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INTRODUÇÃO:

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a desnutrição é “o
desequilíbrio celular entre o fornecimento de nutrientes e energia e a demanda corporal por
eles, para garantir o crescimento, manutenção e funções teciduais específicas”.1 A partir
disso, sabe se também que as principais causas da desnutrição estão associadas à pobreza, que
por sua vez tende a estar associada a baixos níveis de educação e, portanto, muito presentes
em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.2 O Brasil tem sido cenário da fome em
constante piora, uma vez que em 2021 haviam 19,1 milhões de brasileiros passando fome e
agora, conforme dados do segundo
Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no Contexto da Pandemia da
Covid-19 no Brasil, da rede Penssan,
mostram que só 4 entre 10 famílias
conseguem acesso pleno à alimentação,
havendo significativa piora da
Insegurança Alimentar no país. Por ora,
ocorre no país o menor consumo de



carne bovina registrado, indicando piora das condições de alimentação do brasileiro em 26
anos, conforme notícia publicada pela BBC news. Crianças com
desnutrição-proteico-energética geralmente são encontradas em países em desenvolvimento
como resultado de suprimento inadequado de alimentos causado por fatores
socioeconômicos, políticos e, ocasionalmente, ambientais, como desastres naturais. Dessa
forma, mais de 50% de todas as mortes infantis são atribuídas à desnutrição.3 Esse quadro

leva a várias adaptações fisiológicas e
mudanças bioquímicas que envolvem
complexos mecanismos metabólicos,
hormonais e glicorregulatórios, os quais
influenciam diretamente o sistema
cardiovascular. 1

O coração dos mamíferos é considerado
um onívoro metabólico, o que o torna
flexível na escolha do substrato para
atender sua demanda constante de
energia, a fim de suportar a função

contrátil mesmo com mudanças na disponibilidade de substratos no sangue. Sendo assim, no
estado de jejum, os ácidos graxos são o substrato mais utilizado para a produção de energia
no coração adulto, enquanto no estado alimentado, a glicose é o principal substrato energético
para a alta taxa de produção e hidrólise de ATP. Alterações no metabolismo energético e na
expressão de proteínas que participam do fluxo de Ca2+, comprometem a homeostase celular
e influenciam no aumento da morte celular.5; 6; 7

Estudos relataram que a desnutrição proteica antes do nascimento ocasiona
desregulação do metabolismo lipídico no coração, levando ao aumento da concentração de
triacilglicerol (TAG) e também aumento da expressão do PPAR-α e da enzima
carnitinapalmitoiltransferase-1 nesse órgão.8 O aumento resultante na β-oxidação dos ácidos
graxos pode induzir dano oxidativo às membranas celulares do miocárdio, levando à
remodelação e apoptose. 6, 7; 8 Nesse ínterim, sabe-se que um fator que impacta na
fisiopatologia das doenças cardíacas é a perda da homeostase do retículo endoplasmático
(RE), o qual é fundamental para a síntese e dobramento de uma grande quantidade de
proteínas na célula, por consequência, realiza um papel essencial na manutenção da
homeostase celular.

Nesse sentido, condições de estresse do RE foram observadas em diferentes doenças
cardiovasculares, indicando que a apoptose induzida por esse estresse gerado pelo excesso de
β-oxidação dos ácidos graxos desempenha um papel fundamental na patogênese das doenças
cardíacas.12 Há proteínas que são expressas em maior quantidade nesse processo de estresse
do RE, por participarem nesta resposta, sendo elas GRP78, PERK, ATF4, CHOP, XBPs,
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IRE1α, JNK e p38. Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na busca de agentes terapêuticos para
os danos cardiovasculares ocasionados pela desnutrição proteica e demonstraram que os
ácidos biliares endógenos e derivados, como o ácido ursodesoxicólico e seu derivado
conjugado com taurina - ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA), podem modular a função do
RE, contribuindo para a redução da situação de estresse de retículo.13

Com base nesses dados, este projeto tem como objetivo avaliar os efeitos cardíacos do
tratamento com TUDCA frente à restrição proteica precoce. Dessa forma, propomos verificar
a expressão de marcadores de estresse de retículo em células cardíacas de camundongos
C57/Bl/6 submetidos à dieta hipoproteica e ao tratamento com TUDCA. Para isto,
realizaremos a análise da expressão de proteínas envolvidas no estresse de retículo, tais
como: GRP78, PERK, ATF4, CHOP, XBPs, IRE1α, JNK e p38 por real time-PCR. Também
serão realizados ensaios de TUNEL para verificação da taxa de morte celular.

METODOLOGIA:

Os camundongos foram selecionados
pós-desmame de maneira aleatória. Esses animais foram
submetidos a dietas normoproteicas e hipoproteicas por
16 semanas, nos últimos 15 dias os animais receberam
tratamento com TUDCA (300 mg/kg) ou PBS. Posterior
a este protocolo experimental, os animais foram
eutanasiados e houve a retirada cirúrgica dos corações.

Após a retirada dos corações, os mesmos foram
pesados e, em seguida, tiveram seus ventrículos
esquerdos (VEs) retirados e colocado em uma placa de
petri, e com uma seringa agulhada foi realizada uma limpeza para retirada do sangue
inserindo uma solução de Krebs. Foram coletados fragmentos do VEs, nos quais
realizaremos análises da expressão de proteínas envolvidas no estresse de retículo, como,
GRP78, PERK, ATF4, CHOP, XBPs, IRE1α, JNK e p38 por real time-PCR.

As amostras coletadas para realização de real time-PCR passaram por um processo de
extração de RNAm a qual permitirá obtenção de material para análise de PCR em tempo real.

Outros fragmentos de VEs foram coletados e utilizados para confecção das lâminas
histológicas. Cortes histológicos em criostato foram realizados em
fragmentos de VEs conservados em OCT, no freezer -80º C.
Após, as lâminas confeccionadas foram armazenadas em freezer
com temperatura de -20ºC para realização dos ensaios de TUNEL
a fim de verificar a taxa de morte celular. Tendo obtido os RNAs,



as próximas etapas do projeto envolvem a técnica de PCR em tempo real. Esse experimento
permitirá obter resultados a respeito da expressão de genes de proteínas do Estresse de
Retículo nas células cardíacas.

RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

De acordo com as etapas realizadas no trabalho, ainda não é possível trazer resultados
ou discussões a respeito de dados, considerando que o projeto está em fase de finalização das
últimas etapas, que são os ensaios de TUNEL nos cortes histológicos e em seguida os ensaios
de real time-PCR. Novos primers para PCR estão sendo comprados, já que os anteriormente
comprados não funcionaram. Os ensaios de TUNEL serão realizados no próximo mês, assim
como os ensaios de PCR em tempo real. Dessa forma, após a realização das etapas finais, as
conclusões serão formuladas.
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