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RESUMO 

A desnutrição energético-proteica é uma patologia de caráter clínico-social, de natureza 

multifatorial, caracterizada pela existência de um desequilíbrio entre o fornecimento de 

nutrientes e a demanda corporal, promovendo um inadequado funcionamento do organismo. 

No coração, a desnutrição está associada ao aumento das EROs, que estimula a produção de 

citocinas inflamatórias e a deposição de colágeno, promovendo assim a hipertrofia do tecido 

cardíaco. Estudos mostram uma super-expressão dos canais HCNs (canais ativados por 

hiperpolarização e modulados por nucleotídeos cíclicos) e elevação da corrente funny (If) no 

ventrículo esquerdo de corações hipertrofiados. A super-regulação da If pode estar relacionada 

a automaticidade patológica no miocárdio ventricular esquerdo. Tais alterações podem ser 

reparadas pela ação da ivabradina, uma droga capaz de inibir corrente If por meio do bloqueio 

dos canais HCN, bem como apresentar impactos positivos sobre a função cardíaca. Diante do 

exposto, investigou-se a ação do tratamento com a ivabradina sobre a função ventricular, 

expressão dos canais HCN, inflamação e estado oxidativo em animais desnutridos. Para tal, 

realizou-se o protocolo nutricional (dieta padrão contendo 22% de proteínas e dieta hipoproteica 

apresentando 6% de proteínas) por um período de 35 dias, seguida do tratamento com 

ivabradina (1mg/Kg/dia, i.p.) ou PBS (1mL/Kg, i.p.) por 8 dias consecutivos. Após a realização 

dos protocolos experimentais os tecidos cardíacos e pulmonares foram retirados e utilizados 

para análises de inflamação e espessura da fibra VE, dano oxidativo e expressão do RNAm dos 

canais HCN2 e HCN4. Nossos resultados apontam que a ivabradina diminuiu a FC de repouso 

e a PAM nos animais desnutridos e apresentou efeitos positivos sobre a função cardíaca, 

aumentando a duração diastólica e a duração do ciclo cardíaco. Adicionalmente, o tratamento 

com o fármaco ivabradina reverteu o processo inflamatório e diminuiu a espessura da fibra, 

observado no VE de animais desnutridos, bem como, promoveu o aumento da expressão do 

RNAm dos canais HCN 2 e 4 do VD destes animais. Portanto, nossos resultados sugerem que 

a ivabradina apresenta importante papel em situações patológicas (i.e. desnutrição), atuando na 

função ventricular esquerda bem como, revertendo o processo inflamatório ventricular 

observado em animais desnutridos. 

Palavras-chave: Desnutrição; Função ventricular esquerda; Inflamação; HCN; Ivabradina;   

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The energetic-protein malnutrition it's a pathology of clinical-social kind, and multifactorial 

nature, characterized by the existence of an imbalance between the nutrients supply and body 

demands, providing malfunctioning of the organism. In the heart, malnutrition is associated 

with an increase in ROS, which stimulates the production of inflammatory cytokines and 

collagen deposition, resulting in the hypertrophy of heart tissue. Studies show an 

overexpression of the HCNs channels (channels activated by hyperpollarization and modulated 

by cyclic nucleotides) and elevation of funny current (If) in left ventricles of hypertrophied 

hearts. The super regulation of If could be related to the pathologic automaticity at the left 

ventricular myocardium. Such alteration could be repared by the action of ivabradine, a drug 

capable of inhibition of the If current by blocking the HCNs channels, as well as having positive 

impacts on cardiac function. Given the above, a investigation was conducted on the action of 

ivabradine treatment on ventricular function, HCN channels expression, inflammation and 

oxidative state on malnourished animals. To conduct the research was used the nutrition 

protocol (standard diet having 22% of proteins and hypoproteic diet presenting 6% of proteins) 

during 35 days, followed by ivabradine treatment (1mg/Kg/day, i.p.) or PBS (1ml/Kg, i.p.) for 

8 consecutive days. After carrying out the experimental protocols, heart and lung tissues were 

remove and use for analysis of inflammation and LV fiber thickness, oxidative damage and 

mRNA expression of HCN2 and HCN4 channels. Our results indicated that ivabradine reduced 

the resting HR on malnourished animals and showed positive effects on cardiac function, 

increasing diastolic duration and cardiac cycle duration. Additionally the treatment with the 

ivabradina pharmaceutical reverted the inflammatory process and decreased the fiber thickness, 

observed in the LV of malnourished animals, also promoted the increase of mRNA expression 

of HCN channels 2 and 4 of the RV of these animals. In conclusion, our results suggested that 

ivabradine has an important role in pathological situations (i.e. malnutrition), acting in left 

ventricle function as well as reverting the ventricle inflammatory process noted in malnourished 

animals. 

Key words: Malnutrition; Left ventricular function; Inflammation; HCN; Ivabradine 
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file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475154
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file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475163
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file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475165
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file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475166
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file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475168
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file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475169
file:///C:/Users/Mariana/Google%20Drive/Doutorado%20LFC/Defesa/Versão%20final%20entrega%20departamento/Tese%20Mariana%20Reis%20Guedes_VERSÃO%20FINAL%20formatada.docx%23_Toc100475169
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. DESNUTRIÇÃO 

A desnutrição é uma condição patológica apresentada pelo organismo em decorrência 

de um conjunto de desordens associadas a absorção ou ingestão de alimentos, ocasionando um 

desequilíbrio de nutrientes, e um consequente comprometimento do metabolismo (Corish e 

Bardon, 2019). Evidências apontam para a importância da nutrição no início da vida, pois uma 

inadequação pode apresentar graves implicações no desenvolvimento cognitivo e funcional do 

organismo (Shekar et al., 2017; Fao. et al., 2018).  

A instabilidade entre a demanda corporal e a oferta de nutrientes impossibilita o 

funcionamento adequado dos sistemas corporais, proporcionando quadros de desequilíbrios 

nutricionais como a desnutrição (Schappo, 2021). A má alimentação pode provocar a 

desnutrição, um problema global, classificado como uma síndrome de caráter clínico- social, 

de natureza multifatorial, por apresentar origens sociais, econômicas, ambientais e patológicas 

(Brasil, 2005; Fao, 2014). 

Deste modo, a desnutrição é considerada um problema de saúde pública com 

abrangência global que atinge, principalmente, os países em desenvolvimento. Manifestada 

como déficits nutricionais, esta condição clínica nos relata um estado socioeconômico precário, 

dentre outros fatores determinantes como falta de acesso à educação, à alimentação, baixa 

escolaridade, falta de condições higiênico- sanitária, e outros, como as alterações fisiológicas 

(Fao. et al., 2018). 

1.2. EPIDEMIOLOGIA DA DESNUTRIÇÃO 

  

 Sabe-se que, embora a desnutrição tenha apresentado uma redução em sua taxa de 

prevalência de 23,3% para 12,9% em um período de vinte e cinco anos, o número de indivíduos 

acometidos por esta síndrome ainda persiste elevado, exibindo valores equivalentes a 821 

milhões em todo o mundo (Fao. et al., 2018; Fao et al., 2015).  

Dados publicados pela FAO (2020) apontavam uma projeção de que até o final de 2020, 

780 milhões de pessoas encontrariam-se em situação de insegurança alimentar devido à falta 

de acesso a alimentação adequada, fato que se agravou devido a pandemia da Covid-19 

(Nascimento e Andrade, 2010; Fao, 2020). Tal prevalência atingiu valores alarmantes, cerca de 

928 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar no mundo, 148 milhões a mais que em 
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2019, contribuindo para a elevação da prevalência de subnutrição de 8,4 para cerca de 9,9%, 

em apenas um ano (Fao et al., 2021). 

Fonte: FAO, 2021. 

Em 2020, do total de indivíduos subnutridos em todo o mundo, aproximadamente 

metade, 418 milhões, vive na Ásia. A situação também é alarmante na África, com mais de um 

terço (282 milhões) das pessoas desnutridas. Adicionalmente, na América Latina e no Caribe, 

as taxas de subnutrição vêm aumentando nos últimos anos, correspondendo a cerca de 8% da 

população, 60 milhões de pessoas (Fao et al., 2021). Estima-se que 155 milhões de crianças 

com menos de 5 anos sofreram de retardo do crescimento em 2016, 52 milhões apresentaram-

se debilitadas e, destas, 17 milhões estavam em estado grave (Bhutta et al., 2017).  

No Brasil, dados têm mostrado que, de 211,7 milhões de brasileiros, 116,8 milhões 

apresentam algum nível de insegurança alimentar, sendo que 43,4 milhões não possuem 

alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões enfrentam a fome (Penssan, 2021). O número 

de crianças menores de 5 anos diagnosticados com desnutrição moderada ou grave subiu para 

12,2%, sendo que 8,5% destas sofrem com desnutrição crônica acentuada (Sipioni, 2021). 

Em relação a mortalidade infantil, foi registrado um total de 1629 óbitos de crianças de 

0 a 14 anos, entre 2014 a 2018, sendo a principal causa a desnutrição. O maior número de óbitos 

por desnutrição ocorreu em menores de 1 ano. Considerando a faixa etária de 1 a 4 anos, esta 

apresentou o segundo maior número de óbitos, com valores iguais a 431 mortes. Dentre as 

Figura 1 - Número de pessoas subnutridas no mundo continuou a aumentar em 2020. 
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regiões brasileiras, a região Nordeste se destaca das demais em relação ao número de óbitos, 

apresentando 646 mortes, já a região Sul foi a que apresentou a menor taxa (Barbosa, 2020).  

Sabe-se que conflitos étnicos e as guerras contribuem para a insegurança alimentar e 

nutricional o qual promove um importante impacto na condição de saúde e no estado nutricional 

de crianças e da população no geral (Burki, 2012). E, devido a pandemia e as condições geradas 

por ela, têm-se intensificado os problemas nutricionais e de saúde da população (Sipioni, 2021).  

1.3. EFEITOS FISIOLÓGICOS CARDIOVASCULARES NA DESNUTRIÇÃO 

A desnutrição é uma condição clínica que afeta o corpo humano comprometendo o 

sistema fisiológico do indivíduo e fazendo com que o mesmo sofra com diversos problemas de 

saúde, dentre eles, doenças cardiovasculares e cerebrais (Marques, 2020). Sabe-se que a 

desnutrição afeta de modo importante diferentes sistemas fisiológicos, o que pode acarretar uma 

inadequada performance dos órgãos e, por conseguinte, o desenvolvimento de patologias de 

impactos relevantes (Lucas, 1998). Todavia, a gravidade desses distúrbios é inerente do 

momento de exposição e da faixa etária na qual o indivíduo é submetido a carência nutricional 

(Lucas, 1998). 

Diferentes autores já evidenciaram efeitos positivos na utilização de ratos como modelo 

biológico para a investigação de deficiências nutricionais, as quais proporcionam condições 

análogas as encontradas em humanos (Giacomelli e Marçal-Natali, 1999). Visando replicar a 

desnutrição experimental, estudos têm mostrado a aplicabilidade de distintos protocolos, como: 

diminuição do conteúdo proteico da dieta fornecido às fêmeas no período gestacional (Tonkiss 

et al., 1998), redução do teor de proteína da dieta ofertado a fêmea durante a amamentação da 

prole (Pedrosa e Moraes-Santos, 1987) ou aumento do número de filhotes por ninhada, neste 

período (Bell e Slotkin, 1988). Outro método utilizado é a redução do conteúdo proteico da 

dieta após o desmame (Agarwal et al., 1981; Benabe et al., 1993; Tropia et al., 2001; Oliveira 

et al., 2004; Gomide, 2007; Martins, 2007; Penitente et al., 2007; Rodrigues, 2008; Fortes, 

2010; Silva, F. C. S. et al., 2013), sendo este o modelo adotado no presente trabalho. 

A deficiência de proteínas alimentares imposta em períodos críticos do desenvolvimento 

proporciona importantes impactos ao organismo, promovendo graves injurias ao sistema 

neurológico por modificar a neurogênese, migração de células, diferenciação, genes da sinapse 

e plasticidade neural (Winick, 1970; Joshi et al., 2003). Experimentos realizados em animais 

evidenciam que a baixa ingestão de proteínas no início da vida pode comprometer estruturas 

essenciais do sistema nervoso central. Tais alterações promovem déficits importantes no 
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desenvolvimento cerebral, causando danos estruturais e funcionais associadas a disfunções 

cardiovasculares centrais e periféricas (Gressens et al., 1997; Morgane et al., 2002; Rotta et al., 

2003; Bonatto et al., 2005). 

As doenças cardiovasculares abrangem doenças que afetam o sistema circulatório, 

incluindo vasos sanguíneos e coração. Atualmente representam quase metade das doenças 

crônicas não-transmissíveis, constituindo a principal causa global de morte – 17,3 milhões 

óbitos/ano – um número com potencial de crescimento para mais de 23,6 milhões até 2030 

(Bezerra et al., 2021). 

Dentre os distúrbios cardiovasculares observados na desnutrição inclui-se arritmia 

cardíaca, cardiomiopatia e insuficiência cardíaca, condições que podem evoluir para morte 

súbita (Akdeniz et al., 2019). Estudos realizados no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular 

(LFC) mostraram que os animais submetidos à restrição proteica pós-desmame, com consumo 

de apenas 6% de proteína na dieta, por 35 dias, acometem o sistema nervoso autônomo. As 

alterações observadas no mecanismo de controle cardiovascular são: redução da sensibilidade 

barorreflexa, do quimiorreflexo e do reflexo de Bezold-Jarisch (Tropia et al., 2001; Penitente 

et al., 2007); elevação da atividade do sistema renina-angiotensina (Gomide, J. M. et al., 2013); 

aumento da frequência cardíaca de repouso (FCr) e da pressão arterial média (PAM), bem como 

da variabilidade destes parâmetros ao se analisar no domínio do tempo (Oliveira et al., 2004). 

Estudos também apontam para o aumento da atividade eferente simpática e diminuição da 

atividade eferente parassimpática cardíaca (Silva, F. C. S. et al., 2015).  

O desequilíbrio autonômico pode ser explicado pela alteração na síntese ou liberação de 

neurotransmissores, bem como por agravos morfológicos no sistema nervoso central alterando 

a modulação da atividade autonômica (Plagemann, Harder, Rake, Melchior, Rohde e Dörner, 

2000; Pinos et al., 2011; Penido et al., 2012). Tais alterações podem se originar de 

transformações em importantes regiões do sistema nervoso central associadas a produção ou 

modulação da atividade simpática, como áreas do hipotálamo, promovendo o desequilíbrio 

autonômico (Plagemann, Harder, Rake, Melchior, Rohde e Dorner, 2000; Barreto et al., 2016). 

Assim, o desbalanço da atividade autonômica cardíaca está associado a uma elevada gama de 

alterações metabólicas, hemodinâmicas, tróficas e anormalidades reológicas cardiovasculares 

que contribuem para a elevação da FCr e da PAM em animais submetidos a desnutrição, 

elevando o risco de morte súbita (Oliveira et al., 2004). 
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Adicionalmente, sabe-se que a ingestão inadequada de proteína tem mostrado 

influenciar a atividade de enzimas antioxidantes com redução da resposta antioxidante na 

desnutrição proteica (Nozik-Grayck et al., 2005). A relação de desequilíbrio entre os níveis de 

produção de radicais livres e da ação de enzimas antioxidantes está envolvida na gênese de 

diversas doenças, incluindo as do coração (Takimoto e Kass, 2007). 

1.4. DESNUTRIÇÃO, ESTRESSE OXIDATIVO E INFLAMAÇÃO 

Nos tecidos cardíacos, a origem das espécies reativas de oxigênio (EROs) advém de 

múltiplos mecanismos, os quais se destacam os transportadores de elétrons mitocondriais, 

sistema NADPH oxidase, atividade da cicloxigenase, citocromo P450, glicose oxidase, xantina 

oxidase, lipoxigenase e degradação das catecolaminas (Takimoto e Kass, 2007). 

As espécies reativas de oxigênio incluem os radicais livres: superóxido (O2-), radicais 

hidroxil (OH-), peroxil (ROO-), oxido nítrico (NO) e o peroxido de hidrogênio (H2O2). Embora 

o peróxido de hidrogênio não seja um radical livre, o mesmo é classificado como ERO devido 

ao seu caráter eminentemente oxidativo e reativo. Os radicais livres são altamente reativos por 

apresentarem um átomo de oxigênio com valência desemparelhada, como pode ser observado 

no ânion superóxido e no radical hidroxila (Akinola et al., 2010). Os elétrons de valência do 

oxigênio que se apresentam desemparelhados promovem uma tensão elétrica, resultando em 

uma molécula extremamente reativa, com intuito de completar o seu par de elétrons (Mccord, 

1985).  

