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RESUMO 

Barão FTF. Estudo das propriedades biomecânicas e histológicas da aorta 
abdominal de ratos diabéticos e expostos à fumaça de cigarro [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: O aneurisma da aorta abdominal (AAA) tem grande importância 
clínica em função de sua incidência e das complicações que pode acarretar, entretanto 
sua etiopatogenia não está completamente esclarecida. A associação entre tabagismo e 
desenvolvimento de AAA tem sido repetidamente confirmada. Apesar de o AAA ter 
sido inicialmente atribuído à aterosclerose, observou-se associação negativa entre 
diabetes (um dos principais fatores de risco para aterosclerose) e doença vascular 
aneurismática. O estudo biomecânico e histológico da parede aórtica pode contribuir 
para a elucidação da etiopatogenia dos aneurismas. OBJETIVOS: Avaliar as 
propriedades biomecânicas e histológicas da aorta abdominal de ratos em três situações: 
exposição à fumaça do cigarro, induzidos ao desenvolvimento do diabetes mellitus e 
com a associação desses dois fatores. MÉTODOS: Setenta e cinco ratos Wistar foram 
distribuídos em quatro grupos: controle (GC), tabagista (GT), diabético (GD), diabético 
e tabagista (GDT). Os ratos dos GT e GDT foram expostos à fumaça de cigarro por 30 
minutos ao dia, 5 dias por semana. O diabetes foi induzido por injeção endovenosa de 
estreptozotocina. Após 16 semanas, os animais foram sacrificados para a coleta da aorta 
abdominal. Testes de tração uniaxiais destrutivos foram realizados para a obtenção das 
seguintes propriedades biomecânicas: força, tensão, estresse, deformação e energia de 
deformação. A análise histológica desses fragmentos consistiu na avaliação das fibras 
colágenas e elásticas e verificação da deposição de elementos da matriz extracelular na 
túnica média e avaliação da sua composição. Através da zimografia foi quantificada a 
atividade da metaloproteinase-2 nos espécimes aórticos obtidos. RESULTADOS: Foram 
analisados os testes biomecânicos válidos de 52 espécimes, sendo que 11 pertenciam ao 
GC, 10 ao GD, 16 ao GT e 15 ao GTD. A análise biomecânica dos fragmentos não 
revelou diferença entre os grupos controle, GD, GT e GDT. A deposição de colágeno 
também não apresentou diferença estatística significativa entre os grupos estudados. A 
contagem total de lâminas elásticas foi maior nos ratos diabéticos (GD e GDT) quando 
comparados aos do GT. Foi observada resposta inflamatória mais intensa, com 
significância estatística, em todos os grupos estudados quando comparados ao GC. A 
atividade da MMP-2 apresentou diminuição no GD em relação ao GDT, com 
significância estatística. CONCLUSÕES: As propriedades biomecânicas da parede da 
aorta de ratos relacionadas à resistência e elasticidade não apresenta diferença entre o 
GC e os GD, GT e GDT. As alterações histológicas relacionadas à contagem total e 
fragmentação das lâminas elásticas, deposição de matriz pericelular e perda/substituição 
celular na túnica média são significativas na parede da aorta do GD, GT e GDT em 
relação ao GC. A atividade da MMP-2 na aorta do GD é menor que na aorta do GDT. 

Descritores: fenômenos biomecânicos; histologia; metaloproteinase 2 de matriz; 
aorta abdominal; tabagismo; diabetes mellitus. 
 



