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INTRODUÇÃO: 

Os insetos vêm sendo considerados 

excelentes modelos para estudo de doenças 

humanas e da toxicidade de drogas (ADAMSKI et 

al., 2019), tendo em vista a   conservação genética 

das vias de sinalização, metabolismo energético e 

componentes estruturais com relação aos 

mamíferos. Devido à grande homologia genética 

com os humanos, a Drosophila melanogaster tem 

sido utilizada intensamente para estudos em 

biologia molecular, genética, comportamento e 

fisiologia (TOLWINSKI, 2017).  

Outro aspecto relevante é a busca de 

otimização e melhoria do uso de animais em 

pesquisa e seu papel no cumprimento do princípio 

dos 3R (Replace, Reduce, Refine), o que leva à 

diminuição do número de animais nos 

experimentos, a substituição de espécies, tais 

como os mamíferos, por outras (no caso os 

insetos) e o refinamento de técnicas de forma a 

reduzir o sofrimento do animal (NC3Rs, 2016 – 

página da internet: https://www.nc3rs.org.uk/the-

3rs, em 12/08/2017).  

A frequência cardíaca é determinante 

fundamental do volume de sangue suprido pelo 

coração para a circulação, contudo a atividade 

contrátil e o volume ejetado a cada contração não 

são independentes da frequência. Mudança na 

força de contração em resposta a alterações na 

frequência é uma propriedade intrínseca do 

musculo cardíaco (ANTOONS et al., 2002). A 

relação força-frequência e seu impacto nos 

parâmetros hemodinâmicos ainda não foram 

suficientemente estudadas no inseto. 

O objetivo do presente trabalho foi 

desenvolver um método para quantificação de 

parâmetros hemodinâmicos no inseto Tenebrio 

molitor. Para isto, além do uso de modelo 

matemático, foi desenvolvido um software para 

cálculo dos seguintes parâmetros: fração de 

encurtamento (shortening) da câmara cardíaca 

(FS), volume ejetado (VE), débito cardíaco (DC) 

e fração de ejeção (FE), que foram medidos a 

partir de vídeos do coração dos insetos se 

contraindo. Este programa é de uso livre para 

ensino e suporte a outros pesquisadores e 

atualmente só pode ser executado por meio de 

download e execução local em um ambiente 

Jupyter através do link: 

https://github.com/fehiroshii/JupyterNTB. 

Futuramente o software será deixado disponível 

para uso on-line, ou seja, sem a necessidade de 

download dos arquivos para a execução, 

facilitando assim o seu uso e compartilhamento. 

Como aplicação, foi estudada a relação da 

variação sistólica de volume do coração tubular 

do T. molitor em função da frequência 

https://github.com/fehiroshii/JupyterNTB
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estimulatória à qual o coração foi submetido e, a 

partir desta variação, os parâmetros 

hemodinâmicos foram calculados.   

METODOLOGIA: 

A) Preparação experimental  

Foram utilizados besouros (Tenebrio 

molitor) adultos de ambos os sexos com 10 a 12 

dias de idade (BHATTACHARYA et al., 1970).  

Os insetos foram expostos a um ciclo claro escuro 

de 12h e alimentados com farelo de trigo, milho e 

cenoura. 

Os animais foram anestesiados por 

resfriamento com gelo, e, em seguida, foram 

decapitados e tiveram os élitros, asas e patas 

removidas cirurgicamente. Por fim, foi feita uma 

incisão longitudinal no abdômen e tórax para 

remover o trato digestivo, glândulas e outras 

vísceras com a finalidade de expor o coração 

tubular do inseto (vaso dorsal) (FELICIANO et 

al., 2011; MARKOU; THEOPHILIDIS, 2000)  

A preparação foi aderida ao fundo de uma 

de câmara de perfusão por meio de uma camada 

fina de vaselina e colocada em um sistema de 

microscopia sob iluminação de uma lâmpada de 

halogênio para possibilitar a visualização e 

registro da atividade contrátil do coração.  

Para estimular o coração do inseto nas 

frequências de estudo (1,5; 2,0 e 2,3 Hz), foi 

utilizado um par de eletrodos de platina conectado 

a um estimulador elétrico. Os eletrodos foram 

posicionados paralelos ao eixo maior do coração.  

 

B) Gravação dos vídeos 

A imagem do coração foi captada por 

câmera de vídeo (CCD) acoplada na saída lateral 

do microscópio. O coração foi superfundido (1 

ml/min; temperatura de 24  1 ºC) com solução 

para o T. molitor, contendo (em mM): NaCl 80; 

KCl 5; CaCl2.2H2O 2-4; sacarose 90; glicose 10; 

Hepes 20; pH 6,7 (FELICIANO et al., 2011; FIM 

NETO et al., 2018; MARKOU; THEOPHILIDIS, 

2000). A perfusão foi feita na ausência de 

estimulação elétrica por cerca de 30 min, até que a 

frequência espontânea e amplitude das contrações 

se estabilizassem.  