Acredita-se que o aumento das EROs está, frequentemente, associado a redução da 

eficácia antioxidante celular. O processo de defesa antioxidante celular é realizado pela ação 

integrada das enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase 

(GPx) e glutationa redutase (GR). O ânion superóxido (O2-) produzido é dismutado em 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio (O2) em uma reação catalisada pela superóxido 

dismutase (SOD) (Halliwell et al., 2000). Em seguida, a enzima CAT realiza a catálise da 

reação, para detoxificação celular, convertendo H2O2 em oxigênio e água. O mesmo processo 

é realizado pela GPx, que é responsável por eliminar o H2O2 da célula, contudo, essa enzima 

elimina os peróxidos derivados da oxidação dos fosfolipídios de membrana utilizando a 

glutationa reduzida (GSH) como doadora de elétrons, a qual é transformada em glutationa 

oxidada (GSSG) e, posteriormente, reciclada por meio da ação da glutationa redutase (Halliwell 

et al., 2000).  



23 

 

Embora o organismo responda de forma ativa ao aumento de EROs por meio da síntese 

de diversas proteínas e através da estimulação de enzimas antioxidantes, muitas vezes este 

mecanismo não se apresenta inteiramente eficaz (Nozik-Grayck et al., 2005). Em episódios 

sustentados de injuria com eventos estressantes, EROs podem se acumular em níveis muito 

superiores aos encontrados no metabolismo celular normal. Em situações fisiológicas, a 

produção de EROs e sistemas antioxidantes apresentam-se em equilíbrio. Contudo, quando a 

produção de espécies reativas excede a capacidade de neutralização, por meio das enzimas 

antioxidantes, torna-se evidente a situação caracterizada como estresse oxidativos (Takimoto e 

Kass, 2007). As perturbações no estado redox podem provocar implicações indesejáveis às 

moléculas biológicas por meio do dano aos componentes celulares, incluindo peroxidação dos 

lipídios de membrana, dano as proteínas e aos ácidos nucleicos (Nozik-Grayck et al., 2005). 

O músculo cardíaco apresenta metabolismo essencialmente aeróbico, com elevadas 

taxas de consumo de oxigênio, mesmo durante períodos de repouso.  Esta característica torna o 

coração susceptível ao surgimento de estresse oxidativo, principalmente porque as defesas 

antioxidantes do miocárdio, como a atividade da superóxido dismutase (SOD), catalase e 

glutationa peroxidase, são relativamente menos eficientes, ao se comparar a outros órgãos 

(Schubert et al., 2016). No coração, o estresse oxidativo pode comprometer o funcionamento 

adequado de diferentes proteínas fundamentais como: canais iônicos, bombas de cálcio e 

proteínas envolvidas no mecanismo de contração/excitação cardíaca, promovendo adaptações 

celulares e moleculares no coração que podem modificar o padrão contrátil biomecânico dos 

cardiomiócitos (Misra et al., 2009). Na presença de estresse oxidativo, as contrações cardíacas 

podem estar comprometidas em consequência da diminuição de Ca++ originado do reticulo 

sarcoplasmático e da atividade da Ca++ATPase (SERCA) no coração, bem como por alterações 

morfológicas, como hipertrofia e apoptose dos cardiomiócitos (Klein et al., 1995).  

Adicionalmente, no coração, o aumento das EROs estimula a produção de citocinas 

inflamatórias (Nian et al., 2004), e estas associadas às EROs estimulam a ativação das 

metaloproteinases e da deposição de colágeno, contribuindo para que haja mudança estrutural 

e tecidual do miocárdio, promovendo assim a hipertrofia do tecido cardíaco (Deten et al., 2001). 

Desse modo, alterações metabólicas presente na desnutrição proteica, provoca modificações do 

estado oxidativo celular e no mecanismo inflamatório que contribuem de forma importante para 

a progressão do remodelamento ventricular (Lowry et al., 1951).  

1.5. DESNUTRIÇÃO, HIPERTROFIA E CONTRATILIDADE CARDÍACA 
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O remodelamento cardíaco baseia-se na presença de alterações na morfologia do 

ventrículo esquerdo, conferidas por um processo patológico, com importantes implicações nos 

ajustes funcionais cardíacos. O remodelamento cardíaco dá-se por adversidades ocasionadas 

por distensão mecânica, isquemia, mudanças na expressão gênica e proteica, alterações 

hormonais e em peptídeos vasoativos (Swynghedauw, 1999).   

No processo de ocorrência do remodelamento cardíaco são detectadas transformações 

no diâmetro da cavidade ventricular, variações na massa do tecido, na espessura da parede e no 

formato do coração, bem como alterações fibróticas e inflamatórias que irão promover uma 

hipertrofia cardíaca e refletir em patologias clínicas (Cohn et al., 2000; Azevedo et al., 2016). 

No início do processo de injuria, o remodelamento ventricular é um processo adaptativo 

favorável, contudo, o benefício desta resposta adaptativa pode ser superado pelo efeito deletério 

na morfologia e função cardíaca, tornando o remodelamento ventricular uma importante causa 

de morbidade e mortalidade, uma vez que, a persistência destas anormalidades resultam em 

expansão da câmara do ventriculo, disfunção sistólica, função prejudicada da válvula mitral e 

insuficiência cardíaca sintomática (Ricardo e Leães, 2004). Adicionalmente, estudos têm 

mostrado uma associação entre disfunção diastólica ao aumento do volume de colágeno no 

coração, uma vez que, os depósitos de colágeno em condições de hipertrofia por aumento de 

pós-carga, mostrou-se responsável pela elevação da rigidez cardíaca evoluindo para menor 

distensão do ventrículo (Jalil et al., 1989).  

A restrição alimentar pós-natal provoca amplas perturbações no coração no que se refere 

ao desenvolvimento do remodelamento cardíaco, sugerido que a desnutrição estaria acarretando 

distúrbios no sistema beta-adrenérgico e no transporte intracelular de cálcio (Gut, A. L.  et al., 

2003). A hipertrofia cardíaca patológica diminui os níveis enzimáticos ou atividade da bomba 

de cálcio ATP-ase do retículo sarcoplasmático (SERCA), causando anormalidades do 

relaxamento miocárdico e promovendo uma remoção lenta de cálcio do citosol da célula, uma 

vez que, a atividade de SERCA é dependente de energia e o progresso isquêmico cardíaco 

agrava os danos causados no relaxamento ativo (Cain et al., 1998).  

Deste modo, condições alimentares inadequadas induzem modificações morfológicas e 

funcionais do músculo cardíaco capazes de promover danos na contratilidade e relaxamento do 

coração, desencadeando disfunções biomecânicas nos cardiomiócitos (Sugizaki et al., 2005). 

Tais processos patológicos observados na desnutrição podem estar associados a um prejuízo na 

performance miocárdica, uma vez que a restrição alimentar tem mostrado provocar 



25 

 

remodelamento ventricular e disfunção cardíaca (Okoshi, K.  et al., 2002; Gut, A. L.  et al., 

2003; Okoshi et al., 2006).  

A função cardíaca inclui função diastólica do ventrículo direito, função sistólica do 

ventrículo direito, função diastólica do ventrículo esquerdo e função sistólica do ventrículo 

esquerdo. Cada uma das “funções cardíacas” mencionadas acima inicia-se com um período 

isovolumérico, quando as válvulas de entrada e saída fecham simultaneamente. Aparentemente, 

esse período isovolumérico é um período de ouro para medir a função cardíaca, uma vez que a 

alteração da pressão ventricular não é influenciada pela pré-carga ou pela pós-carga (Quinones 

et al., 1976; Rhodes et al., 1993). 

De acordo com a lei de Laplace, a elevação exacerbada da pressão intraventricular 

aumenta a tensão sistólica, promovendo um consumo exagerado de oxigênio. Como ajuste, o 

espessamento da parede ventricular e redução da cavidade ventricular regulariza a tensão 

sistólica, preservando esta função. As implicações de tal adaptação ventricular é o risco de 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca por disfunção diastólica (Grossman et al., 1975).   

Dentre as condições observadas na origem da disfunção diastólica evidencia-se 

propriedades elásticas comprometidas, com efeitos diretos na tensão ventricular e alterações do 

relaxamento ativo das fibras cardíacas devido a manobras inadequadas relacionadas a 

concentração intracelular de cálcio (Perreault, 1993). Sabe-se que os ventrículos direito e 

esquerdo são interdependentes, uma vez que a organização estrutural de ambas as partes do 

coração ocorre alojada no pericárdio, separadas apenas pelo septo (Kroeker et al., 2003). Deste 

modo, a complacência diastólica do ventrículo esquerdo diminui na presença de um aumento 

do volume ventricular direito, seja de modo agudo, por meio da diminuição da pressão 

intratorácica ou de forma crônica na hipertensão pulmonar (Naeije e Badagliacca, 2017).  

Em condições onde se observa sobrecarga de pressão intraventricular direita, há uma 

diminuição da complacência do ventrículo esquerdo com manutenção da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo no primeiro momento, contudo, com presença de remodelamento cardíaco 

e função sistólica comprometida (Lin et al., 1994). Portanto, uma sobrecarga de pressão do 

ventrículo direito acomete a função ventricular esquerda e, consequentemente, tal alteração 

pode ocasionar um dano ventricular direito. Deste modo, marcadores de função ventricular 

esquerda, sistólica e diastólica, predizem dados sobre insuficiência cardíaca, e a restrição 

alimentar, seja calórica ou proteica, está associada a um declínio biomecânico da função do VE 

(Okoshi, Katashi  et al., 2002; Pinotti et al., 2010). Portanto, em meio às alterações observadas 
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nas doenças cardiovasculares, a hipertrofia cardíaca está fortemente associada ao progresso da 

insuficiência cardíaca, episódio de arritmias e risco de morte súbita (Grossman et al., 1975; 

Lorell e Carabello, 2000). E essas alterações morfofuncionais, apresentadas em condições 

patológicas, estão associadas à alteração na expressão dos canais catiônicos ativados por 

hiperpolarização e modulados por nucleotídeos cíclicos (HCN) (Fernández-Velasco et al., 

2003).  

1.6. CANAIS HCN 

Os canais HCNs são uma família de canais inicialmente isolados de células do nodo 

sinoatrial do coração, com importante função na geração do potencial de ação, com influência 

no marca-passo cardíaco e controle da frequência cardíaca. (Brown et al., 1979; Yanagihara e 

Irisawa, 1980; Brown e Difrancesco, 1980. ; Difrancesco, 1986; 1993). Contudo, autores 

verificaram a origem de tais canais nas fibras de Purkinje (Difrancesco e Tortora, 1991), 

músculo atrial e ventricular (Yu et al., 1993), bem como em uma variedade de neurônios 

centrais e periféricos (Pape, 1996).  

Dentre os componentes desta família, foram identificados quatro genes dos canais HCN 

em mamíferos, sendo eles HCN1, HCN2, HCN3 e HCN4 (Santoro et al., 1997; Ludwig et al., 

1998; Santoro et al., 1998; Ishii et al., 1999; Ludwig et al., 1999; Seifert et al., 1999; Shin et 

al., 2001). Tais isoformas (HCN1-4) exibem subunidades heterotetrâmeras que se modificam 

conforme a espécie e o tecido na qual está presente (Yasui et al., 2001).  

 Até o presente momento, o RNA das quatro isoformas do canal HCN foram 

identificados nos cardiomiócitos. Dente as estruturas cardíacas, a isoforma quatro é a que 

apresenta maior predominância no nodo sinoatrial, enquanto no miocárdio ventricular o canal 

HCN2 é o que apresenta maior transcrição gênica (Baruscotti e Difrancesco, 2004; Mackiewicz, 

Gerges, Chu, Duda, Dobrzynski, Lewartowski e Ma˛Czewski, 2014). As isoformas de todos os 

canais HCN (HCN1-4) apresentam estruturas semelhantes, exibindo seis domínios 

transmembranares (S1-S6), com sensor de voltagem no domínio S4. O poro do canal está 

localizado entre os domínios S5 e S6, na qual uma sequência GYG, característica de canais para 

K+, poderia ser identificada. O sítio de ligação para a adenosina monofosfato cíclica (AMPc) 

encontra-se presente na região C-terminal do peptídeo (Difrancesco e Tortora, 1991; Postea e 

Biel, 2011; Scicchitano et al., 2012).  
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Figura 2 - Estrutura molecular dos canais HCN 

 

Fonte: Postea e Biel, 2011 (adaptado). 

Diferentes correntes iônicas são responsáveis pela despolarização diastólica espontânea 

das células cardíacas, as quais se destacam: ICaL, influxo de cálcio do tipo L e ICaT, influxo 

de cálcio do tipo T. Adicionalmente, estão envolvidas correntes de potássio, sódio, bem como, 

a corrente funny (If) (Monfredi et al., 2010). A If foi assim designada por exibir um padrão 

único em relação às propriedades das demais correntes iônicas que atuam na geração do 

potencial de ação, uma vez que, o canal HCN possibilita a passagem da corrente funny mediante 

influxo de íons sódio e o efluxo de potássio na célula, tornando-se responsável pelo 

desencadeamento automático da despolarização diastólica da membrana. A If torna-se ativa 

durante a hiperpolarização da membrana, com potenciais entre -45 mV e -65 mV e abrange a 

maior intensidade em cerca de -100 mV, o que possibilita sua condutância para ambos os íons, 

Na+ e K+ (Difrancesco e Camm, 2004; Baruscotti et al., 2005; Vaquero et al., 2007). Portanto, 

torna-se claro que somente uma menor porção da If estará ativada em potenciais de membrana 

fisiológica (entre -65 e -40 mV) (Difrancesco e Camm, 2004).  

Em situações fisiológicas, os canais HCN são pouco expressos fora do sistema marca-

passo e sistema de condução (Shi et al., 1999; Stillitano et al., 2008c; Stillitano et al., 2008a; 

Herrmann et al., 2011). Entretanto, a expressão destes canais nos miócitos ventriculares é 

alterada em situações de patologias cardíaca (Cerbai et al., 1997). Estudos tem mostrado uma 

superexpressão dos canais HCN e da corrente If no miocárdio do ventrículo esquerdo em 

diferentes modelos animais de hipertrofia cardíaca e insuficiência cardíaca, bem como, em 
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corações com insuficiência humana (Baruscotti e Difrancesco, 2004; Stillitano et al., 2008c; 

Stillitano et al., 2008a). A super-ativação da If pode estar relacionada a automaticidade 

patológica no miocárdio ventricular esquerdo, desencadeando uma instabilidade do potencial 

de repouso da membrana, provocando aumento de correntes despolarizantes e aumentando a 

possibilidade de surgimento de batimentos prematuros (Stillitano et al., 2008a).  

Despolarizações anormais são capazes de provocar uma antecipação dos batimentos 

cardíacos quando sua amplitude está alterada, ou na presença de potenciais de repouso instáveis 

(Nattel et al., 2007; Marionneau et al., 2008). Evidências clínicas revelam que a elevação da 

frequência cardíaca em pacientes com patologias cardíacas está associada a uma maior 

prevalência de morbimortalidade cardiovascular e sugerem que os fármacos que reduzem a FC 

proporcionam melhorias no desempenho do coração (Riccioni, 2011).  

Há mais de 20 anos vem sendo desenvolvidos medicamentos que bloqueiam 

seletivamente a corrente If das células do nodo sinoatrial, diminuindo a inclinação da 

despolarização diastólica lenta, aumentando o intervalo entre dois potenciais de ação sucessivos 

e reduzindo a frequência cardíaca (Vaquero et al., 2007). Assim, estudos recentes apontam que 

uma droga capaz de inibir corrente If, por meio do bloqueio dos canais HCN, pode ser 

terapeuticamente útil no tratamento de doenças cardíacas por promover a diminuição da 

frequência cardíaca e a redução da morbidade e mortalidade (Riccioni, 2011).   

1.7. IVABRADINA 

A ivabradina é uma droga que apresenta efeito inibidor sobre a corrente If e foi o 

primeiro fármaco aprovado pela Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos para a 

terapêutica de indivíduos com contraindicação aos fármacos β-bloqueadores, que apresentam 

angina crônica estável com função sinusal normal (Thollon et al., 1994; Joannides et al., 2006). 