ABSTRACT 

Barão FTF. Study of the biomechanical and histological properties of the abdominal 
aorta of diabetic rats and exposed to cigarette smoke [thesis]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUCTION: Abdominal aortic aneurysm (AAA) is of great clinical 
importance due to its incidence and complications, but its etiopathogenesis is not 
fully understood. The association between smoking and AAA development has been 
repeatedly confirmed. Although AAA was initially attributed to atherosclerosis, there 
was a negative association between diabetes (a major risk factor for atherosclerosis) 
and aneurysmal vascular disease. The biomechanical and histological study of the 
aortic wall may contribute to the elucidation of the etiopathogeny of the aneurysms. 
OBJECTIVES: To evaluate the biomechanical and histological properties of the 
abdominal aorta of rats in three situations: exposed to cigarette smoke, induced to the 
development of diabetes mellitus, and the association of these two factors. 
METHODS: Seventy-Five Wistar rats were divided into four groups: control (CG), 
smoker (GT), diabetic (GD), diabetic and smoker (GDT. The GT and GDT rats were 
exposed to cigarette smoke for 30 minutes a day, 5 days a week. Diabetes was 
induced by intravenous injection of streptozotocin. After sixteen weeks, the animals 
were sacrificed for collection of the abdominal aorta. Uniaxial destructive tensile 
tests were performed to obtain the following biomechanical properties: maximal 
force, failure stress, failure tension, failure strain and failure strain energy. The 
histological analysis of these fragments consisted in the evaluation of the collagen 
and elastin and verification of the deposition of elements of the extracellular matrix 
in the tunica media and evaluation of its composition. The activity of 
metalloproteinase-2 in the aortic specimens obtained was quantified by zymography. 
RESULTS: A total of 52 strips were studied (11 from GC, 10 from GD, 16 from GT 
and 15 from GDT. The biomechanical analysis of the fragments was not different 
between the control group and the GD, GT and GDT groups. Collagen deposition 
also did not present a statistically significant difference between the studied groups. 
The total of elastic fibers was higher in diabetic rats (GD and GDT) when compared 
to GT. A higher inflammatory response was observed, with statistical significance, in 
all groups studied when compared to CG. The activity of MMP-2 showed a decrease 
in GD in relation to GDT, with statistical significance. CONCLUSIONS: The 
biomechanical properties of the aortic wall of rats related to resistance and elasticity 
do not present a difference between GC and GD, GT and GDT. Histological changes 
related to total count and fragmentation of the elastic lamina, pericellular matrix 
deposition, and cell loss / substitution in the tunica media are significant in the aorta 
wall of GD, GT and GDT in relation to GC. The activity of MMP-2 in the GD aorta 
is smaller than in the GDT aorta. 

Descriptors: biomechanical phenomena; histology; matrix metalloproteinase 2; aorta, 
abdominal; tobacco use disorder; diabetes mellitus. 
 



 

1 INTRODUÇÃO 
 
 



INTRODUÇÃO - 2 

Aneurisma é definido como uma dilatação localizada e permanente de uma 

artéria superior a 50% do seu diâmetro normal ou do diâmetro do segmento proximal 

à dilatação1. Qualquer artéria pode tornar-se aneurismática, porém o segmento 

infrarrenal da aorta abdominal é o local mais comum para o seu desenvolvimento2. 

Considerada uma doença relacionada ao envelhecimento, o aneurisma da 

aorta abdominal (AAA) inespecífico (antigamente denominado aterosclerótico) 

ocorre em 3% da população acima dos 50 anos3 e em 2% a 8,8% da população acima 

dos 60 anos, com prevalência nos homens dessa faixa etária de 4,1% a 14,2%4-7, e de 

1% nas mulheres7,8. A rotura é a sua principal complicação e a 13a causa de óbito nos 

Estados Unidos da América (EUA)9. 

Por tratar-se de uma doença de grande relevância, dada a prevalência e 

mortalidade associada, há grande interesse em determinar quais os fatores que, atuando 

na aorta normal, podem desencadear, agravar ou proteger este território arterial de uma 

futura dilatação. Apesar de muitas pesquisas relacionadas aos aneurismas e à 

importância clínica, sua etiopatogenia não está completamente esclarecida. 

O AAA inespecífico está associado a fatores como idade avançada, sexo 

masculino, história familiar e hipertensão arterial sistêmica10-12.  