Vídeos com resolução de 320 x 240 pixels 

foram gravados com uma taxa de aquisição de 30 

fps (quadros por segundo) durante contração do 

coração na frequência espontânea e durante 

estimulação a 1,5; 2,0 e 2,3 Hz. O coração foi 

estimulado em cada frequência pelo tempo 

necessário para estabilização das contrações 

(cerca de 5 min). 

 

C) Análise dos vídeos 

Os vídeos foram analisados com o uso do 

programa desenvolvido neste trabalho, que é 

capaz de detectar a variação do contorno do vaso 

dorsal e estimar o volume do coração a partir do 

sólido de revolução produzido pela rotação do 

contorno detectado em torno do seu eixo central.  

Para o cálculo do volume do sólido de 

revolução foi utilizado o método de discos 

(STEWART, 2013), cuja fórmula é apresentada 

abaixo 

𝑉 =  𝜋 ∫ 𝑓(𝑥)2
𝑞

𝑝

𝑑𝑥   

onde f(x) é a distância do ponto x no contorno 

detectado até o eixo central, e p e q são 

respectivamente, os pontos nos limites superior e 

inferior do contorno do coração  

Figura 1 - Imagem de uma câmara do coração do inseto com 

destaque para o eixo central (linha roxa) e alguns pontos (em 

vermelho) que compõe o contorno do coração detectado pelo 
software. A linha pontilhada indica a distância f(x) do ponto até o 

eixo central 

Com o volume do coração, o software é 

capaz de fazer cálculos dos parâmetros 

hemodinâmicos.  

VE é calculado como a diferença entre o 

volume diastólico final (VD) e volume sistólico 

final (VS). 

𝑉𝐸 = 𝑉𝐷 − 𝑉𝑆 
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FE é calculada como a relação percentual 

de VE e VD, conforme apresentado pela equação 

a seguir: 

𝐹𝐸 =
𝑉𝐸

𝑉𝐷
× 100 

DC é calculado como o produto do VS e a 

frequência de contrações do coração (f) 

𝐷𝐶 = 𝑓 × 𝑉𝑆  

 

D) Análise estatística  

Os dados obtidos de 8 insetos foram 

expressos como média ± erro padrão da média. 

Análise de variância monofatorial para dados não 

repetidos foi usada para processamento dos dados. 

Quando falha de distribuição normal dos valores 

dos parâmetros foi detectada pelo teste de 

D´Agostino e Pearson a influência da frequência 

cardíaca sobre os parâmetros foi avaliada com o 

teste não paramétrico de Kruskall-Wallis. Para o 

processamento dos dados e produção das figuras 

foi utilizado o software GraphPad Prism 

(GraphPad Software, San Diego, California, 

EUA). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A partir da análise dos vídeos foi 

observado que, na condição controle, os insetos 

apresentaram uma frequência cardíaca espontânea 

média (frequência basal, B) de 82,32 ± 3,91 bpm 

(1,3  4,5 Hz).  

Os parâmetros VE e FE apresentaram 

queda com o aumento da frequência de 

estimulação (Figuras 2 e 3, respectivamente) (p < 

0,005). A FE média do inseto na condição 

controle foi de 50,75 ± 4,77% (n = 8). Este 

resultado de FE calculado para o T. molitor é 

próximo do valor normal encontrado em humanos 

(FE > 55%) (SUMNER; KURIACHAN; 

MITCHELL, 2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Volume ejetado pelo coração perfundido de T.molitor em 
resposta ao aumento da frequência estimulatória; B é a frequência 

basal de 1,3 Hz, em repouso. (N=8) 

 

Figura 3 – Fração de ejeção calculada no coração perfundido de 

T.molitor, em resposta ao aumento da frequência estimulatória; B é a 

frequência basal de 1,3 Hz, em repouso. (N=8) 

 A Figura 4 mostra que o DC não foi 

afetado pela elevação da frequência cardíaca do 

inseto estudado (p = 0.3434) 

Figura 2 – Débito cardíaco calculado no coração perfundido de 

T.molitor em resposta ao aumento da frequência estimulatória; B é a 

frequência basal de 1,3 Hz, em repouso. (N=8). 

A influência da frequência sobre FE e VE 

pode ser explicada pela relação negativa entre a 

amplitude de contração e a frequência de 

contração. Este tipo de padrão é conhecido como 

relação força-frequência, a qual, apesar de ser 

positiva para no coração humano normal, é 
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negativa em roedores (KOCH-WESER; BLINKS, 

1963, MULIERI et al., 1992), em algumas 

espécies de peixe (SHIELS; VORNANEN; 

FARRELL, 2002) e no coração tubular de alguns 

insetos como D. melanogaster (BALCAZAR et 

al., 2018) e o próprio T. molitor (FIM NETO et 

al., 2018).  

CONCLUSÕES: 

O modelo matemático empregado e 

processo de cálculo dos parâmetros mostraram-se 

adequados, e podem ser usados para este fim em 

pesquisa e ensino. Os resultados estão de acordo 

com resultados prévios da relação força-

frequência no coração do T. molitor. É 

interessante observar que, apesar desta relação ser 

negativa, DC não foi significativamente alterado, 

o que assegura a manutenção do fluxo de 

hemolinfa neste animal mesmo sob a ação 

cronotrópica positiva de mediadores químicos.   
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