Diferentemente dos fármacos betabloqueadores, o efeito desta droga não modifica a velocidade 

de condução ou a contratilidade do músculo cardíaco e não proporciona qualquer outra 

implicação sistêmica-hemodinâmica, tais com: hipotensão, bradicardia, depressão, tonturas, 

fadiga, disfunção sexual, redução de condução através do nó atrioventricular, broncoespasmo, 

redução do fluxo sanguíneo periférico. Portanto, a ivabradina é considerada um fármaco 

bradicárdico seletivo (Vaquero et al., 2007).  

A ivabradina dispõe de propriedades de bloqueio seletivo e dependente da If, 

acarretando em uma diminuição da inclinação da despolarização diastólica lenta que resulta em 

redução da atividade cardíaca espontânea e, por conseguinte, do batimento cardíaco (Brown et 
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al., 1979; Difrancesco e Tortora, 1991; Bucchi et al., 2002). Como mecanismo de ação, para 

bloquear a If, é imprescindível que o fármaco atravesse a membrana e no interior da célula terá 

acesso a região interna do canal HCN, realizando o bloqueio do poro, logo, impedindo a 

passagem dos íons por meio dele (Bois et al., 1996; Bucchi et al., 2002).  

A ação da ivabradina sobre o bloqueio da If se dá, exclusivamente, quando o canal HCN 

encontra-se em sua conformação aberta, isto é, em situações de hiperpolarização da membrana. 

Potenciais de membrana mais negativos, ativam a abertura desses canais que permitem o 

influxo de cátions na célula e geram a despolarização espontânea necessária para o aumento do 

número de potenciais de ação e elevação da FC. (Bucchi et al., 2002; Difrancesco, 2005). Não 

se observa nenhuma ação do fármaco ivabradina em voltagens próximas a zero, quando os 

canais estão fechados, portanto, acredita-se que a atuação da ivabradina sobre a If é voltagem 

dependente, uma vez que estes canais tornam-se mais ativados durante a hiperpolarização e 

menos ativados em potenciais fisiológicos (Monnet et al., 2001). Deste modo, o bloqueio dos 

canais HCN dependente da frequência cardíaca apresenta relevância clínica significativa, uma 

vez que sua eficácia será maior em pacientes com taquicardia, apresentando risco reduzido de 

desenvolver bradicardia (Bois et al., 1996; Borer, 2004; Difrancesco e Camm, 2004).  

Figura 3 - Mecanismo de ação da ivabradina sobre os canais HCN sinoatriais. 

 

a) Canais HCNs permitem a passagem da corrente funny (If), produzindo despolarização diastólica lenta do 

potencial de marcapasso sinoatrial. b) Bloqueio dos canais HCN dependente de corrente por ivabradina. Fonte: 

Fonte: Postea e Biel, 2011 (adaptado). 
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Ainda que seja um inibidor seletivo do canal HCN, com efeitos positivos na redução da 

frequência cardíaca, a ivabradina também apresenta respostas importantes sobre o 

remodelamento ventricular esquerdo. Dados não publicados por nosso grupo de pesquisa 

mostram que a administração da ivabradina melhorou a regulação autonômica da FC (i.e. 

reparou o efeito simpático, o efeito vagal cardíaco e a FC de repouso, bem como, melhorou o 

índice simpato-vagal) e o remodelamento ventricular esquerdo (Guedes, 2017).   

Estudos apontam que a ivabradina reduziu a expressão de RNAm dos canais HCN e do 

peptídeo natriurético atrial, que exercem funções importantes no desenvolvimento da 

hipertrofia cardíaca. Deste modo, a ivabradina reduz a razão entre a massa do ventrículo 

esquerdo e o peso corporal, marcador de hipertrofia ventricular esquerda (Becher, P. M. et al., 

2012). Adicionalmente a ivabradina também mostrou reduzir a disfunção sistólica e diastólica, 

diminuir a fibrose, inflamação e apoptose (Becher, P. M. et al., 2012). 

  Portanto, conforme exposto, a ação do fármaco ivabradina sobre os canais HCN tem 

apresentado impactos positivos no controle da frequência cardíaca e remodelamento ventricular 

esquerdo, possibilitando uma diminuição dos riscos de arritmias e morte súbita, contudo seu 

mecanismo de ação sobre as condições apresentadas pela desnutrição proteica ainda não foi 

estabelecido. Deste modo, a hipótese proposta é que o fármaco ivabradina atue sobre a 

diminuição do dano oxidativos, redução da inflamação do ventrículo esquerdo, o que pode 

promover uma reversão da hipertrofia cardíaca, bem como, modular a expressão dos canais 

HCN que estão associados a disfunção ventricular esquerda em animais desnutridos.  
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2. JUSTIFICATIVA 

Na fisiopatologia da desnutrição são observadas adaptações celulares e moleculares no 

coração que podem modificar o padrão contrátil biomecânico dos cardiomiócitos, assim como, 

aumentar o estresse oxidativo e processo inflamatório que contribuem de forma importante para 

a progressão do remodelamento ventricular, promovendo hipertrofia. A hipertrofia cardíaca 

está fortemente associada ao progresso da insuficiência cardíaca e risco de morte súbita. E essas 

alterações morfofuncionais, também apresentadas na desnutrição, estão associadas a super-

expressão dos canais HCN, que promove automaticidade patológica no miocárdio ventricular 

esquerdo, aumentando o risco de arritmias.  

Sabe-se que a ivabradina é um fármaco capaz de promover a redução da FC de repouso, e 

apresenta efeitos positivos sobre o estado redox cardíaco, inflamação e super-expressão dos 

canais HCN, condições patológicas associadas à hipertrofia cardíaca, que podem elevar o risco 

de disfunção ventricular esquerda. Portanto, torna-se relevante o estudo das alterações 

fisiológicas cardíacas provocadas pela desnutrição proteica e a ação da ivabradina sobre tais 

parâmetros. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

-Avaliar a influência da desnutrição proteica pós-desmame e da ivabradina sobre a função 

ventricular esquerda e sua interação com o estado redox cardíaco, inflamação e expressão dos 

canais HCN2 e HCN4.  

Objetivos Específicos 

- Avaliar a influência da ivabradina sobre a frequência cardíaca de repouso e pressão arterial 

média de animais controle e submetidos a desnutrição proteica.  

- Avaliar a influência da ivabradina sobre a função ventricular esquerda de animais controle e 

submetidos a desnutrição proteica. 

- Avaliar a influência da ivabradina sobre a atividade enzimática antioxidante e os danos 

oxidativos do ventrículo esquerdo, ventrículo direito e pulmão de animais controle e submetidos 

a desnutrição proteica. 

- Avaliar a influência da ivabradina sobre o perfil histopatológico do ventrículo esquerdo, 

ventrículo direito de animais controle e submetidos a desnutrição proteica.  

- Avaliar a influência da ivabradina sobre a expressão dos canais HNC2 e HCN4 nos ventrículos 

direito e esquerdo de animais controle e submetidos a desnutrição proteica. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. MODELO ANIMAL 

Para o presente estudo foram utilizados ratos Fischer, fornecidos pelo Centro de Ciência 

Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CCA-UFOP). Os mesmos foram mantidos no 

biotério desta instituição, sob temperatura média de 22ºC, em ciclo claro/escuro de 12 horas e 

regime de livre acesso à dieta e água. 

Para desenvolvimento dos protocolos experimentais, os procedimentos adotados foram 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso Animais da Universidade Federal de Ouro Preto 

(CEUA-UFOP), por meio do protocolo 2017/22. As normas instituídas por este comitê foram 

respeitadas integralmente, de modo a minimizar o sofrimento dos animais nos processos de 

experimentação. 

4.2. PROTOCOLO NUTRICIONAL 

Ao realizar o desmame, aos 28 dias de vida, os animais machos da ninhada foram 

divididos em dois grupos experimentais e submetidos ao protocolo nutricional por um período 

de 35 dias, conforme apresentado a seguir:   

Grupo Controle (GC): alimentados com dieta comercial Nuvilab CR-1 (Quimtia®) contendo 

22% de proteína e água filtrada ad libitum. 

Grupo Desnutrido (GD): alimentados com dieta hipoproteica semi-purificada contendo 6% de 

proteína e água filtrada ad libitum. A dieta foi obtida pela empresa Pragsoluções Biociência e 

o protocolo de desnutrição em desenvolvimento foi previamente padronizado e validado por 

nosso grupo de pesquisa (Silva, F. C. et al., 2013). 

Em concordância com a escolha do modelo animal, por se enquadrar na classe dos 

roedores, priorizamos a utilização da ração em sua forma pelletizada. A composição química 

das dietas está apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição Química das Dietas Controle e Hipoproteica (g/100g de dieta) 

Ingredientes Dieta Controle Dieta Hipoproteica 

Proteína  22 6 

Carboidratos 56 79 

Lipídios 4 8 

Mix de Minerais/Minerais 9 6 

Fibras 7 1 

Teor Calórico (Kcal) 348 412 

Mistura de minerais (g/Kg de mistura): NaCl – 139,3 / KI – 0,79 / MgSO4.7H2O – 57,3 / CaCO3 – 381,4 

/MnSO4.H2O – 4,01 / FeSO4.7H2O – 27,0 / ZnSO4.7H2O - 0,548 / CuSO4.5H2O 0,477 / CoCl2.6H2O – 0.023 

/ KH2PO4 – 389,0. 

Mistura de vitaminas (g/Kg de mistura): Acetato de retinol – 0,6 / Colecalciferol – 0,005/ Ácido paminobenzóico 

– 10,00 / I-Inositol – 10,00 / Niacina – 4,00 / Pantotenato de cálcio – 4,00 / Riboflavina – 0,80/ Tiamina HCl – 

0,50 / Piridoxina HCl – 0,50 / Ácido fólico – 0,20 / Biotina – 0,04 / Vitamina B12 – 0,003 / Sacarose – q.s.p. 1000. 

/ Colina – -Tocoferol – 6,7 

Fonte: (TROPIA et al., 2001; SILVA et al., 2015) 

4.3.  TRATAMENTO COM IVABRADINA 

 Aos 35 dias sob o protocolo nutricional predeterminado (GC e GD), os animais foram 

novamente divididos em 4 grupos experimentais: Controle Ivabradina (GC-IVA), Controle PBS 

(GC-PBS), Desnutrido Ivabradina (GD-IVA) e Desnutrido PBS (GD-PBS). Em seguida, foram 

submetidos ao tratamento com ivabradina na dose de 1mg/kg/mL, i.p. ou à injeção de PBS no 

volume de 1mL/Kg i.p., por um período de 8 dias consecutivos. Os protocolos experimentais 

foram realizados no 8º dia de tratamento e os animais continuaram recebendo a dieta 

previamente estabelecida e água à vontade.  

 Conforme apresentado a seguir, a Figura 4 (A e B) representa o cronograma do 

protocolo nutricional e o tratamento com ivabradina. Ao nascimento, os animais foram 

amamentados por um período de 28 dias, consecutivos. Posteriormente, os animais machos 

foram divididos em dois grupos: grupo controle (dieta padrão contendo 22% de proteína) e 

grupo desnutrido (dieta hipoproteica contendo 6% de proteína) e alimentados por 35 dias com 

as respectivas dietas. Em seguida, os animais foram submetidos a 8 dias consecutivos de 

tratamento com injeção de ivabradina ou PBS, sendo realizadas às avaliações dos parâmetros 

fisiológicos e moleculares neste período. 
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4.4. PREPARO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS 

Salina tamponada com fosfato - PBS (pH 7,2): preparo de solução por meio da 

dissolução de 0,26 g de NaH2PO4.H2O P.A., 1,98g de Na2HPO4.7H2O P.A e 8,18g de NaCl 

P.A., (Synth, LABSYNTH Produtos para Laboratórios Ltda, Diadema, SP) em água ultra 

purificada (Milli – Q®) q.s.p. 1000mL. O pH da solução foi padronizado em 7,2 por meio do 

uso de HCl e NaOH, conforme necessidade de ajuste. Em seguida, realizou-se a esterilização 

da solução em autoclave a 120ºC e 1,0Kg/cm2 por um período de 15 minutos, de acordo com 

protocolo estabelecido pelo Laboratório de Fisiologia Cardiovascular (Silva, F. C. et al., 2013).    

Anestésico (Solução de Ketamina + Xilazina): solução obtida pela diluição de 2,5mL 

de Xilazina 2% (p/v) em 10mL de Ketamina 10% (p/v). Modo de utilização: dose (ketamina: 

80mg/kg; Xilazina: 7mg/kg) e volume (0,1mL/100g do animal; i.p.) (Silva, F. C. S. et al., 2013). 

Anti-inflamatório [Ketoflex 1% p/v (Cetoprofeno)]: Modo de utilização: dose de 

4mg/Kg e volume injetado de 0,1mL/300g do animal; i.m. Solução injetada com o objetivo de 

minimizar o processo inflamatório e dor decorrente dos procedimentos cirúrgicos (Silva, F. C. 

S. et al., 2013). 

Antibiótico (Pentabiótico Veterinário): Modo de utilização: dose: 48.000UI de 

penicilina, 20mg de estreptomicina e 20mg de diidroestreptomicina/kg. Volume injetado: 

 

 

 

Figura 4 - Representação do protocolo nutricional e injeção de PBS ou ivabradina. 
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0,1mL/100g de animal; i.m. Solução utilizada com o objetivo de prevenir infecções (Silva, F. 

C. S. et al., 2013). 

Ivabradina (Procoralan, 7,5mg): Modo de preparo: Suspensão obtida pela dissolução 

de 7,5mg Ivabradina em 7,5ml de solução PBS; dose: 1mg/kg (Guedes, 2017). Volume injetado 

(i.p.): 0,1mL/100g do animal. A presente suspensão foi preparada a cada dois dias e mantida 

sob refrigeração até o momento de utilização, visando evitar a degradação. 

4.5. CONFECÇÃO DE CÂNULAS ARTERIAIS E VENTRICULARES 

Para realização da canulação de artéria femoral e de ventrículo esquerdo foram 

confeccionadas cânulas a partir de cateteres de polietileno PE-50 previamente soldados a tubos 

de polietileno PE-10 (Becton Dickinson and Company, 7 Loveton Circle Sparks, MD). As 

cânulas foram ajustadas segundo as dimensões específicas dos grupos experimentais (GC e GD) 

e o protocolo desenvolvido (canulação de artéria femoral e ventrículo esquerdo), conforme 

apresentado na tabela 2. Após serem confeccionadas, as cânulas foram preenchidas com solução 

de heparina e a extremidade do PE-50 foi obstruída com pino de metal esterilizado (Silva, F. C. 

S. et al., 2013).  

Tabela 2 - Confecção de Cânula arterial e ventricular 

 Controle Desnutrido 

 PE-10 PE-50 PE-10 PE-50 

 Cânula Arterial 4,0cm 16,0cm 2cm 12,0cm 

Cânula Ventricular 3,5cm 7,0cm 2,5cm 7,0cm 

 

4.6. CIRURGIAS 

4.6.1. Canulação de artéria femoral 

Para realização dos procedimentos de canulação da artéria femoral, os animais foram 

previamente submetidos a injeção de solução anestésica de Ketamina e Xilazina (i.p). Logo 

após, os mesmos foram tricotomizados na região inguinal e do dorso, seguida da assepsia destes 

locais com PVPI degermante. Mediante uma pequena incisão na região inguinal, localizou-se 

o trígono femoral e, em seguida, sua dissecação possibilitou uma melhor exposição da artéria 
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femoral (Figura 5). A região da cânula que compreende o PE-10 foi cuidadosamente inserida 

na artéria femoral até atingir aorta abdominal, ao passo que, a extremidade oposta da cânula 

(PE-50), foi exteriorizada no dorso do animal com o auxílio de um tubo de metal (trocáter). 

Essa disposição da cânula permitiu a posterior avaliação dos parâmetros cardíacos com livre 

movimentação do animal. Ao final dos procedimentos cirúrgicos, os locais de incisão foram 

cuidadosamente suturados e os animais foram mantidos sob monitoramento por 48h (Silva, F. 

C. S. et al., 2013). 

Figura 5 - Desenho esquemático da canulação da artéria femoral. 