Associação entre tabagismo e desenvolvimento de aneurisma, também, tem 

sido repetidamente confirmada13-18. Em um importante estudo epidemiológico, o 

histórico de tabagismo foi o fator mais forte associado à progressão do AAA (odds 
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ratio (OR) de 5,57, em comparação com 2,68 para o sexo masculino, 1,94 para uma 

história familiar de AAA, 1,71 para a idade acima de 65 anos, e 1,15 para 

hipertensão), assim como risco elevado de AAA relacionado à carga tabágica (OR de 

2,75 para menos de 20 maços/ano em comparação com 9,55 para os pacientes que 

fumam mais do que 50 maços/ano)19. Com base nessas observações clínicas e em 

outros estudos, considera-se que o tabagismo crônico é provavelmente o fator de 

risco ambiental mais importante para o desenvolvimento e a progressão dos 

aneurismas da aorta classificados como inespecíficos. 

Embora os AAA tenham sido tradicionalmente atribuídos à aterosclerose, 

existe evidência de que a relação é de associação em vez de causalidade19,20. Os 

pacientes com essas duas doenças compartilham muitos fatores de risco, mas parece 

improvável que a exposição a esses fatores por si só determine o padrão da doença 

arterial. O papel dos fatores genéticos como causa dos AAA tem atraído interesse 

considerável, mas, como acontece com muitas doenças complexas, não há ainda 

respostas definitivas21,22. 

Um fator de risco para a aterosclerose que não é habitual no paciente com 

AAA é o diabetes mellitus. A primeira observação convincente de que há uma 

associação negativa (OR 0,78, 95% IC 0,62, 0,98) entre diabetes e AAA foi de 

LaMorte et al.23, em 1995. Uma associação negativa "inesperada" entre diabetes e 

AAA (OR 0,68 IC 95 % 0,60, 0,77) foi também observada por Lederle et al.24, em 

um grande estudo de triagem (n = 73.451). Em um rastreamento baseado na 

comunidade de homens diabéticos idosos, a prevalência de AAA foi de apenas 2,3%, 

em comparação a de 7% considerando todos os homens com mais de 65 anos de 

idade25,26. A causa da associação negativa entre diabetes e AAA é desconhecida e 

tem sido pouco estudada27,28. 
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O aneurisma da aorta, geralmente, resulta de uma degeneração da túnica 

média arterial, que consequentemente acarreta mudanças nas suas características 

mecânicas. É uma degeneração que envolve a matriz extracelular (MEC), definida 

como a reunião de grandes moléculas de diferentes naturezas dos elementos 

conjuntivos, compreendendo colágeno, elastina, glicoproteína e proteoglicano29. 

Portanto, conhecer as características da parede arterial normal e sua biomecânica 

fisiológica tem relevante interesse científico. 

A parede da aorta é formada por três túnicas dispostas em camadas 

concêntricas30; a túnica íntima, formada pelo revestimento endotelial e por uma faixa 

subendotelial com algumas células musculares lisas e abundante MEC31; a túnica 

média, principal responsável pelas propriedades mecânicas das artérias, formada por 

lamelas paralelas de lâminas elásticas em meio às quais situam-se células musculares 

lisas, colágeno, proteoglicanos e glicosaminoglicanos31; e a túnica adventícia, 

composta por colágeno, fibroblastos e tecido adiposo, além de pequenos vasos (vasa 

vasorum) e nervos31. 

