interferindo no processo contrátil (VASSALO; OLIVEIRA; STEFANON, 2012; COOTE, 

2013; GOURINE et al., 2016; MICHELINI, 2017). A estimulação simpática também 

regula de outras formas a contratilidade cardíaca, podendo, por exemplo, estimular o 

metabolismo celular e estimular a fosforilação de canais de Ca²+, via AMP cíclico, 

aumentando a força contrátil (OPIE, 2005). O AMPc cíclico gerado nesse processo 

pode ainda atuar sobre a fosfolamban, uma proteína moduladora localizada no reticulo 

sarcoplasmático que aumenta a recapitação de Ca²+ citoplasmático pela SERCA e, 

por consequência, aumenta a velocidade de relaxamento cardíaco (OPIE, 2005). 
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O efeito regulatório hormonal sobre a força de contração pelas catecolaminas 

secretadas pelas glândulas adrenais também é conhecido; estas atuam de forma 

muito semelhantes aos efeitos do sistema nervoso simpático (MICHELINI, 2017). 

Porém, os efeitos persistem por mais tempo, sendo muito importantes em situações 

crônicas como hipotensão, hipovolemia e até mesmo insuficiência cardíaca (OPIE, 

2005). 

Além dos mecanismos de regulação citados, alterações hemodinâmicas 

também podem alterar a força de contração do músculo cardíaco (MURRAY; KORY; 

CLARKSON, 1969; TRABER; MEYER; TRABER, 1993). Os eventos envolvendo essa 

modulação estão muito associados com o mecanismo de Frank-Starling. 

 

1.3 Metabolismo do músculo cardíaco 

 

Para realizar o trabalho mecânico contínuo, exercer função de bomba e garantir 

perfusão tecidual, o coração necessita de oferta contínua de substratos para produção 

de moléculas energéticas. O ATP é a principal molécula energética do coração e 

perturbações na sua produção interferem diretamente no trabalho cardíaco (OPIE, 

1968; DOENST et al., 2013). Além da contratilidade cardíaca, o ATP é também 

importante na manutenção da homeostase iônica, garantindo o funcionamento das 

bombas (GIBBS, 1978; GERTZ et al., 1988; SUGA, 1990). A quantidade de ATP 

requerida pelo coração é grande e contínua (DOENST et al., 2013). Além do ATP, o 

coração tem fosfocreatina, que constitui um sistema de vai e vem, transportando 

ligação fosfato de alta energia da mitocôndria para o citoplasma e contribuindo para 

suprir as necessidades energéticas (COOK et al., 2001; BEER et al., 2002).  

O músculo cardíaco é o tecido que apresenta o maior consumo de oxigênio por 

grama de tecido do organismo (OPIE, 1968; ALLEN; ORCHAND, 1987; GLATZ; 

LUIKEN; BONEN, 2001). Para atender o intenso metabolismo aeróbio, o miocárdio 

apresenta em suas células mioglobinas e numerosas mitocôndrias (GIBBS, 1978).  

Grande parte do ATP do coração é produzido pela oxidação de ácido graxo (AG), 

sendo a β-oxidação (via aeróbia) a principal fonte geradora deste (OPIE, 1968).  

Outros metabólitos como glicose, lactato, corpos cetônicos e aminoácidos 

também são usados pelo músculo cardíaco para produção de ATP (OPIE, 1968; 

WISNESKI et al., 1985; GERTZ et al., 1988). A escolha do substrato energético a ser 

metabolizado pelo coração pode ser influenciada pela disponibilidade de substratos 
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na corrente sanguínea (OPIE, 1968). Durante o exercício físico, por exemplo, o 

aumento da produção de lactato o torna substrato de escolha do músculo cardíaco, o 

mesmo ocorre com corpos cetônicos durante o jejum e com a glicose no período pós-

prandial (OPIE, 1968). 

O músculo cardíaco também apresenta modulação na seleção do substrato e 

na atividade metabólica. Interações entre substratos, ação hormonal, expressão 

gênica de enzimas do metabolismo energético e modificações pós-transcricionais são 

alguns exemplos (DOENST et al., 2013). A elucidação dessas interações é de grande 

relevância, principalmente em situações patológicas.  

 

1.3.1 Oxidação de glicose 

 

A glicose é transportada, para o interior do cardiomiócito, por transportadores 

de glicose (GLUTs), tais como GLUT 1 e GLUT 4 (transportadores clássicos de glicose 

no músculo cardíaco), sendo este último predominante no coração do adulto (ABEL, 

2004; AERNI-FLESSNER et al., 2012). No citoplasma, a glicose é oxidada pela via 

glicolítica gerando, ao final de sua oxidação, NADH, ATP e piruvato (Figura 1) 

(NELSON; COX, 2014). 