 

Representação do 1) Local de dissecção do trígono femoral; 2) Isolamento da artéria (A) e inserção da cânula 

arterial. Fonte: Fortes, L.H.S., 2010 

 

4.6.2. Canulação do ventrículo esquerdo 

 Para realização dos procedimentos de canulação do ventrículo esquerdo, os animais 

foram anestesiados com solução de Ketamina e Xilazina (i.p). Em seguida, foram 

tricotomizados na região peitoral e dorsal, seguida da assepsia destes locais com PVPI 

degermante. Inicialmente, após uma pequena incisão na região do tórax e o afastamento do 

músculo peitoral, localizou-se a artéria carótida direita. Lentamente, a menor extremidades da 

cânula (PE-10) foi inserida na artéria carótida até atingir o interior do ventrículo esquerdo 

(figura 6), a outra extremidade (PE-50) foi conectada ao sistema de aquisição de dados, 

permitindo observar o correto posicionamento da cânula e o momento exato em que a mesma 

atingiu a luz do ventrículo esquerdo, conforme apresentado a seguir (Figura 7). Após ser fixada 

no interior do ventrículo esquerdo, a cânula foi desconectada do sistema de aquisição de dados 

e, por meio do tecido subcutâneo, foi exteriorizada no dorso do animal com o auxílio do trocáter. 

Tal disposição permitiu a realização do registro dos dados de pressão do ventrículo esquerdo 

(PVE) com o animal acordado e sob livre movimentação. Ao final dos procedimentos, os locais 
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de incisão foram suturados e os animais permaneceram sob monitoramento por um período de 

24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Reprodução do sistema de registro de dados obtido por meio do software Chart for 

Windows®. 

 

Na representação a seta ilustra o momento exato em que a cânula é inserida no interior do ventrículo esquerdo, 

ultrapassando a válvula aórtica. Fonte: Alves, 2011. 

4.6.3. Cuidados pós-operatórios 

Ao final dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram submetidos a injeção 

intramuscular de antibiótico - Pentabiótico Veterinário (Fort Dodge, São Paulo, Brasil - 0,1 

mL/100g) e anti-inflamatório - Ketoflex (Biofen, 1% p/v (Cetoprofeno); 0,1ml/300g) visando 

ação profilática (Silva, F. C. S. et al., 2013). Em seguida, os animais foram acondicionados 

separadamente e mantidos em aquecimento sob manta térmica até a completa recuperação da 

Canulação realizada por meio da inserção da cânula na artéria carótida direita. Fonte: Smith et al., 1979 

Figura 6 - Desenho esquemático da canulação do ventrículo esquerdo. 
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ação anestésica, de modo a evitar episódios de hipotermia. Seguido os protocolos cirúrgicos, os 

animais foram mantidos em sala de experimentação sob condições controladas de temperatura, 

luminosidade e níveis de ruído, recebendo a dieta previamente estabelecida e água ad libitum. 

4.7. AQUISIÇÃO DE DADOS: 

4.7.1. Frequência Cardíaca e Pressão Arterial Média 

Os protocolos experimentais foram realizados em horários pré-determinados, das 7 às 

17 horas. Ao iniciar os experimentos, 48h após os procedimentos cirúrgicos, os animais foram 

submetidos a um período de adaptação ao ambiente de, aproximadamente, 30 minutos. Para a 

realização dos registros de frequência cardíaca de repouso e pressão arterial média, a cânula 

exteriorizada no dorso do animal foi conectada ao transdutor de sinal MLT0699 

(ADInstruments, Austrália) e a um sistema de amplificação de dados ETH-400 (CB Sciences, 

Inc.). Após a amplificação, realizou-se a conversão das oscilações das pressões captadas em 

sinais analógicos/digitais por meio do conversor PowerLab/400 (ADInstruments, Austrália), o 

qual possibilitou a avaliação da pressão arterial pulsátil. Após a amplificação e conversão, os 

dados foram transmitidos ao computador por meio do software LabChart 7.3.4 for Windows®. 

O sinal de pressão arterial pulsátil captado permitiu a mensuração da FCr e PAM. Figura 8.  

Figura 8 - Representação da janela de visualização do software LabChart. 

 

Representação do software durante o registro da frequência cardíaca de repouso e pressão arterial média de um 

animal do grupo controle. Canais de registro: 1 – PAP, 2 – PAM, 3 – FC, 4 – FCF. 

4.7.2. Pressão Intraventricular Esquerda 

O registro da função ventricular esquerda foi realizado 24h após os procedimentos 

cirúrgicos. Para tal, a extremidade da cânula exteriorizada no dorso do animal, já preenchida 
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com salina heparinizada (125UI/mL), foi conectada a um transdutor de pressão MLT0699 

(ADInstruments, Austrália) integrado a um amplificador de sinais ETH-400 (CB Sciences, 

Inc.), o qual realizava a transferência do sinal ao conversor analógico/digital PowerLab/400 

(ADInstruments, Austrália). A transmissão dos dados a partir do conversor para o computador 

foi realizada por meio do software LabChart 7.3.4 for Windows®, com obtenção dos registros 

de PVE em uma frequência de amostragem de 1000 Hz. Um exemplo ilustrativo do registro de 

PVE em uma janela do software Chart for Windows® está representado na Figura 9. 

Figura 9 - Representação da janela de visualização do software LabChart Pro 7.2 for 

Windows®. 

 

Representação do software durante o registro dos dados de um animal do grupo controle. No canal superior está 

representada a curva da PVE e no canal inferior o gráfico da dP/dT. 

4.8. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

Os protocolos experimentais foram desenvolvidos no oitavo dia de tratamento visando 

avaliar os parâmetros cardiovasculares. Antes da instrumentação descrita acima, os animais 

foram tratados conforme seus respectivos grupos (IVA ou PBS na dose de 0,1ml/100g i.p.) e 

após 30 minutos da aplicação do fármaco e estabilização ao ambiente, foi realizado o registro 

dos dados para obtenção da FC de repouso e PAM (D'souza et al., 2014), por um período de 30 

minutos. O aparato em que o animal se encontrava permitiu sua livre movimentação, visto que 

o registro foi realizado com o animal acordado. A escala temporal está representada na Figura 

10. O mesmo protocolo acima citado foi adotado para obtenção dos dados relativos a PVE. 
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Figura 10 - Escala temporal do protocolo experimental para avaliação das respostas 

cardiovasculares em animais controle e desnutrido submetidos a injeção de ivabradina ou PBS 

(1mg/kg) durante o registro da Frequência Cardíaca, PAM e registro da Função ventricular 

Injeção IVA ou PBS 

 

4.8.1. Análise das Frequências Cardíacas de Repouso e Pressão Arterial Média 

 Para avaliar o efeito da ivabradina sobre a frequência cardíaca de repouso e pressão 

arterial média em animais controle e com desnutrição proteica, foi realizada a média do último 

minuto do registro basal.   

4.8.2. Análise da Pressão Intraventricular Esquerda  

 Para avaliar o efeito da ivabradina sobre os parâmetros relativos a PVE em animais 

controles e em desnutrição proteica foram utilizados 20 minutos de registros cardíacos por 

animal. Os seguintes dados foram obtidos, “off line”, por meio da expansão Blood Pressure do 

software Chart for Windows®: Variação da PVE (Δ PVE), duração sistólica (DS), duração 

diastólica (DD), duração do ciclo (DC), dP/dT máximo, dP/dT mínimo, pressão diastólica final 

do ventrículo esquerdo (PDF-VE), dP/dT no período de relaxamento isovolumétrico (IRP), 

tempo de relaxamento isovolumétrico (TAU) e índice de contratilidade (IC).  

4.9. ANÁLISE HISTOLÓGICA 

4.9.1. Preparação do tecido 

Ao término dos experimentos, os animais foram submetidos a uma superdosagem de 

solução anestésica de ketamina e xilazina i.p. Em seguida, realizou-se a toractomia e a retirada 

do coração. O órgão foi submerso em salina 0,9% e seco em papel absorvente, seguido da 

separação e pesagem do ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Para a análise dos parâmetros 

histológicos, o VE foi seccionado longitudinalmente e, em seguida, juntamente com o VD 

foram fixados em formol 4% até a efetivação do processamento. Deste modo, após serem 

fixados, os tecidos foram submetidos ao processo de desidratação por meio de soluções com 

teores de álcool crescentes, iniciando com álcool 70% ao álcool absoluto. Logo após, o VE e 

VD foram expostos a solução de xilol para realização do processo de clarificação, seguida da 
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inclusão em parafina. Para montagem das lâminas histológicas, foram obtidas secções de tecido 

de, aproximadamente, 2μm de espessura por meio da técnica de microtomia. Após fixação do 

tecido de VE e VD à lâmina, as mesmas foram coradas com Hematoxilina & Eosina, 

objetivando avaliar as alterações histopatológicas.  

4.9.2. Fotodocumentação 

Por meio da técnica de fotodocumentação, foi possível avaliar a morfologia do VE e 

VD utilizando a microscopia óptica de Campo Claro. Para tal, foram obtidas 25 imagens 

aleatórias dos tecidos cardíacos de cada animal, referente aos respectivos grupos experimentais, 

em uso da ocular de 10x e objetiva de 40x, mediante utilização do microscópio semi-

automatizado Leica DM5000B acoplado a câmera digital Leica MC170HD. Adicionalmente, 

para a captura da imagem, foi utilizado o software Leica Application Suite v4.10. 

4.9.3. Morfometria 

Após serem capturadas, as imagens de VD e VE foram analisadas utilizando o software 

Leica Qwin v3.5.1 (Leica Microsystems). Deste modo, a avaliação do número de células 

inflamatórias do ventrículo direito e esquerdo foram obtidas por meio da quantificação 

semiautomática dos núcleos celulares, ao avaliar o número total de células presentes no campo 

microscópico analisado (Ferreira Júnior et al., 2015). 

Adicionalmente, no ventrículo esquerdo, também foi avaliado a espessura das fibras 

cardíacas, por meio de medidas interativas utilizando-se o software ImageJ v. 1.46. Para a 

análise foram avaliados 100 cardiomiócitos de cada animal, realizando-se o desenho de uma 

reta, ligando os limites celulares superiores e inferiores, contemplando a região central do 

núcleo (Locatelli et al., 2017). Todas as análises histológicas foram realizadas no setor de 

microscopia do Laboratório Multiusuários do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da 

UFOP.  

4.10. BIOMARCADORES DO DANO OXIDATIVO E DEFESAS 

ANTIOXIDANTES 

 Para análise da atividade das enzimas antioxidantes e do dano oxidativos, os animais 

foram anestesiados com superdosagem anestésica de Ketamina e Xilazina (i.p.) e, logo após, 

foram submetidos a perfusão transcardíaca com salina 0,9%, seguida da retirada do coração 

(VD e VE) e pulmão para análise dos parâmetros bioquímicos, conforme apresentado a seguir. 
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Os órgãos foram homogeneizados com solução de KPE e armazenados em freezer -80ºC até a 

realização das técnicas.    

4.10.1. Proteínas Totais de Bradford 

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogeneizado tecidual pelo 

Método de Bradford (Bradford, 1976). O reagente de Bradford contém como principal 

componente o corante Coomassie brilhante azul, que em presença de solução ácida, se liga as 

proteínas da amostra alterando sua absorbância de 465nm para 595nm, mensurada através do 

leitor de ELISA (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA). Uma curva padrão foi expressa mediante 

pipetagem de concentrações crescentes da proteína albumina (0,5-10μl) em triplicata, conforme 

apresentado no quadro 1. 

Quadro 1 - Curva padrão de Albumina 

 

4.10.2. Atividade da Catalase (CAT) 

A atividade da CAT foi mensurada a partir da taxa de decréscimo de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) a uma absorbância de 240nm, representada por U/mg de proteína (Aebi, 

1984). Foram utilizados os seguintes reagentes: Tampão Fosfato e Tampão com peróxido de 

hidrogênio, que foram preparados de acordo com o protocolo a seguir: 

Tampão fosfato (PBS): NaCl (136, 9 mM) - 8,0086 g (anidro PA); Na2HPO4 (0,27 

mM) 0,0383 g (anidro); 0,48 g (2 H2O); 0,0724 g (7 H2O); KH2PO4 (1,1 mM) 0,1496 g (anidro 

PA), diluído em agua destilada 1000mL (q.s.p.). 

Tampão com peróxido = 25 ml de tampão fosfato para 40 μl de peróxido de hidrogênio. 

Após preparo dos reagentes foi iniciada a leitura em espectrofotômetro, onde o tampão 

com peróxido foi aliquotado juntamente com cada uma das amostras em cubetas de quartzo 

(970 μl e 30 μl, respectivamente). A leitura foi realizada durante 1 minuto, com registros de 
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absorbância a cada 10 segundos (0”, 10”, 20”, 30”, 40”, 50”, 60”). Para obter o valor final da 

absorbância utilizou-se a expressão: delta da última absorbância (60”) e da primeira absorbância 

(0”) lida (absorbância final – absorbância inicial). O coeficiente de extinção molar utilizado foi 

H2O2 (39,4 M-1cm-1), na qual, uma unidade de catalase é equivalente a hidrólise de 1 µmol de 

H2O2 por minuto.  

4.10.3. Atividade de Superoxido Dismutase (SOD) 

 A atividade da enzima superóxido dismutase foi avaliada de acordo com o método de 

Marklund (Marklund e Marklund, 1974). Tal técnica visa suprimir superóxido e diminuir a 

razão de auto oxidação do pirogalol, utilizando os seguintes reagentes: KH2PO4, Na2HPO4, 

Pirogalol, MTT (brometo de 3-[4,5- dimetiltiazol-2H]-2,5-difenilterazolio) e DMSO 

(dimetilsulfóxido). O quadro 2 apresenta a distribuição dos reagentes pipetados na placa de 

ELISA.  

Quadro 2 - Reagentes utilizados para mensurar a atividade da SOD 

 

 Após 5 minutos de incubação em temperatura controlada (37ºC), adicionou-se, a cada 

poço, 150 µL de DMSO visando interromper a reação. Em seguida, utilizando o leitor de Elisa, 

foi avaliada a absorbância das amostras, empregando o comprimento de onda 570nm. O valor 

de absorbância obtida em cada amostra foi calculado pela subtração da absorbância mensurada 

da leitura do branco.  

4.10.4. Análise de Proteína Carbonilada 

 A técnica de proteína carbonilada foi descrita por Levine (Levine et al., 1994) e seus 

níveis foram determinados por meio da avaliação da formação de derivados carbonílicos 

advindos da oxidação proteica da membrana celular, por espécies reativas de oxigênio (EROs). 

A mensuração destes valores foi realizada por método sensível, utilizando o 2,4- 

dinitrofenilhidrazina (DNPH), o qual reage com grupos carbonílicos originando a hidrazona 

correspondente.  
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 Para avaliar os níveis de proteína carbonilada, foram adicionados 500L de TCA (ácido 

tricloroacético) 10% em 500L de homogeneizado de tecido, em seguida a mistura foi 

centrifugada a 5000rpm à 4ºC por 10 minutos. Logo após foi adicionado 500L de DNPH ao 

conteúdo precipitado (pelete) e mantidos encubados no escuro em temperatura ambiente por 60 

minutos, com homogeneização em vortex a cada 15 minutos (0’, 15’, 30’,45’, 60’). Em seguida, 

foi adicionado novamente, 500L de TCA 10% ao precipitado, centrifugado a 5000rpm à 4ºC 

por 10 minutos. O precipitado foi lavado com solução de etanol/acetato de etila e adicionado 

1mL de SDS (dodecilsulfato de sódio) a 6%, seguida da homogeneização em vortex e 

centrifugação a 10.000rpm, por 10 minutos a 4ºC, por 2 vezes. Por fim, o sobrenadante foi 

transferido a cubetas e analisado em espectrofotômetro à 370 nm. Para solução padrão (branco), 

utilizou-se apenas o SDS.  

4.10.5. Análise de T-BARS 

Para avaliar a concentração de T-BARS, peroxidação lipídica, mensurou-se a 

capacidade do ácido tiobarbitúrico se ligar a lipídios oxidados por meio da técnica descrita por 

Draper (Draper et al., 1993). Para realização da técnica, o volume de 500μL de amostras foi 

adicionado a 250μL de TCA (28% p/v em HCL 0,25N), a 250μL de ácido tiobarbitúrico (TBA) 

(1% em ácido) e 125μL de butil hidroxitolueno (BHT), homogeneizando em vórtex. Em 

seguida, a solução foi submetida a temperatura de 95ºC em banho maria, por um período de 15 

minutos, logo após, realizou-se o resfriamento imediato em banho maria de água com gelo por 

5 minutos. Posteriormente, a solução foi homogeneizada em vórtex e centrifugada por 10 

minutos a 4ºC, em 13.000rpm. O sobrenadante foi analisado por espectrofotometria e a 

absorbância foi lida a 535 nm. A água destilada foi utilizada com branco. 