As células musculares lisas são tipicamente fusiformes. A única capacidade 

funcional atribuída à célula muscular lisa, durante muito tempo, foi sua habilidade de 

se contrair, com isso, regulando a resistência periférica vascular e, portanto, a 

pressão sanguínea. No final da década de 1960, começou-se a responsabilizar esse 

tipo de célula, também, pela síntese de compostos extracelulares32. Estudos da parede 

de vasos ateroscleróticos têm demonstrado a existência de dois tipos de padrões 

fenotípicos de células musculares lisas. Um deles é o tipo contrátil, que é a célula 

muscular lisa típica presente em vasos normais. A outra população tem fenótipo 

secretor, com retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi bem 
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desenvolvidos; aparecem em vasos humanos com aterosclerose e, em vasos animais, 

em modelos experimentais de indução. Estas células são hiper-responsivas para 

fatores de crescimento e de produção de MEC, enquanto que as células de fenótipo 

contrátil são hipo-responsivas a esses fatores e apresentam baixa capacidade de 

síntese de macromoléculas da matriz33. Além disso, as células com fenótipo sintético 

são capazes de produzir, elas mesmas, alguns fatores como o fator de crescimento 

derivado de plaquetas, de modo a estabelecer um círculo vicioso para a progressão da 

lesão34,35. 

Colágenos e elastina são os principais constituintes estruturais da parede dos 

vasos sanguíneos e são sintetizados pelas células musculares lisas36 e, 

principalmente, pelos fibroblastos37. As propriedades biomecânicas dos vasos, 

particularmente das grandes artérias e veias, são largamente dependentes da 

quantidade desses dois constituintes principais da MEC38. 

O colágeno é pouco distensível, mas com grande resistência quando 

submetido à tensão. A distribuição na forma de lamelas com ondulação de feixes de 

colágeno em graus variáveis permite que, sob tensão crescente, diferentes fibras com 

ondulações diversas sejam mobilizadas à medida que o diâmetro arterial aumenta39 

(Figura 1). 

A elastina é caracterizada pela sua elasticidade, chegando a dobrar a sua 

dimensão e retornando ao seu tamanho original. Esta propriedade mecânica da 

elastina confere às artérias elásticas, como a aorta, grande variação do diâmetro 

arterial durante os ciclos cardíacos31. 
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Figura 1 - Ilustração esquemática do complexo de elastina e colágeno em um vaso sanguíneo não 
esticado 

Numerosos estudos realizados no decorrer da última década têm relatado que 

a degradação da MEC é a responsável pelo início e expansão dos aneurismas40. Em 

diversos trabalhos sobre AAA foi observado que o aumento da atividade elastolítica 

na parede aórtica pode ser o principal evento na alteração das propriedades 

mecânicas desse vaso, como a degradação de elastina e colágeno41,42. 

A importância da elastina na manutenção da estrutura da parede da aorta é 

demonstrada pela alta frequência de aneurismas em pacientes com Síndrome de 

Marfan, doença genética causada por mutações do gene da fibrilina-1, glicoproteína 

essencial para a organização da elastina amorfa. A síntese de uma fibrilina defeituosa 

compromete a formação das fibras elásticas do vaso. Modelos experimentais obtidos 

por perfusão de elastase em artérias normais demonstraram que a degradação da 

elastina provoca o desenvolvimento de dilatação e tortuosidade desta artéria, enquanto 

que a degradação do colágeno resulta em ruptura não precedida por dilatação43,44. 

Essa degradação é causada pelas metaloproteinases da matriz (MMP), que são 

endopeptidases cálcio-dependente contendo zinco, expressas em várias células e 

tecidos, incluindo células musculares lisas, endotélio, fibroblastos e células 

inflamatórias45. A família das MMP apresenta mais de 23 enzimas que são 

responsáveis pela degradação de vários componentes da MEC, incluindo o colágeno 
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e a fibra elástica45. Diferentes MMP são produzidas por diferentes tipos celulares46 e 

diferem entre si em relação à especificidade de substratos. São classificadas em: (1) 

Colagenases intersticiais, (2) Gelatinases, (3) Estromelisinas, (4) Matrilisinas, (5) 

Metaloproteinases da matriz tipo membrana (MT-MMP) e (6) outras MMP que não 

se enquadram nesses grupos principais47,48. 

