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Introdução: 

A obesidade está relacionada com diversas alterações sistêmicas que podem levar à 

hipertrofia cardíaca, adaptação precursora de muitas enfermidades cardiovasculares 

como insuficiencia cardíaca e até mesmo morte súbita. Estudos sugerem que o 

receptor adrenérgico beta 3 (AR-β3) medeia a síntese de óxido nítrico (NO), um 

importante agente anti-hipertrófico no tecido cardíaco. 

Objetivo: 

 A hipótese do nosso trabalho contempla a possibilidade de que o receptor AR-β3 seja 

chave na síntese de NO e que sua ausência seria um fator de piora na hipertrofia 

cardíaca induzida pela obesidade.  

Métodos: 

Para testar nossa hipótese, nós tratamos 24 camundongos machos com 21 dias de 

idade e divididos em 4 grupos: camundongos selvagens tratados com dieta padrão 

(FVB); selvagens tratados com dieta hiperlipídica (HF 40%) (FVB HF); camundongos 

com nocaute global para o AR-β3 tratados com dieta padrão (KOβ3) ou dieta 

hiperlipídica (KOβ3 HF). Os animais foram tratados por 12 semanas e ao final do 

protocolo foi feita a avaliação do perfil lipídico e das alterações morfológicas do 

ventrículo esquerdo.  

Resultados preliminares: 

A HF aumentou significativamente o peso corporal em ambos os grupos (FVB 

30,2±0,5g vs. FVB HF: 41,11±1,2g com p<0,001; KOβ3: 32,1±0,5g vs. KOβ3 HF: 

43,0±0,35g com p<0.001). A dieta HF aumentou o colesterol plasmático dos animais 

FVB (FVB: 170,8 ±4,5 mg/dL vs. FVB HF: 190,5 ±3,8 mg/dL com p<0.05) e KOβ3 

(KOβ3: 183,8 ±3 mg/dL vs. KOβ3 HF: 249,6 ±6,3 mg/dL com p<0.001), mas o aumento 

nos animais KOβ3 HF foi significativamente maior do que nos animais FVB HF 

(p<0.001). Os triglicérides plasmáticos aumentaram significativamente nos dois 

grupos (FVB: 164,19 ±7,2 mg/dL vs. FVB HF: 231,63 ±2,64 mg/dL com p<0.001; 

KOβ3: 181,34±4mg/dL vs. KOβ3 HF: 256,52 ±5,12mg/dL com p<0.001). As análises 

morfológicas do tecido cardíaco mostraram que os animais dos grupos FVB HF e 

KOβ3 HF apresentaram aumento semelhante (~2x) da parede do ventrículo esquerdo 

(FVB: 328,53μm±11μm vs. FVB HF: 681,47±43,1μm com p<0.001; KOβ3: 



537,16±35,7μm vs. KOβ3 HF: 1084,27±49,93μm com p<0.001). No entanto, a parede 

do ventrículo esquerdo dos animais KOβ3 é significativamente maior do que dos 

animais FVB mesmo tratados com dieta padrão (p=0.003). Resultados semelhantes 

foram observados no diâmetro dos cardiomiócitos (FVB: 8,5±0,14μm vs. FVB HF: 

14,09±0,25μm com p<0.001; KOβ3: 11,25±0,41μm vs. KOβ3 HF: 19±1,91μm com 

p<0.001), sendo os cardiomiócitos dos animais KOβ3 significativamente maior do que 

dos animais FVB (p<0.001). Contudo, observamos aumento da área da cavidade 

ventricular no grupo FVB HF (FVB: 290.457± 2.883μm² vs. FVB HF: 378.922±4553 

μm² com p<0.001) sem alteração no tamanho da cavidade no grupo KOβ3 HF (KOβ3 

182.026,8±3223,87 μm² vs KOβ3 HF 133.836,7±2360,2 μm²). No entanto, o tamanho 

da cavidade ventricular dos animais KOβ3 é significativamente menor do que a dos 

animais FVB tratados com dieta padrão (p<0.05). Assim, a obesidade leva à uma 

hipertrofia excêntrica nos animais FVB, mas não nos animais KOβ3. A partir dos dados 

obtidos foi possível observar que o AR-β3 parece ter um efeito anti-hipertrófico, mas 

o receptor não tem participação na hipertrofia causada pela obesidade. O mecanismo 

envolvido na via da hipertrofia ainda será avaliado. 
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