4.11. EXPRESSÃO GÊNICA DOS CANAIS HCN2 E HCN4 

4.11.1. Extração de RNA 

Para análise da expressão dos canais HCN2 e HCN4 foram utilizados 50mg de tecido 

de ventrículo esquerdo e 50mg de tecido de ventrículo direito, possibilitando a extração do 

RNA total, conforme recomendação do fabricante, utilizando o Kit RNAgents® Promega - 

Total RNA Isolation System (Madison, EUA). Para homogeneização do tecido utilizou-se o 

TissueLyser II (Quiagen) e foram adicionados 1ml de Brasol (LGC Biotecnologia) em cada 

tubo contendo as amostras. Ao fim da maceração, as amostras foram incubadas por um período 

de 30 minutos à temperatura ambiente possibilitando a completa dissociação dos complexos de 
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nucleoproteínas. Em seguida, foram adicionados 200 mL de clorofórmio (Sigma-Aldrich) aos 

homogeneizados que foram, posteriormente, agitados por 15 segundos e incubados por 5 

minutos à temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas a 12.000 x g por 10 minutos. 

No fluxo foram aliquaotados 400uL da fase aquosa e transferida para um tubo eppendorf de 1,5 

mL previamente identificado. Em seguida adicionou 450uL de etanol 95% (v/v) preparado com 

água tratada DEPC. Os tubos foram homogeneizados três vezes por inversão para precipitação 

do RNA total.  

Foi utilizado o kit de extração de RNA total SV Total RNA Isolation System (Promega) 

visando a purificação do RNA total. Após a obtenção do RNA o conteúdo foi transferido para 

um spin acoplado a um tubo coletor de 2mL e centrifugado a 12.000 x g por 1,5 minutos. Após 

a centrifugação, o líquido residual no interior do tubo coletor foi descartado. Foram adicionados 

600μL de RNA WASH SOLUTION (RWA) pelas paredes do spin e, em seguida, feita nova 

centrifugação a 12.000 x g por 1,5 minutos. Visando garantir a ausência de contaminação por 

DNA genômico, as amostras de RNA foram tratadas com DNase utilizando um mix com 40μL 

de yellow core buffer, 5μL MnCl2 0,09M e 5μL de DNase. O mix foi aplicado sobre a 

membrana do spin e incubado à temperatura ambiente por 25 minutos no fluxo. Finalizando o 

período de incubação, adicionou-se 200uL de DNase STOP SOLUTION (DSA) na membrana 

do spin para interromper a atividade enzimática da DNase, seguida da centrifugação a 12.000 

x g por 1,5 minutos. Foram adicionados 600μL de solução de lavagem RNA WASH 

SOLUTION (RWA) e centrifugado por 12.000 x g por 1,5 minutos. Em seguida, esvaziou-se o 

tubo coletor e adicionou 250μL de solução de lavagem RNA Wash Solution. Foi realizada a 

centrifugação a 14.000 x g por 2,5 minutos. Por último, o spin foi transferido para um tubo de 

eluição e foram adicionados 100μL de água livre de nucleases e feita nova centrifugação a 

12.000 x g por 1,5 minutos. Posteriormente, por meio do espectrofotômetro NanoVue (GE 

Healthcare, Reino Unido), foi quantificado o RNA das amostras, seguida da estocagem em 

temperatura -80ºC, até o momento do uso.   

4.11.2. Síntese de cDNA 

Para a síntese do cDNA, utilizou-se como molde 2μg do RNA total e as reações foram 

feitas para um volume final de 20μL, utilizando a enzima MultiScribeTM (50U/μL) e oligos 

randômicos (GeneAmpR RNA PCR, Applied Biosystems, EUA), de acordo com as indicações 

do fabricante, obtidos pela técnica de RT-PCR.  
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4.11.3. PCR em Tempo Real (qRT-PCR)  

A técnica de PCR em tempo real foi utilizada visando avaliar o nível de expressão do 

mRNA dos canais HCN2 e HCN4 dos tecidos cardíacos – VE e VD. Para as reações de PCR 

em tempo real foram utilizados os moldes de cDNAs obtidos por RT-PCR, por meio do kit 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, EUA), conforme recomendações do 

fabricante. O equipamento ABI 7300 Real Time PCR Instrument (Applied Biosystems, EUA) 

foi utilizado para a efetivação das reações por meio da programação a seguir: 95ºC por 15seg; 

60ºC por 1min, utilizando 40 repetições. Logo após o término das reações realizadas no 

termociclador, utilizou-se os valores de ΔCt corrigido pelo valor do gene normalizador GAPDH 

(gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase). Para expressão dos resultados, foi calculado o valor 2-

ΔΔCt de cada amostra.  

Os oligonucleotídeos iniciadores foram adquiridos em artigos científicos (Hongxia et 

al., 2014) e desenhadas com base nas sequências de nucleotídeos, disponíveis no banco de 

dados GenBank, e as construções foram obtidos com o auxílio do programa Primer-Blast 

(Quadro 3). Para realização do protocolo realizou-se a curva de eficiência dos primers e optou-

se pelo uso do GAPDH 1. 

 

Quadro 3 - Primeros utilizados na qPCR 

Gene Forward primer (5’-3’) Reverse primer (5’-3’) 

HCN-4 GCTGACCAAGTTGCGTTTTG CACGCCGTGCTGGATAAAGT 

HCN-2 GAATCGACTCCGAGGTCTACAAG AGCAACCGCAGCAGACTGA 

Beta-actina TAGCCATCCAGGCTGTGTTG GGAGCGCGTAACCCTCATAG 

GAPDH 1 GCAAGTTCAACGGCACAG GCCAGTAGACTCCACGACAT 

GAPDH-2 CATGACAACTTTGGCATCGT GGATGCAGGGATGATGTTCT 

 

4.12. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise estatística foi realizada a avaliação de normalidade dos dados por meio 

do teste de Shapiro-Wilk. Para todos os dados foram utilizados o teste ANOVA TWO-WAY, 

seguidas pelo pós-teste de Fisher. Os dados paramétricos foram expressos como média ± erro 

padrão da média (EPM) e os dados não paramétricos foram demonstrados como mediana e 
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intervalo interquartil [mediana: (Q3-Q1)]. Utilizou-se p<0,05 como valor de significância. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism® versão 8.4.2 

(GraphPad, San Diego, CA, EUA). 
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5. RESULTADOS 

5.1. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E DO 

FÁRMACO IVABRADINA SOBRE O PESO CORPORAL FINAL EM 

RATOS FISCHER 

Após 35 dias sob o protocolo nutricional, foi avaliado o peso final dos animais. Por meio 

do teste ANOVA 2-way observou-se que a dieta hipoproteica afetou o peso corporal [F (1, 24) 

= 811,9; P<0,0001], contudo não foram observadas alterações relacionadas ao tratamento [F (1, 

24) = 2,546; P=0,1236], bem como interação entre o estado nutricional dos animais e tratamento 

[F (1, 24) = 0,9745; P=0,3334]. O pós-teste de Fisher’s LSD mostrou que o peso corporal final 

dos animais desnutridos foi significativamente menor em relação aos animais que receberam 

dieta padrão (p<0,0001), não havendo diferenças significativas no peso corporal final dos 

animais controles submetidos a injeção de PBS e ivabradina (p=0,0803), bem como, nos 

animais desnutridos não tratados e tratados com o fármaco (p=0,6708), mostrando que o 

fármaco ivabradina não apresenta ação sobre o metabolismo energético dos animais (Figura 

11). 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS e º Diferença 

estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupo: GC-PBS = 7, 

GD-PBS = 7, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

 

Figura 11 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o peso 

corporal final (g) de ratos Fischer. 
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5.2. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E DO 

FÁRMACO IVABRADINA SOBRE A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 

REPOUSO (FCR) EM RATOS FISCHER. 

Ao analisar os dados relativos à FC de repouso foi observado, por meio do teste ANOVA 

2-way, uma alteração da FCr relacionada ao estado nutricional dos animais [F (1, 20) = 25,20; 

p<0,0001], bem como um efeito do tratamento com o fármaco ivabradina [F (1, 20) = 33,32; 

p<0,0001] e uma interação entre o estado nutricional e o tratamento F (1, 20) = 4,408; 

p=0,0487]. Conforme apresentado pelo pós-teste de Fisher’s LSD, foi observado um aumento 

significativo da FCr nos animais do GD-PBS em comparação aos animais do GC-PBS 

(p<0,0001), entretanto, os animais do GD-IVA apresentaram uma diminuição significativa na 

frequência cardíaca de repouso, em relação aos animais desnutridos não tratados (p<0,0001). 

Adicionalmente, os animais controles tratados com o fármaco apresentaram uma redução 

significativa em relação aos controles não tratados (p= 0,0172) (Figura 12). Tal resultado nos 

mostra o efeito uso dependente do fármaco sobre o bloqueio da corrente funny em condições 

nas quais há aumento da FCr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS. # Diferença 

estatística em relação ao grupo desnutrido PBS (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS 

= 6, GD-PBS = 6, GC-IVA = 6, GD-IVA = 6. 

 

5.3. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E DO 

FÁRMACO IVABRADINA SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA EM 

RATOS FISCHER. 

 

Figura 12 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a FC 

de repouso de ratos Fischer. 
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 Considerando os dados relativos à pressão arterial média (PAM) foi observado, por meio 

do teste ANOVA 2-way, uma interação entre o estado nutricional e o tratamento [F (1, 21) = 

5,122; P=0,0343], contudo sem efeito do estado nutricional e tratamento sobre o parâmetro. 

Conforme apresentado pelo pós-teste de Fisher’s LSD, foi observado um aumento significativo 

da PAM nos animais do GD-PBS em comparação aos animais do GC-PBS (p=0,0285), 

entretanto, os animais do GD-IVA apresentaram uma diminuição significativa na pressão 

arterial média, em relação aos animais desnutridos não tratados (p=0,0391) (Figura 13).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados expressos como média ± EPM. *Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS. # Diferença 

estatística em relação ao grupo desnutrido PBS (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS 

= 6, GD-PBS = 6, GC-IVA = 6, GD-IVA = 6. 

 

5.4. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E DO 

FÁRMACO IVABRADINA SOBRE A FUNÇÃO VENTRICULAR 

ESQUERDA EM RATOS FISCHER. 

5.4.1. Variação da Pressão Intraventricular Esquerda 

Ao analisar a Figura 14, observa-se os parâmetros relativos a variação da pressão 

intraventricular esquerda (ΔPVE) dos animais. O teste Anova de dois fatores revelou que não 

há relação entre estado nutricional e tal parâmetro [F (1, 22) = 0,9596; P=0,3379], não havendo 

também efeito do tratamento [F (1, 22) = 0,5671; P=0,4594], bem como interação entre os 

fatores estado nutricional e tratamento [F (1, 22) = 1,444; P=0,2422]. As comparações 

realizadas pelo pós-teste de Fisher’s LSD mostraram que não houve diferença significativa 

Figura 13 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a PAM 

de ratos Fischer. 
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entre os grupos controle e desnutridos (p=0,8818), bem como após o tratamento dos animais 

desnutridos (p=0,7641). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dados expressos como média ± EPM (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-

PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.2. Duração Sistólica 

Na avaliação dos dados referentes a duração sistólica (DS), por meio do teste ANOVA 

2-away, não houve efeito do estado nutricional sobre este parâmetro [F (1, 21) = 1,349], bem 

como do tratamento [F (1, 21) = 0,2234] e da interação entre os fatores [F (1, 21) = 0,08784]. 

Conforme demonstrado pelo pós-teste de Fisher’s LSD, não se observou diferença significativa 

entre os grupos GC-PBS e GD-PBS (p= 0,3420), na avaliação dos animais GD-IVA, resultado 

semelhante foi observado, não havendo diferença significativa no parâmetro analisado em 

relação aos animais desnutridos não tratados (p=0,6014) (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a ΔPVE 

de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-

PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.3.  Duração Diastólica 

Com relação a duração diastólica (DD), o resultado apresentado por meio do teste 

ANOVA 2-way aponta que houve efeito do tratamento [F (1, 21) = 39,18; p<0,0001] e interação 

entre o estado nutricional e a ação da ivabradina sobre este parâmetro [F (1, 21) = 17,21; 

P=0,0005]. Ao analisar o pós-teste de Fisher’s LSD, foi observada diminuição significativa na 

duração diastólica nos animais GD-PBS em comparação aos animais GC-PBS (p=0,0351), 

conforme apresentado na Figura 16. Adicionalmente, os animais do GD-IVA apresentaram um 

aumento significativo na DD em relação aos animais desnutridos não tratados (p<0,0001), bem 

como, em relação ao grupo controle IVA (p=0,0015), sugerindo que o fármaco ivabradina 

promove um aumento na duração do relaxamento do músculo cardíaco em condições de 

elevação de FCr.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a duração 

sistólica de ratos Fischer. 
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Dados expressos como mediana e intervalo interquartil [mediana: (Q3-Q1)]. *Diferença estatística em relação ao 

grupo controle PBS, #Diferença estatística em relação ao grupo desnutrido PBS e º Diferença estatística em relação 

ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 5, GC-

IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.4. Duração do Ciclo 

De acordo com a Figura 17, ao analisar a duração do ciclo cardíaco, observou-se por 

meio do teste ANOVA 2 away, efeito positivo do tratamento sobre o parâmetro analisado [F 

(1, 21) = 19,30; P=0,0003], assim como, uma interação entre os fatores estado nutricional e 

tratamento [F (1, 21) = 15,01; P=0,0009]. No pós-teste de Fisher’s LSD, constatou- se uma 

redução significativa desse parâmetro nos animais do GD-PBS em relação aos valores obtidos 

pelos animais do GC-PBS (p=0,0300). Considerando os animais do GD-IVA, houve um 

aumento significativo na duração do ciclo em comparação aos animais desnutridos não tratados 

(<0,0001) e em relação aos animais do GC-IVA (p=0,0046). Tais dados confirmam resultados 

anteriores nos quais o fármaco ivabradina apresenta efeito sobre o aumento da duração 

diastólica cardíaca, promovendo uma redução da FCr.   

 

 

 

 

 

Figura 16 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a 

duração diastólica de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS, #Diferença 

estatística em relação ao grupo desnutrido PBS e º Diferença estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, 

Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.5. dp/dt Máxima 

Considerando os dados de dp/dt máxima, por meio do teste ANOVA 2-AWAY, 

observa-se que houve interação entre os fatores estado nutricional e tratamento [F (1, 22) = 

9,530; p=0,0054], contudo sem efeito do estado nutricional e o tratamento dos animais sobre 

este parâmetro. A partir do pós-teste de Fisher’s LSD constata-se, na análise de dp/dt máx, uma 

diminuição significativa do parâmetro avaliado nos animais desnutridos em comparação aos 

dados obtidos nos animais controle (p=0,0099). Contudo, os animais do GD-IVA não 

apresentaram diferença significativa na dP/dT máxima em comparação aos animais desnutridos 

não tratados (p=0,3347). Em relação a avaliação dos animais controle tratados com o fármaco 

ivabradina (GC-IVA) foi observado uma diminuição significativa em relação aos animais 

controle não tratados (p=0,0020), conforme apresentado na Figura 18. O resultado acima aponta 

que a desnutrição proteica promove modificações na contratilidade do miocárdio.   

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a 

duração do ciclo de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS (p<0,05, Anova 

two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.6. dp/dt Mínima 

Ao realizar o teste ANOVA 2-AWAY, observa-se que não houve efeito do estado 

nutricional e do tratamento sobre a dp/dt mínima, contudo há interação entre esses fatores e tal 

parâmetro dp/dt mín [F (1, 22) = 7,783; p=0,0107]. De acordo com o pós-teste de Fisher’s LSD, 

apresentado na Figura 19, ao avaliar os valores de dp/dt mín entre os animais do GD-PBS e 

GC-PBS não foi observado diferenças significativas entre os respectivos grupos (p= 0,0689). 