 O piruvato gerado na via glicolítica pode ser convertido em lactato, por ação 

da enzima lactato desidrogenase (LDH), ou ser oxidado, pelo complexo da 

desidrogenase pirúvica, durante transporte para a matriz mitocondrial, para formar 

acetil-CoA (BOTAS, 1989; DOENST et al., 2013). Quando a concentração de glicose 

se eleva na circulação esta pode seguir para a síntese de glicogênio, que constitui 

uma reserva energética importante para o miocárdio, principalmente em situações de 

hipóxia (OPIE, 1968; HENNING et al.,1996). 
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Figura 1 – Etapas da oxidação de glicose pela via glicolítica (adaptado de NELSON; COX, 2014) 

 

1.3.2 Oxidação de ácido graxo (AG) 

 

Apesar de ser uma molécula lipossolúvel, podendo por definição passar 

livremente pela membrana plasmática, o transporte de AG da corrente sanguínea para 

o interior das células, principalmente AG de cadeia longa, é facilitado por proteínas de 

transporte de ácido graxo (FATP) (van der VUSSE; van BILSEN; GLATZ, 2000; 

GLATZ; LUIKEN; BONEN, 2001). No coração, a principal FATP é a FATP6 (GIMERO 

et al., 2003).  
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No citosol, o AG é esterificado em acil-CoA graxo, que pode seguir para a 

mitocôndria ou ser esterificado em triglicérides (BOTAS, 1989). O transporte para o 

interior da mitocôndria envolve conversão do acil-CoA graxo em acil-graxo-carnitina 

pela enzima carnitina palmitoil transferase I (CPT I), enzima localizada na membrana 

mitocondrial externa. Vale ressaltar que essa etapa, realizada pela CPT I, representa 

uma etapa reguladora da oxidação de AG (DOENST et al., 2013).  Após a entrada na 

mitocôndria, e por ação da enzima carnitina palmitoil transferase II (CPT II), o grupo 

acil se desliga da carnitina e volta a se associar com uma molécula de Coenzima A 

mitocondrial formando novamente o acil-CoA graxo.   

Dentro da mitocôndria o acil-CoA graxo sofre oxidação, pela via da β-oxidação, 

e gera como produto várias moléculas redutoras (NADH e FADH2) e acetil-CoA  

(LOPASCHUK et al., 2010; NELSON; COX, 2014).  Tanto o acetil-CoA gerado pela 

glicólise quanto o acetil-CoA gerado pela β-oxidação podem seguir para o ciclo de 

Krebs (OPIE, 1968). Os redutores, NADH e FADH2, gerados no ciclo de Krebs e na β-

oxidação seguem para as cristas mitocôndriais onde sofrem fosforilação oxidativa (na 

cadeia respiratória), gerando grande quantidade de ATP (Figura 2) (COOK et al., 

2001). 

 

Figura 2 – Etapas da oxidação de ácidos graxos no interior da mitocôndria (adaptado de NELSON; 
COX, 2014) 
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1.3.3 Ciclo de Randle 

 

Como dito anteriormente, a utilização do substrato pelo tecido cardíaco pode 

ser modulada por diversos fatores, incluindo interações entre os substratos (DOENST 

et al., 2013).   

Em 1963, Randle e colaboradores propuseram o “ciclo ácido graxo-glicose”, ou 

ciclo de Randle, descrevendo a interação entre esses substratos no músculo cardíaco. 

Randle propôs que, como consequência da maior disponibilidade de AG, há redução 

na oxidação de glicose, ou seja, a maior utilização de um substrato pode inibir a 

utilização do outro. Esse mecanismo foi considerado um ajuste fino na seleção de 

substrato a ser metabolizado (HUE; TAEGTMEYER, 2009). 

O ciclo de Randle foi confirmado e contestado por muitos pesquisadores. No 

músculo esquelético, por exemplo, o ciclo de Randle parece explicar a preferência 

desse tecido por AG durante atividade moderada de longa duração, porém, o princípio 

é falho durante exercício intenso (SILVEIRA et al., 2011).  

 

1.3.4 Mecanismos envolvidos na interação ácido graxo-glicose 

 

Antes de Randle e colaboradores (1963) descreverem o ciclo ácido graxo- 

glicose como mecanismo regulador da utilização desses substratos, os efeitos de 

hormônios sobre o metabolismo já eram conhecidos (HUE; TAEGTMEYER, 2009). 

Era sabido, por exemplo, que a diminuição da insulina, que ocorre durante o jejum, 

estimula a lipólise aumentando assim a oferta de AG para os tecidos e como 

consequência maior oxidação deste (FRAYN; ARNE; YKI-JARVINEN, 2006).  

Randle e colaboradores introduziram um novo mecanismo no controle da 

utilização de substratos energéticos. O controle do metabolismo, até então assumido 

ser mediado somente por hormônios, passou também a considerar as interações entre 

os próprios substratos. A oferta aumentada de AG, causa inibição de várias etapas da 

via glicolítica tais como: captação de glicose e atividade da hexoquinase e do 

complexo da desidrogenase pirúvica (RANDLE, 1998).  