Os animais do GD-IVA também não apresentaram diferença significativa na dp/dt mín em 

comparação aos animais desnutridos não tratados (p=0,2339).  Em relação aos animais controle 

submetidos ao tratamento com o fármaco ivabradina observou-se um aumento significativo da 

dp/dt min em comparação aos animais do GC-PBS (p=0,0105), sugerindo que em animais 

controle a ivabradina apresenta uma ação sobre o relaxamento do miocárdio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a dP/dT 

máxima de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS (p<0,05, Anova 

two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.7. Índice de Contratilidade 

Na análise realizada pelo teste ANOVA 2-AWAY, verificou-se que não houve efeito 

do estado nutricional e do tratamento sobre o índice de contratilidade cardíaco, contudo 

observou-se uma interação entre os fatores [F (1, 21) = 5,478; p=0,0292]. De acordo com o pós-

teste de Fisher’s LSD (Figura 20), o índice de contratilidade cardíaco foi avaliado nos animais 

submetidos a restrição proteica, contudo não foi observado diferença significativa neste 

parâmetro em relação aos animais submetidos a dieta padrão (p=0,2704). Adicionalmente, na 

avaliação nos animais GD-IVA também não foi observada diferença significativa em relação 

aos animais não tratados (p=0,3061). Contudo, os animais do GC-IVA mostraram valores 

significativamente menores que os animais do GC-PBS e do GD-IVA (p=0,0270) (p=0,0332), 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a dP/dT 

mínima de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS e º Diferença 

estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 

7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.8. dP/dT no Período de Relaxamento Isovolumétrico 

Por meio do teste ANOVA 2-AWAY, na análise do período de relaxamento 

isovolumétrico (IRP), observa-se que houve interação entre os fatores estado nutricional e 

tratamento com o fármaco ivabradina [F (1, 22) = 8,387; p=0,0084]. Com a realização do pós-

teste de Fisher’s LSD, não foi observada diferença significativa entre os GD-PBS e GC-PBS 

(p=0,1104), conforme Figura 21. O mesmo foi observado na avaliação dos animais desnutridos 

não tratados em relação aos submetidos ao tratamento (p=0,3222). No entanto, o tratamento 

dos animais controle com o fármaco ivabradina provocou um aumento significativo do IRP, em 

comparação aos animais controles não tratados (p=0,0043) e em relação ao desnutrido tratado 

com o fármaco (p=0,0216). Tal resultado corrobora os dados de dP/dT min, nos quais apontam 

que em animais controle a ivabradina apresenta aumento do relaxamento do miocárdio.  

 

 

 

 

 

Figura 20 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o 

índice de contratilidade de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS e º Diferença 

estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 

7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7.  

5.4.9. Constante de tempo de relaxamento isovolumétrico 

Na realização do teste ANOVA 2-AWAY observa-se, na análise da constante de tempo 

de relaxamento isovolumétrico (TAU), que não houve efeito do estado nutricional e o 

tratamento sobre tal parâmetro, contudo foi observada interação entre os fatores [F (1, 18) = 

8,534; p=0,0091]. A partir do pós-teste Fisher’s LSD, por meio da Figura 22, não foi possível 

observar diferença significativa entre os animais do GD-PBS e o GC-PBS (p=0,3613). 

Adicionalmente, essa diferença também não foi observada entre os animais submetidos ao 

protocolo nutricional de desnutrição tratados com o fármaco ivabradina e os não tratados 

(p=0,5861). Contudo, os animais controles tratados com o fármaco apresentaram um aumento 

significativo nos valores de TAU em relação aos animais controles não tratados (p=0,0014) e 

animais desnutridos tratados (p=0,0037).  

 

 

 

 

 

Figura 21 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a dP/dT 

no período de relaxamento isovolumétrico de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS e º Diferença 

estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 

7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

5.4.10. Pressão Diastólica Final 

Por meio do teste ANOVA 2-AWAY, observa-se que houve efeito do estado nutricional 

sobre o parâmetro pressão diastólica final (EDP) [F (1, 22) = 7,541; p=0,0118], contudo sem 

efeito sobre o tratamento dos animais e interação entre os fatores. Em relação ao pós-teste 

Fisher’s LSD, ao avaliar a EDP, não foi possível observar uma diferença significativa entre os 

animais do GD-PBS e o GC-PBS (p= 0,1763). Bem como, entre os animais submetidos ao 

protocolo nutricional de desnutrição tratados com o fármaco ivabradina e os não tratados 

(p=0,9556), conforme observado na Figura 23. Contudo, diferença significativa foi observada 

entre os animais GC-IVA e os animais do GD-IVA (p=0,0185). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Efeito da desnutrição proteica pós-desmame e do fármaco ivabradina sobre a 

constante de tempo de relaxamento isovolumétrico de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM. º Diferença estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova 

two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 5, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

 

5.5. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E AÇÃO DA 

IVABRADINA SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO NO VENTRÍCULO 

ESQUERDO, DIREITO E PULMÃO DE RATOS. 

Considerando a análise de superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), T-BARS e 

proteína carbonilada no ventrículo esquerdo, realizada pelo teste ANOVA 2-AWAY, não houve 

efeito do estado nutricional e do tratamento sobre tais parâmetros, bem como na interação entre 

os dois fatores. Considerando o pós-teste de Fisher’s LSD na avaliação de SOD, não foi 

observada diferença significativa nos animais do GD-PBS, em comparação aos animais do GC-

PBS (p=0,2732), bem como, nos animais desnutridos tratados com ivabradina em relação aos 

animais desnutridos não tratados (p=0,3888), conforme observado na Figura 24-A. No pós-teste 

realizado para avaliar a enzima CAT não se observou diferença significativa da sua atividade 

entre GD-PBS, GC-PBS e GD-IVA (p=0,1163), (p=0,8794), respectivamente (Figura 24-B). 

Com relação ao índice de peroxidação lipídica apresentado na Figura 24-C, ao se avaliar o pós-

teste de Fisher’s LSD, não foi observada diferença significativa na formação de TBARS entre 

os animais do GD-PBS e GC-PBS (p=0,4071), bem como, ao se avaliar a ação do fármaco 

ivabradina também não foi observado diferença entre os animais desnutridos tratados e não 

tratados (p=0,5156). O mesmo foi observado no pós-teste com relação a avaliação de proteína 

carbonilada, o qual não apresentou diferença significativa entre os GC-PBS, GD-PBS e GD-

IVA (p=0,1021) (p=0,4996) (Figura 24-D). 

Figura 23 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a 

pressão diastólica final de ratos Fischer. 
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Dados expressos como média ± EPM (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-

PBS = 7, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

No que diz respeito ao estresse oxidativos de VD, após a análise por meio do teste 

ANOVA 2-AWAY, não foi observado efeito do estado nutricional, do tratamento, bem como 

interação entre estes fatores nos dados de SOD, CAT e TBARS. Contudo, na análise de proteína 

carbonilada, foi observado um efeito do estado nutricional sobre tal parâmetro [F (1, 22) = 

4,512; p=0,0451]. No pós-teste de Fisher’s LSD, os dados obtidos para a atividade de SOD, 

não apresentou diferença significativa nos animais do GD-PBS, em comparação aos animais 

do GC-PBS (p=0,9936), bem como, nos animais desnutridos tratados com ivabradina em 

relação aos animais desnutridos não tratados (p=0,4070), conforme observado na Figura 25-A. 

A enzima CAT foi mensurada em todos os grupos e em tal análise não se observou diferença 

A

C 

B 

D C 

Figura 24 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o estado 

oxidativos do VE de ratos Fischer. 
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significativa em sua atividade entre GD-PBS, GC-PBS e GD-IVA (p=0,1700) e (p=0,6146), 

respectivamente, sendo observada diferença entre os GC-PBS e GC-IVA  (p=0,0416) (Figura 

25-B). Com relação ao índice de peroxidação lipídica apresentado na Figura 25-C, ao se avaliar 

a formação de TBARS, não foi observada diferença significativa entre os animais do GD-PBS 

e GC-PBS (p=0,1444), bem como, ao se avaliar a ação do fármaco ivabradina, também não foi 

observado diferença entre os animais desnutridos tratados e não tratados (p=0,5188). O mesmo 

foi observado no pós-teste da avaliação de proteína carbonilada, o qual não apresentou diferença 

significativa entre os GC-PBS, GD-PBS e GD-IVA (p=0,1175) (p=0,1648) (Figura 25-D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle (p<0,05, Anova two-

way,  pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 7, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

D 

A 

Figura 25 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o estado 

oxidativos do VD de ratos Fischer. 

C 
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 Considerando o teste ANOVA 2-AWAY sobre os dados de estresse oxidativos do 

pulmão esquerdo, foi observado um efeito do estado nutricional sobre a avaliação da atividade 

de SOD [F (1, 24) = 4,743; P=0,0395], contudo não houve efeito do tratamento, bem como, 

interação entre os fatores. No que diz respeito aos resultados do teste sobre a atividade de CAT 

e concentração de TBARS e carbonilada não foram observados efeitos do estado nutricional, 

tratamento e interação entre os dois fatores. No pós-teste de Fisher’s LSD, na análise da 

atividade de SOD, observou-se que não houve diferença significativa nos animais do GD-PBS, 

em comparação aos animais do GC-PBS (p=0,5846), bem como, nos animais desnutridos 

tratados com ivabradina em relação aos animais desnutridos não tratados (p=0,0756). 

Adicionalmente, conforme observado na Figura 26-A, houve uma diminuição significativa na 

atividade de SOD nos animais controle IVA em relação aos animais desnutridos tratados 

(p=0,0186). A enzima CAT foi mensurada em todos os grupos e em tal análise não se observou 

diferença significativa da sua atividade entre GD-PBS, GC-PBS e GD-IVA (p=0,3923) e 

(p=0,5384) (Figura 26-B). Com relação aos níveis de TBARS, apresentado na Figura 26-C, não 

foi observada diferença significativa entre os animais do GD-PBS e GC-PBS (p=0,7957), bem 

como, ao se avaliar a ação do fármaco ivabradina, também não foi observado diferença entre 

os animais desnutridos tratados e não tratados (p=0,6131). O mesmo foi observado na avaliação 

de proteína carbonilada, o qual não apresentou diferença significativa entre os GC-PBS, GD-

PBS e GD-IVA (p=0,3820), (p=0,7780) (Figura 26-D). 
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Dados de SOD, CAT e carbonilada expressos como média ± EPM e dados de TBARS expressos como mediana e 

intervalo interquartil [mediana: (Q3-Q1)]. º Diferença estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova 

two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 7, GD-PBS = 7, GC-IVA = 7, GD-IVA = 7. 

 

5.6. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E DO 

FÁRMACO IVABRADINA SOBRE A INFLAMAÇÃO E ESPESSURA DA 

FIBRA DO VENTRÍCULO ESQUERDO. 

Ao analisar o número de células inflamatórias do ventrículo esquerdo dos animais, por 

meio do teste ANOVA 2-AWAY, observou-se um efeito do estado nutricional [F (1, 23) = 

13,52; p=0,0013], do tratamento [F (1, 23) = 17,10; p=0,0004] e uma interação entre os fatores 

[F (1, 23) = 17,45; p=0,0004]. A partir do pós-teste de Fisher’s LSD foi observado um aumento 

significativo dos níveis inflamatórios no GD-PBS em comparação aos animais do GC-PBS 

(p<0,0001) conforme observado na Figura 27A. Entretanto, os animais do GD-IVA 

D 

B A 

C 

Figura 26 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o estado 

oxidativos do PE de ratos Fischer. 
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apresentaram uma diminuição significativa do número de células inflamatórias em relação aos 

animais desnutridos não tratados (p<0,0001). Na fotomicrografia apresentada na figura 27-C2 

é possível observar o aumento do número de células inflamatórias nos animais do GD-PBS, 

conforme indicado pela seta, contudo na figura 27-C4, representativa dos animais do GD-IVA, 

observa-se uma redução do processo inflamatório, sugerindo que o fármaco ivabradina 

apresenta efeito positivo sobre a melhora do perfil inflamatório cardíaco em animais 

desnutridos.  

 Ao realizar o teste ANOVA 2-AWAY e analisar a espessura das fibras do ventrículo 

esquerdo, foi possível observar um efeito do estado nutricional [F (1, 24) = 24,88; p<0,0001], 

do tratamento com o fármaco ivabradina [F (1, 24) = 68,12; p<0,0001] e uma interação entre 

os fatores estudados [F (1, 24) = 36,82; p<0,0001]. Adicionalmente, após realização do pós-

teste Fisher, foi possível observar nos animais do GD-PBS, um aumento significativo da 

espessura das fibras cardíacas do VE, em comparação aos animais do GC-PBS (p<0,0001). 

Entretanto, os animais do GD-IVA apresentaram uma diminuição significativa na espessura da 

fibra em relação aos animais desnutridos não tratados (p<0,0001) (Figura 27 B).  

 A figura 27-C2 apresenta a fotomicrografia das fibras cardíacas e é possível observar, 

conforme indicado pela barra, um aumento da espessura da fibra do ventrículo esquerdo nos 

animais do GD-PBS. A figura 27-C4 representa os animais D-IVA e é possível verificar uma 

redução da espessura da fibra após o tratamento com o fármaco, sugerindo que a ivabradina 

apresenta efeito positivo sobre a melhora do remodelamento cardíaco em animais desnutridos. 
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A) Número de Células Inflamatórias do VE. B) Espessura da fibra do VE. C) Fotomicrografias de cortes 

histológicos do ventrículo esquerdo. (C1) Representação dos animais C-PBS apresentando aspecto histológico 

compatível com a normalidade demonstrando ausência de processo inflamatório e cardiomiócitos com diâmetros 

variando entre, aproximadamente, 11 e 12 µm; (C2) Representação dos animais D-PBS demonstrando aumento 

do número de células inflamatórias e espessura da fibra aumentada para, aproximadamente, 13 a 15 µm; (C3) 

Representação dos animais C-IVA com espessura da fibra e número de células inflamatórias compatível aos 

animais controle; (C4) Representação dos animais D-IVA com redução de células inflamatórias e espessura da 

fibra após tratamento com o fármaco. Coloração com Hematoxilina-Eosina. Barra = 50µm. A seta indica o 

aumento de células do infiltrado inflamatório e a barra demonstra a espessura da fibra do VE. Dados expressos 

como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS e # Diferença estatística em relação 

ao grupo desnutrido PBS (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 6, GD-PBS = 6, GC-

IVA = 6, GD-IVA = 6. 

C 

Figura 27 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o número 

de células inflamatórias e espessura da fibra do VE de ratos Fischer. 
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5.7. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E DO 

FÁRMACO IVABRADINA SOBRE A INFLAMAÇÃO DO VENTRÍCULO 

DIREITO. 

 Em relação ao número de células inflamatórias do ventrículo direito, é possível 

observar, após o teste ANOVA 2-AWAY, que houve um efeito do estado nutricional sob tal 

fator [F (1, 19) = 30,14; p<0,0001], contudo, não foi observado efeito do tratamento, bem como 

interação entre os fatores. Seguido o pós-teste de Fisher’s LSD, verifica-se que os animais do 

GD-PBS apresentaram um aumento significativo dos níveis inflamatórios em comparação aos 

animais do GC-PBS (p=0,0026). Contudo, os animais do GD-IVA não apresentaram diferença 

significativa do número de células inflamatórias em relação aos animais desnutridos não 

tratados (p=0,3108) (Figura 28A). Na fotomicrografia apresentada na figura 28-B2 é possível 

observar o aumento do número de células inflamatórias nos animais do GD-PBS, conforme 

indicado pela seta, contudo na figura 28-B4, representativa dos animais do GD-IVA, demonstra 

que o fármaco ivabradina não foi capaz de promover a redução do processo inflamatório nestes 

animais.  
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Figura 28 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre o número 

de células inflamatórias no VD de ratos Fischer. 
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A) Número de Células Inflamatórias do VD. B) Fotomicrografias de cortes histológicos do ventrículo direito. (B1) 

Representação dos animais C-PBS apresentando aspecto histológico compatível com a normalidade demonstrando 

ausência de processo inflamatório; (B2) Representação dos animais D-PBS demonstrando aumento do número de 

células inflamatórias; (B3) Representação dos animais C-IVA apresentando número de células inflamatórias 

compatíveis aos animais controles; (B4) Representação dos animais D-IVA com número de células inflamatórias 

elevadas. Coloração com Hematoxilina-Eosina. Barra = 50µm. A seta indica o aumento de células do infiltrado 

inflamatório. Dados expressos como média ± EPM. * Diferença estatística em relação ao grupo controle PBS e º 

Diferença estatística em relação ao grupo controle IVA (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: 

GC-PBS = 6, GD-PBS = 6, GC-IVA = 6, GD-IVA = 6. 

 

5.8. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E AÇÃO DA 

IVABRADINA SOBRE EXPRESSÃO GÊNICA DOS CANAIS HCN2 NO 

VENTRÍCULO ESQUERDO E DIREITO.  

Em relação a expressão dos canais HCN-2 no ventrículo esquerdo, o teste ANOVA 2-

AWAY não demonstrou efeito do estado nutricional, tratamento e interação entre os fatores. O 

pós-teste de Fisher’s LSD não apontou diferença significativa deste parâmetro no GD-PBS em 

comparação aos animais do GC-PBS (p=0,9789). Adicionalmente, os animais do GD-IVA 

também não apresentaram diferença significativa na expressão deste canal em relação aos 

animais desnutridos não tratados (p=0,4110), conforme observado na Figura 29-A. 
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Na realização do teste ANOVA 2-AWAY foi observado que houve efeito do tratamento 

sobre a expressão dos canais HCN-2 no ventrículo direito [F (1, 33) = 7,610; P=0,0094]. 

Seguido o pós-teste de Fisher’s LSD, ao analisar a expressão destes canais nos animais do GD-

PBS não foi observado diferença significativa de tal parâmetro neste grupo, em comparação 

aos animais do GC-PBS (p= 0,2933). Contudo, os animais do GD-IVA apresentaram aumento 

significativo na expressão deste canal em relação aos animais desnutridos não tratados 

(p=0,0141), conforme observado na Figura 29 B. 
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Dados de HCN-2 VE expresso como média ± EPM e dados HCN-2 VD expressos como mediana e interquartil 

[mediana: (Q3-Q1)]. # Diferença estatística em relação ao grupo desnutrido PBS (p<0,05, Anova two-way, pós-

teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 9, GD-PBS = 10, GC-IVA = 10, GD-IVA = 10. 

 

5.9. EFEITO DA DESNUTRIÇÃO PROTEICA PÓS DESMAME E AÇÃO DA 

IVABRADINA SOBRE EXPRESSÃO GÊNICA DOS CANAIS HCN4 NO 

VENTRÍCULO DIREITO E ESQUERDO.  

 Ao analisar a expressão deste canal no VE, por meio do teste ANOVA 2-AWAY, não 

foi observado efeito do estado nutricional, tratamento, bem como interação entre os fatores. 

Considerando o pós-teste de Fisher’s LSD, os animais do GD-PBS não apresentaram diferença 

significativa de tal parâmetro neste grupo, em comparação aos animais do GC-PBS (p= 0,8538). 

O mesmo foi observado entre os animais do GD-IVA em relação aos animais do GD-PBS 

(p=0,7285), conforme observado na Figura 30A. 

A B 

Figura 29 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a 

expressão dos canais HCN2 no ventrículo esquerdo (A) e ventrículo direito (B) de ratos Fischer. 
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 Na realização do teste ANOVA 2-AWAY foi observado que houve efeito do tratamento 

sobre a expressão dos canais HCN-4 no VD [F (1, 33) = 6,920; p=0,0129], contudo não foi 

observado efeito do estado nutricional, bem como interação entre os fatores sob tal parâmetro. 

Seguido o pós-teste de Fisher’s LSD, ao analisar a expressão deste canal no VD dos animais do 

GD-PBS não foi observado diferença significativa de tal parâmetro neste grupo, em 

comparação aos animais do GC-PBS (p= 0,4704). Contudo, os animais do GD-IVA 

apresentaram aumento significativo na expressão deste canal em relação aos animais 

desnutridos não tratados (p=0,0079), conforme observado na Figura 30B.  
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Dados expressos como mediana e interquartil [mediana: (Q3-Q1)]. # Diferença estatística em relação ao grupo 

desnutrido PBS (p<0,05, Anova two-way, pós-teste de Fisher). Grupos: GC-PBS = 9, GD-PBS = 10, GC-IVA = 

10, GD-IVA = 10. 

  

B A 

Figura 30 - Efeito da desnutrição proteica pós desmame e do fármaco ivabradina sobre a 

expressão dos canais HCN4 no ventrículo esquerdo (A) e ventrículo direito (B) de ratos Fischer. 
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6. DISCUSSÃO 

Foram avaliados, no presente trabalho, os impactos do fármaco ivabradina (1mg/kg, i.p., 

por 8 dias consecutivos) sobre as alterações fisiológicas, bioquímicas, histológicas e 

moleculares provocadas pela desnutrição, e observou-se como principais efeitos: (i) redução da 

frequência cardíaca de repouso e da pressão arterial média em animais desnutridos após o 

tratamento com ivabradina; (ii) aumento da duração diastólica; (iii) aumento da duração do 

ciclo cardíaco nos animais desnutridos tratados com o fármaco; (iv) reversão do processo 

inflamatório do VE provocado pela desnutrição; (vi) redução da espessura da fibra do ventrículo 

esquerdo (vii) e aumento da expressão dos canais HCN 2 e HCN4 no ventrículo direito, 

ressaltando, assim, uma melhora de tais alterações cardíacas na desnutrição após o tratamento 

com a ivabradina. 

Considerando o protocolo nutricional de 35 dias de restrição proteica, foi observado que 

o peso corporal final dos animais desnutridos foi significativamente menor em comparação aos 

animais do grupo controle. Portanto, tal resultado aponta a eficiência da dieta hipoproteica em 

promover a desnutrição. Estudos têm mostrado que a restrição alimentar promove ajustes e 

modificações do metabolismo e, que estas alterações, dependem da duração da restrição, 

período de vida que está submetida e do tipo e gravidade da mesma (Pico et al., 2012). A 

desnutrição proteica em estágios iniciais da vida está associada a presença de atrofia muscular 

e retardo do crescimento, o que pode ser gerado por um comprometimento irreversível do 

processo de proliferação celular, o que causa prejuízos no desenvolvimento corporal dos 

animais (Benabe et al., 1993; Benjamin e Lappin, 2022).   

Dados sobre peso corporal de animais desnutridos corroboram esses achados. 

Agbemafle e colaboradores mostraram que a desnutrição proteica provocou um peso corporal 

significativamente menor em animais desnutridos, quando comparado a animais bem nutridos 

(Agbemafle et al., 2019). Adicionalmente, diferentes autores encontraram uma redução de peso 

corporal de ratos submetidos ao mesmo protocolo de desnutrição proteica do presente estudo 

(Penitente et al., 2007; Martins et al., 2011; Silva, F. C. et al., 2013). Em humanos, a 

desnutrição proteica nos primeiros períodos da vida promove crescimento inadequado, com 

presença de menor estatura e peso para a idade, desnutrição crônica e aguda, respectivamente 

(Bhutta et al., 2017). Assim, os resultados relacionados ao peso corporal de animais submetidos 

a restrição proteica se correlacionam a estudos realizados com humanos. Portanto, os dados 

mostram que o menor ganho de peso na desnutrição proteica corrobora dados da literatura, 
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sugerindo que o consumo inadequado de proteínas na dieta leva a diferentes distúrbios clínicos 

que acarretam prejuízos ao crescimento e desenvolvimento (Ferreira e Franca, 2002). 

Em relação aos animais tratados com o fármaco ivabradina, avaliamos os possíveis 

efeitos do tratamento sobre o peso corporal e, a partir dos resultados, verificou-se que não houve 

alteração do peso nos animais controles e desnutridos tratados. Deste modo, sugere-se que a 

ivabradina não possui implicações sobre o metabolismo energético dos animais. Tais resultados 

estão de acordo com os dados obtidos por outros pesquisadores em um estudo sobre 

longevidade realizado com camundongos, no qual o peso corporal dos animais tratados com 

este fármaco não apresentou diferença significativa do peso dos animais placebo (Gent et al., 

2015). 

Está bem estabelecido por nosso grupo de pesquisa que a restrição proteica pós-

desmame promove aumento da FC de repouso (Oliveira et al., 2004; Martins et al., 2011; 

Gomide, J. M. C. et al., 2013; Silva, F. C. et al., 2013), dado também observado no presente 

estudo. Nossos resultados corroboram estudos experimentais realizados em ratos, os quais 

evidenciaram aumento da FC de repouso em situações de restrição proteica (Mendes et al., 

2017). Tais resultados podem ser explicados por a uma alteração do controle autonômico 

cardíaco observado em animais submetidos a dietas com baixo teor de proteína (Silva, F. C. et 

al., 2015). O bloqueio do tônus parassimpático aumenta a FC de repouso em animais 

submetidos a dieta padrão, contudo não há influencia em animais desnutridos, mostrando que 

na desnutrição há um impacto sobre o efeito vagal para a FC. Adicionalmente, o bloqueio 

simpático reduz a FC em animais desnutridos, sem apresentar efeitos sobre animais controles, 

sugerindo que a dieta hipoproteica aumenta a atividade simpática para o coração (Martins et 

al., 2011). 

A FC também é determinada pela atividade elétrica espontânea em células marca-passo 

do nodo sinoatrial, despolarização diastólica lenta automática, que ocorrem através de canais 

iônicos que são os principais responsáveis pela corrente funny (Difrancesco, 2010). Contudo, 

estudos tem mostrado um aumento da If em situações patológicas, promovendo aumento da FC 

(Hofmann et al., 2012). Deste modo, foi avaliado o efeito do tratamento com ivabradina sobre 

a redução da frequência cardíaca em animais desnutridos. A partir dos resultados foi possível 

observar que, após o tratamento, os animais apresentaram uma redução significativa da 

frequência cardíaca de repouso em comparação aos animais controle não tratados. Tal fato pode 

ser explicado pela possível ação farmacológica da ivabradina sobre o bloqueio dos canais HCN 

no nodo sinoatrial, no qual o fármaco exerce ação uso-dependente. Dados da literatura apontam 
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que a ivabradina se liga aos canais HCN quando estes apresentam-se em sua configuração 

aberta, promovendo uma maior resposta em situações em que há maior frequência cardíaca, o 

que justifica sua baixa ação sobre os animais controle (Bucchi et al., 2002; Difrancesco, 2005). 

Tais resultados corroboram a outros estudos no qual mostraram que a ivabradina apresentou 

ação sobre a redução da FC em situações como infarto do miocárdio e IC (Mulder et al., 2004). 

Em um estudo sobre choque séptico em ratos Wistar, foi mostrado que a ivabradina (5mg/kg, 

via oral, em dose única) diminuiu a FC de repouso sem apresentar qualquer impacto na pressão 

sanguínea, sugerindo não provocar alterações hemodinâmicas (Wei et al., 2017). O mesmo foi 

encontrado por Erdem e colaboradores, em um estudo com pacientes ambulatoriais 

apresentando insuficiência cardíaca, no qual apontou que a realização do tratamento a longo 

prazo com ivabradina diminuiu a FC (Erdem et al., 2017).  

Considerando a pressão arterial média dos animais desnutridos, pode-se observar um 

aumento significativo deste parâmetro. Dados da literatura vem reforçando este achado, uma 

vez que a restrição proteica pode comprometer o sistema cardiovascular devido ao aumento da 

PAM (Sawaya et al., 2005; Martins et al., 2011; Barros et al., 2015). Adicionalmente, nossos 

resultados vão ao encontro de dados publicados por nosso grupo de pesquisa, os quais indicam 

que os reflexos cardiovasculares são alterados pela desnutrição, promovendo um 

comprometimento da pressão arterial (Tropia et al., 2001; Penitente et al., 2007). A PAM 

alterada em animais desnutridos pode ser explicada pelo desequilíbrio autonômico observada 

na restrição proteica (Guedes, 2017).  

Ao avaliar a PAM, por meio da canulação de artéria femoral, os animais desnutridos 

tratados com o fármaco ivabradina apresentaram uma redução significativa deste parâmetro. 

Contrariamente ao que se observa na literatura, no qual não há uma alteração da pressão arterial 

com o uso deste fármaco, nossos achados apontam uma melhora deste padrão patológico na 

desnutrição. Sugere-se que a resposta observada na PAM dos animais desnutridos após o uso 

da ivabradina pode ser devido a melhora do controle autonômico observado nestes animais 

(Guedes, 2017), deste modo, uma ação da ivabradina em condições onde há um desequilíbrio 

da atividade simpática e parassimpática. Corroborando nossos achados, um estudo realizado 

em pacientes com doença arterial coronariana, observou um possível efeito da ivabradina sobre 

a redução da pressão arterial (Shavarov et al., 2013). Adicionalmente, estudos realizado com 

animais SHR anestesiados, e com ratos Wistar com hipertensão induzida por L-NAME tratados 

com ivabradina (4 doses consecutivas de 1mg/kg, i.v e 10mg/kg, dissolvido em água, por 4 

semanas, respectivamente), promoveu uma redução da pressão arterial sistólica tanto nos 



75 

 

animais controles quanto nos animais com alterações da pressão arterial (Albaladejo et al., 

2003; Simko et al., 2015). Em nossos resultados a ação do fármaco foi observada somente nos 

animais desnutridos, tal diferença pode ser causada pela protocolo de avaliação, no qual os 

animais estavam sob livre movimentação, bem como, devido às diferentes doses de tratamento.  

Em seguida avaliou-se a função ventricular esquerda dos animais desnutridos e foi 

observado que houve uma diminuição significativa da duração diastólica, ou seja, uma redução 

no tempo de relaxamento do ventrículo esquerdo dos animais submetidos a restrição proteica. 

Estes resultados reforçam os dados de frequência cardíaca aumentada encontrado nestes 

animais. Sabe-se que o enchimento diastólico prejudicado, devido a disfunção diastólica, 

associada à fibrose, é um fator de risco para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca e 

morte súbita (Aurigemma et al., 2001). O enchimento anormal do ventrículo esquerdo, devido 

a ineficiência do relaxamento, pode estar relacionado ao processo de remodelamento do 

miocárdio, como a hipertrofia e área fibrótica, levando a um relaxamento não uniforme do VE, 

conforme observado em quadros de desnutrição proteica. Tais alterações vão ao encontro de 

um estudo sobre infarto agudo do miocárdio, no qual observaram que o desenvolvimento de 

um enchimento restritivo em pacientes com deposição aumentada de colágeno pode ser devido 

ao aumento da rigidez miocárdica (Poulsen, 2001). 

Ademais, dados da literatura têm mostrado que a desnutrição proteica desencadeia 

disfunções no relaxamento do ventrículo, acarretando modificações do padrão biomecânico das 

células cardíacas, associadas a uma redução da sensibilidade ao cálcio (Gut, A. L. et al., 2003). 

Ratos submetidos à restrição proteica mostraram uma redução significativa na expressão de 

SERCA2a comparado a animais controles (Penitente et al., 2014). A anormalidade do 

relaxamento do miocárdio pode estar associada a diminuição dos níveis ou da atividade de 

SERCA, bomba cálcio ATP-ase do retículo sarcoplasmático, podendo ocasionar uma lenta 

remoção do cálcio citoplasmático do citosol, contribuindo para o relaxamento anormal do 

ventrículo esquerdo, uma vez que, a remoção do cálcio do citosol para o retículo resulta no 

relaxamento muscular (Del Monte et al., 2001; Bers, 2002; Leopoldo et al., 2011). 

Embora estudos tenham demonstrado os benefícios da ivabradina como um fármaco 

importante no tratamento de pacientes com disfunção ventricular esquerda, nenhum estudo 

avaliou diretamente seus potenciais benefícios na desnutrição. Dentre os possíveis mecanismos 

de ação, o aumento da atividade da Ca2+ -ATPase (SERCA) do retículo sarcoplasmático tem se 

observado (Maczewski e Mackiewicz, 2008). Em um estudo realizado com modelo de ratos 

Sprague-Dawley, a ivabradina (1mg/kg, i.p., em dose única) também demonstrou reduzir o 
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nível diastólico de Ca 2+ (Xie et al., 2020). O aumento da atividade de SERCA e melhora do 

perfil de cálcio pela ação da ivabradina vai ao encontro dos achados deste estudo, uma vez que 

nossos resultados apontam que animais desnutridos tratados com o fármaco ivabradina 

apresentaram um aumento significativo na duração diastólica do ventrículo esquerdo, portanto, 

uma possível melhora sobre o relaxamento do miocárdio nos animais tratados com o fármaco, 

devido ao aumento de SERCA.  