Após a publicação dos trabalhos de Randle, outros mecanismos relacionados 

ao controle da utilização de glicose e ácidos graxo foram descobertos. Os receptores 

ativados por proliferador de peroxissoma (PPAR), por exemplo, foram descritos como 

sendo importantes reguladores transcricionais do metabolismo lipídico (LOPASCHUK 
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et al., 2010). No coração, o aumento da expressão de PPARα, membro da família 

PPAR, modula o metabolismo induzindo oxidação de AGs (FINCK et al., 2002). A 

deleção de PPARα, por sua vez, não somente reduz a oxidação de AG como também 

aumenta a oxidação de glicose (CAMPBELL et al., 2002). O metabolismo da glicose 

também pode ser estimulado por ERRα (receptor alfa dependente de estrógeno) por 

meio da estimulação da transcrição de genes envolvidos no metabolismo desse 

substrato (HUSS et al., 2004). Tanto PPARα como ERRα podem ainda ser co-ativados 

pelo coativador 1-alfa do receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PGC1α), 

e, como consequência, estimular captação de AG e sua oxidação (ROWE; JIANG; 

ARANY, 2010). 

Outro mecanismo de regulação do metabolismo de glicose e AG envolve a 

proteína quinase ativada por AMP (AMPK). A diminuição de substratos energéticos e 

o  aumento da demanda por ATP podem ativar a AMPK (HARDIE; CARLING; 

CARLSON, 1998; HARDIE, 2007). Uma vez ativada, a AMPK estimula a oxidação de 

AG e glicose, vias geradores de ATP (HARDIE; CARLING; CARLSON, 1998; HUE; 

RIDER, 2007; NAGOSHI et al., 2011). A AMPK pode ainda ativar o PGC1α (ZAHA; 

YOUNG, 2012). 

Também já foi descrito forte regulação pós-transcricional de enzimas do 

metabolismo de glicose e AGs. Vários miRNAs parecem participar deste tipo de 

regulação (TSUKAMOTO et al., 2010; SANG et al., 2013). 

Em vista do exposto, fica claro que os mecanismos envolvidos na utilização de 

substratos energéticos e no metabolismo são mais complexos do que parecem. 

Entendê-los se torna muito relevante, principalmente em condições específicas como 

o jejum. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em trabalho publicado pelo nosso grupo foi observado redução na área de 

infarto no coração de ratos submetidos a 48 h de jejum. Esse efeito protetor foi 

associado a alterações no metabolismo energético do músculo cardíaco, tais como 

acúmulo de glicogênio e de ATP.  Como observado no estudo de Souza Junior et al. 

(2015), o conteúdo de glicogênio, acumulado no VE do coração de ratos durante o 

jejum, compensaria a baixa oxidação de AGs na vigência de baixo suprimento de 

oxigênio, o que manteria a síntese de ATP e consequentemente a viabilidade celular. 

Em 2009, Kokubun e colaboradores também haviam descrito mudanças induzidas 

pelo jejum de 48 h, identificando o mesmo aumento do conteúdo de glicogênio no 

ventrículo esquerdo de ratos.  

Como descrito acima, mesmo em situação de jejum prolongado (48h), o 

músculo cardíaco mantém a produção de ATP e o trabalho cardíaco contínuo. Esse 

período de jejum deve promover alterações importantes no metabolismo do ventrículo 

esquerdo que, porém, são pouco conhecidas. Também permanecem desconhecidas 

as alterações provocadas por esse período de jejum em outras câmaras cardíacas e 

no septo interventricular. Ademais, não se sabe se existe influência dessas alterações 

metabólicas, provocadas pelo jejum, na função cardíaca.  Frente a isso, a motivação 

deste estudo foi elucidar as alterações metabólicas provocados pelo jejum de 48h de 

modo sistemático e detalhado no coração de ratos, assim como alterações causadas 

por esse mesmo tempo de jejum na função cardíaca. 
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo geral 

 

O presente estudo teve por objetivo investigar os efeitos do jejum de 48 h no 

metabolismo e na função cardíaca. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Investigar no coração de ratos as alterações metabólicas provocadas pelo 

jejum de 48 h. Para isso, a aurícula do átrio direito (AAD), a aurícula do átrio esquerdo 

(AAE), parede do ventrículo direito (PVD), septo interventricular (SIV) e parede do 

ventrículo esquerdo (PVE) foram separados e estudados;  

Investigar os efeitos do jejum de 48 h no metabolismo de glicose e AG nas 

diferentes regiões do coração; 

Investigar as alterações provocadas pelo jejum de 48 h na função cardíaca;  
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8 CONCLUSÃO 

 

O jejum de 48 h promove alterações metabólicas no músculo cardíaco e 

aumenta a concentração de ATP. Porém, esse período de jejum diminui a força de 

contração (dP/dt+) e a força de relaxamento (dP/dt-) cardíaco e adaptações 

fisiológicas, como aumento do tempo de enchimento diastólico e diminuição da FC, 

são requeridas para tentar manter a função cardíaca.  
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