De forma complementar, os efeitos da ivabradina sobre a duração diastólica em animais 

desnutridos podem ser justificados por seus efeitos pleiotrópicos. Em um estudo com coelhos 

dislipidêmicos verificou uma atenuação da disfunção diastólica pelo tratamento com IVA. Tais 

resultados se correlacionam com a grande redução da fibrose ventricular e do colágeno tipo I 

com o tratamento de 12 semanas com ivabradina na dose de 17mg/kg (diluição na água), 

demonstrando uma redução significativa da FC na presença de disfunção diastólica (Busseuil 

et al., 2010). Corroborando nossos achados, estudos têm mostrado que os efeitos favoráveis na 

função diastólica podem ter ocorrido devido ao aumento do tempo diastólico induzido pela 

ivabradina (Mulder et al., 2004; Drouin et al., 2008). Portanto, a melhora da frequência cardíaca 

na desnutrição pode ser atribuída aos efeitos benéficos da ivabradina no alongamento do tempo 

da diástole e redução de fibrose observadas nestes animais em restrição proteica.  

Ao avaliar a duração do ciclo cardíaco dos animais desnutridos observou-se uma 

diminuição significativa deste parâmetro em relação aos animais submetidos a dieta padrão. O 

ciclo cardíaco refere-se a uma etapa na qual ocorre uma contração e um relaxamento, ou seja, 

períodos que contemplam uma sístole e diástole do coração. A redução da duração do ciclo 

cardíaco é justificada pela menor duração diastólica e frequência cardíaca aumentada 

apresentadas nos animais em restrição proteica.  

Considerando tal parâmetro em animais desnutridos, como esperado, a ivabradina foi 

capaz de promover um aumento significativo na duração do ciclo destes animais com 

frequência cardíaca elevada. O resultado pode ser explicado pelo fato da ivabradina atuar no 

aumento da duração diastólica e consequente redução da FCr nestes animais. Corroborando 

nossos achados, em um estudo experimental realizado em porcos com frequência cardíaca 

aumentada, foi observado que os intervalos de tempo do ciclo cardíaco e enchimento do VE 

estavam significativamente reduzidos, contudo, a administração de ivabradina (1 mg/kg i.v., 

infusão em bolus) aumentou a duração do ciclo e o tempo de enchimento do ventriculo (Rienzo 

et al., 2015). Dado semelhante foi observado em um estudo sobre envelhecimento em ratos, no 
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qual a ivabradina aumentou a duração do ciclo cardíaco após bloqueio dos canais HCNs (Huang 

et al., 2016).  

A disfunção diastólica também é caracterizada pela alteração da dP/dT de queda da 

pressão do ventrículo esquerdo (dP/dT mínimo), do período de relaxamento isovolumétrico 

(IRP), confirmada pela modificação da constante TAU (tempo de relaxamento isovolumétrico), 

bem como, por anormalidades da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo (PDFVE) 

(Verma e Solomon, 2009). Em nosso estudo não foi observado alterações significativas destes 

parâmetros na desnutrição proteica, sugerindo que o aumento da frequência cardíaca, do mesmo 

modo que a redução da duração diastólica, duração do ciclo e aumento do processo inflamatório 

do miocárdio não foram suficientes para promover a disfunção diastólica nestes animais. Em 

concordância com nossos resultados, um estudo com modelo experimental de desnutrição 

proteico-calórica, também não apresentou alteração na dp/dt mín em relação aos animais 

controles (Fioretto et al., 2002). Adicionalmente, apesar da alteração da duração diastólica 

causada pelo possível aumento da fibrose cardíaca, a complacência da câmara do VE foi 

conservada na desnutrição, uma vez que não se observou alteração da EDP, conforme também 

encontrado por Fioretto e colaboradores (2002) em seu estudo com animais desnutridos. Tais 

resultados indicam comportamento mecânico ventricular preservado na desnutrição, apesar do 

aumento da rigidez miocárdica demonstrada pela redução da duração diastólica e da fibrose 

observada nestes animais. Contudo, mais estudos são necessários para determinar o grau de 

desnutrição e por quanto tempo a restrição proteica consegue manter a função diastólica normal 

mesmo na presença de alterações fisiológicas cardíacas.  

Considerando o tratamento com o fármaco ivabradina sobre os parâmetros da função 

diastólica, não foi observado modificações em relação animais desnutridos não tratados. Dados 

semelhantes foram observados em ratos pós infarto tratados com ivabradina (10mg/kg por 4 

dias, como aditivo alimentar), no qual não se observou alteração da dp/dt mín nestes animais 

(Fang et al., 2012). 

Na avaliação da função ventricular, a medida da variação de pressão máxima no tempo 

(dP/dt máx) tem se mostrado um método sensível (Nazli et al., 2003). A dP/dt máx, avaliação 

da função sistólica dos animais desnutridos, apresentou uma diminuição significativa em 

relação aos animais controles. Tais dados indicam que os animais em restrição proteica possuem 

menor capacidade inotrópica do VE, atingindo uma menor pressão máxima no tempo de 

contração, ou seja, na duração sistólica.  Este resultado vai de encontro a dados encontrados na 

literatura, onde demonstra-se alteração da contratilidade cardíaca na desnutrição (Yokota et al., 
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1976; Abel et al., 1979; Phornphatkul et al., 1994; Hilderman T et al., 1996). Um estudo 

realizado com ratos desnutridos foi observado uma redução significativa na dp/dt máx (Mendes 

et al., 2017) Deste modo, a avaliação do parâmetro dp/dt máx demonstrou haver um 

comprometimento da contratilidade do VE sugerindo uma rigidez da câmara cardíaca devido a 

hipertrofia e fibrose miocárdica detectadas em animais desnutridos. Considerando a ação do 

fármaco ivabradina sobre tal parâmetro, observou-se uma tendência do aumento da pressão 

máxima durante a sístole, contudo sem diferença significativa. Dados semelhantes foram 

observados em um estudo com animais hipertensos, na qual a dp/dp máx não apresentou efeitos 

positivos com o tratamento com a ivabradina (Rienzo et al., 2015). 

O índice de contratilidade, calculado pela inclinação máxima da curva da PVE dividido 

pela PVE na dp/dt máx, ilustra a capacidade de elevação de PVE do músculo cardíaco durante 

a sístole (Alves, 2011). Apesar da disfunção sistólica (i.e: redução da dp/dt máxima) observada 

no protocolo de desnutrição crônica, encontramos o índice de contratilidade miocárdica 

preservada, conforme observado em estudos que avaliavam os impactos da desnutrição 

(Fioretto et al., 2002; Alves, 2011), no qual não houve alteração do índice contratilidade do 

ventrículo esquerdo. Tal resultado confirma nossos dados relativos a PVE, encontrado nos 

animais desnutridos, no qual não se observou diferença significativa neste grupo.  

Nossos estudos apontam um possível efeito da ivabradina sobre a +dp/dt, -dp/dt, índice 

de contratilidade, IRP e TAU em animais controles, conferindo uma complementariedade entre 

os resultados apresentados por estes parâmetros. Tais dados vão ao encontro do estudo realizado 

com ratas Sprague-Dawley tratadas com ivabradina (10mg/kg i.p. dose única), no qual 

observou menor área sistólica final e menor volume na sístole do VE em animais controles, 

demonstrando que a ivabradina, em condições normais, pode causar uma alteração da função 

VE (Ali et al., 2020). Contudo, uma investigação mais complexa será necessária para 

compreender tais resultados, pois os dados encontrados na literatura estão conflitantes. Alguns 

autores sugerem não haver alteração da função ventricular em animais controles, entretanto, um 

estudo realizado por Xie (2020) demonstrou aumento da +dp/dt, redução da –dp/dt e aumento 

do volume sistólico em ratos machos Sprague-Dawley tratados com ivabradina (1mg/kg i.p.), 

dados contrários ao observado em nossos estudos.  

Considerando a análise histológica, corroborando os resultados de alteração das funções 

cardíacas observada nos animais desnutridos, nossos achados demonstram um aumento do 

infiltrado de células inflamatórias nos ventrículos direito e esquerdo destes animais. Semelhante 
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ao observado em nosso estudo, outros autores têm mostrado que a desnutrição está 

frequentemente associada com um processo inflamatório cardíaco (Kul et al., 2020).  

 Sabe-se que as condições patológicas como infarto agudo do miocárdio, sobrecargas 

pressóricas crônicas, alteração de volume sanguíneo, processos inflamatórios no miocárdio, 

promovem injurias ao tecido cardíaco, prejudicando, assim, a função de bomba cardíaca. Tais 

eventos induzem uma resposta sistêmica mal adaptativa caracterizada por ativação de 

mediadores que induzem aumento da resposta neuro-hormonal como aumento do sistema 

simpático, renina angiotensina aldosterona e endetolina, bem como uma resposta inflamatória 

com aumento de infiltrado inflamatório e produção de citocinas (Braunwald e Bristow, 2000; 

Rahman et al., 2016).  

Adicionalmente, os mediadores parácritos e autócrinos, bem como os neuro-hormônios 

expressos em condições de hipertrofia cardíaca, como as citocinas pró-inflamatórias TNF, 

noradrenalina, angiotensina II, fator de crescimento de fibroblastos e proteínas G induzem a 

transmissão de sinais para proteínas de trasndução ativando enzimas como proteínas quinases 

que aumentam a ativação de programação de genes fetais. Tais vias metabólicas promovem 

alteração na síntese de proteínas contráteis, manejo de cálcio intracelular e síntese de matriz 

extracelular, intensificando a hipertrofia dos cardiomiócitos e aumentando a massa ventricular 

(Braunwald e Bristow, 2000). Ademais, estudos têm mostrado que alterações prévias no VD 

podem levar a um comprometimento do VE em condições futuras, uma vez que, os ventrículos 

estão intimamente conectados por meio do septo (Zimmer et al., 2020). Assim, como resultado 

de tais adaptações celulares e moleculares inicia-se o processo de hipertrofia dos 

cardiomiócitos, necrose e apoptoses, promovendo proliferação de células e o surgimento de 

fibrose intersticial (Cohn et al., 2000).  

Evidências científicas sugerem que as migrações de células inflamatórias, como 

leucócitos e macrófagos, podem desempenhar um papel na progressão da insuficiência cardíaca 

e contribuir para a fibrose e disfunção contrátil, uma vez que, a alteração da função ventricular 

pode ser provocada por um processo inflamatório desencadeado por um desequilíbrio 

autonômico (Glasenapp et al., 2020). 

Dados obtidos por nosso grupo de pesquisa demonstram que a desnutrição proteica 

promove um desequilíbrio autonômico cardíaco, com elevação da atividade simpática e redução 

da atividade parassimpática (Guedes, 2017). Deste modo, a hiperativação simpática pode 

desencadear um aumento do processo inflamatório observado na desnutrição, contribuindo para 
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resultados cardiovasculares negativos, uma vez que a inflamação contínua pode levar à fibrose 

tecidual e remodelação do miocárdio (Steinl et al., 2019).  

Considerando o estado inflamatório observado no VE e o desequilibrio autonômico 

apresentado na restrição proteica, nossos resultados também evidenciam um processo associado 

ao remodelamento ventricular ao verificar um aumento da espessura da fibra cardíaca em 

animais desnutridos. Tais resultados vão ao encontro ao observado por Murça, no qual verificou 

que o mesmo protocolo nutricional de restrição proteica provocou um aumento da espessura da 

parede ventricular (Murca et al., 2012). Adicionalmente, nossos dados não publicados 

mostraram um aumento do peso relativo do VE, indicativo de remodelamento ventricular em 

animais submetidos a restrição de proteínas (Guedes, 2017). 

Deste modo, considerando o impacto do processo inflamatório do VE sobre o 

remodelamento do miocárdio, a inflamação surgiu como um potencial alvo terapêutico na 

desnutrição, uma vez que, o infiltrado de leucócitos e macrófagos prediz um declínio funcional 

cardíaco. Portanto, o tratamento com o fármaco ivabradina sobre o estado inflamatório em 

animais desnutridos apresentou resultados positivos ao reduzir o número de células 

inflamatórias do VE. Resultado semelhante foi observado sobre a espessura da fibra cardíaca, 

no qual houve uma redução significativa deste parâmetro em animais com restrição proteica. 

Corroborando nossos achados, a administração crônica de ivabradina melhorou a hipertrofia 

cardíaca, fibrose, inflamação e apoptose cardíaca (Rienzo et al., 2015). Tais condições podem 

ser explicadas pelo fato da ivabradina, em animais desnutridos, melhorar a regulação 

autonômica da FC, reparando o efeito simpático, o efeito vagal cardíaco e a FC de repouso, 

bem como, melhorando o índice simpato-vagal e o remodelamento ventricular esquerdo 

analisado pelo peso relativo do VE (Guedes, 2017).  

Sabe-se que a ivabradina é um fármaco inibidor da corrente funny e estudos tem 

mostrado que, em corações hipertrofiados, o fármaco reduz a superexpressão gênica 

apresentada por estes canais no VE (Becher, P. M.; et al., 2012). Nossos dados não 

demonstraram alterações na expressão gênica dos canais HCN 2 e HCN 4 nos ventrículos de 

animais em restrição proteica. Tais resultados são semelhantes aos observados por Hofmann, 

no qual a expressão gênica das isoformas HCN2 e HCN4 não foi alterada em camundongos 

C57BL/6J com hipertrofia cardíaca, ao contrário, observaram que o nível de expressão foi 

ligeiramente diminuído no ventrículo esquerdo (Hofmann et al., 2012). Esses resultados 

contratariam dados da literatura que descrevem aumento da expressão destes canais em 

corações hipertrofiados (Hiramatsu et al., 2002; Borlak e Thum, 2003; Fernandez-Velasco et 
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al., 2003; Stillitano et al., 2008b; Stillitano et al., 2008a). Contudo, as informações ainda são 

contraditórias, visto que, alguns estudos observaram uma redução seguida por um aumento de 

HCN2 e HCN4 em ratos com corações hipertrofiados (Hiramatsu et al., 2002), o que pode 

justificar nossos achados devido ao tempo e protocolo nutricional de desnutrição utilizado. 

Deste modo, devido à complexidade das alterações provocadas pela desnutrição, não temos 

informações disponíveis na literatura sobre a expressão gênica das isoformas do canal HCN no 

tecido cardíaco. 

Considerando os animais desnutridos tratados com ivabradina, observou-se um aumento 

da expressão dos canais HCN 2 e HCN 4 no ventrículo direito destes animais. Estudo já 

demonstraram que a ivabradina (10mg/kg) foi capaz de promover alterações a expressão gênica 

dos canais HCNs em 24 horas (Mackiewicz, Gerges, Chu, Duda, Dobrzynski, Lewartowski e 

Maczewski, 2014), deste modo, sugere-se que a expressão aumentada dos canais HCN 2 e HCN 

4 no VD de animais desnutridos, tratados por 8 dias com o fármaco, possa se dar pela 

possibilidade de haver mais sítios de ligação para a ivabradina no coração destes animais que 

apresentam alterações de FC, uma vez que, apesar do aumento da expressão gênica nestes 

animais, seus valores estão equivalentes aos observados em animais controles.  

Portanto, nossos dados apontam que os efeitos da ivabradina sobre os parâmetros 

cardíacos observados na desnutrição podem ser devidos aos efeitos pleiotrópicos do fármaco 

sobre a inflamação, controle autonômico cardíaco, melhora da duração diastólica e do ciclo 

cardíaco, bem como, por sua ação sobre a expressão dos canais HCN 2 e HCN4 no ventrículo 

direito, promovendo redução da FC e da PAM.  
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7. CONCLUSÃO 

No presente estudo avaliamos o efeito do tratamento crônico com ivabradina, um 

fármaco inibidor da corrente funny, sobre a FC de repouso, PAM, função ventricular esquerda, 

inflamação, estresse oxidativos e expressão dos canais HCN 2 e 4 na desnutrição proteica. A 

partir dos nossos dados, concluiu-se que, em animais desnutridos, a administração da ivabradina 

a longo prazo promoveu (i) redução da frequência cardíaca de repouso e da PAM, (ii) aumento 

da duração diastólica ventricular, (iii) aumento da duração do ciclo cardíaco, (iv) reversão do 

processo inflamatório no VE, (v) redução da espessura da fibra do ventrículo esquerdo e (vi) 

aumento da expressão gênica dos canais HCN 2 e HCN 4 no VD. Portanto, nossos dados 

fornecem novas percepções sobre os efeitos crônicos da ivabradina em situações patológicas 

(i.e. desnutrição) que promovem o comprometimento da função ventricular esquerda e aumento 

do processo inflamatório, condições que estão associadas à hipertrofia cardíaca, arritmias e 

morte súbita. 
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