Uma vez em sua forma ativa, as MMP participam do processo fisiológico de 

remodelamento da MEC mediante a degradação de proteínas agindo em suas 

ligações peptídicas específicas, sendo este um de seus principais efeitos48. 

Estudos têm relatado que atividade excessiva ou desequilibrada de MMP está 

associada à patogênese de várias doenças como neoplasias49, doenças inflamatórias 

crônicas50 e doenças cardiovasculares, como os aneurismas51,52. 

A MMP-2 (gelatinase A) possui domínios “fibronectin-like” que são 

responsáveis por clivarem colágenos tipo I, IV, V, VII, e X, gelatina (colágeno 

desnaturado) e elastina53,54. Alterações na regulação da expressão e atividade desta 

MMP podem estar envolvidas no processo de remodelamento vascular que acontece 

na fisiopatologia do aneurisma55. 

A MMP-2 caracteriza-se, em sua forma latente, por uma massa molecular de 

72 kDa e, em sua forma ativa, por uma massa de 64 kDa, sendo encontrada nas 

células musculares lisas, nos fibroblastos e no endotélio56. Alguns estudos apontam 

que a MMP-2 é expressa tanto em aorta normal como em tecido aneurismático, ou 

seja, é uma proteinase constitutiva57. Está envolvida no remodelamento vascular uma 

vez que promove tanto a degradação de proteínas da MEC quanto acentua a 

migração de células musculares lisas58-60. Essas células musculares lisas 

desempenham um papel fundamental na MEC, pois sintetizam proteínas como 

colágeno e limitam a proteólise durante a inflamação61. 
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Como comentado anteriormente, o tabagismo é o fator de risco ambiental 

mais importante na gênese e evolução dos aneurismas. Os fumantes têm elevada 

atividade enzimática na parede da aorta62,63, que pode ser a causa de degradação 

acentuada das fibras elásticas e da consequente perda da elasticidade e 

enfraquecimento da parede arterial. Recentemente foi sugerido que esta proteólise 

pode ser o resultado de uma infiltração de células mononucleares e de um aumento 

na produção local de MMP64. As MMP que estão elevadas em aneurismas são as 

elastases de MMP-2, MMP-9, e MMP-12, juntamente com as colagenases MMP-1 e 

MMP-1365,66. Takagi e Umemoto62,63 verificaram que o fumo de tabaco leva a um 

aumento da expressão genética de 5-lipoxigenase no tecido aórtico, e que esta 

desempenha um importante papel na ativação de MMP-2, com consequente 

formação de aneurismas. Hiperatividade localizada da MMP poderia levar ao 

enfraquecimento focal de parede do aneurisma e ruptura em níveis relativamente 

baixos de pressão intraluminal67,68. 

Portanto, fumar está associado a alterações na composição estrutural da 

matriz proteica da parede arterial que leva a alterações das propriedades mecânicas 

da aorta69. Como a elastina, o colágeno e a ação reparadora e secretora das células 

musculares lisas são as maiores responsáveis pelas propriedades biomecânicas da 

parede arterial, seria importante determinar se existe efeito dos componentes da 

fumaça do tabaco sobre esses elementos da parede arterial. 

Diversos estudos também vêm comprovando outras alterações causadas pelo 

tabaco na parede da aorta, seja por alterações na síntese de vasoconstritores e 

vasodilatadores70, seja por alterações no próprio DNA celular71, porém o efeito 

biomecânico dessas alterações é pouco estudado. 
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Em contraste com a proteólise e matriz destruída observada no tabagismo, o 

diabetes é caracterizado pelo acúmulo de colágeno com consequente aumento do volume 

da matriz72, resultando em alterações como espessamento da membrana basal e 

expansão mesangial73. Isso parece ser devido a uma combinação de aumento da síntese e 

degradação reduzida da matriz associada à glicosilação não enzimática causada pelo 

estado hiperglicêmico74. Estas alterações são responsáveis por muitas das complicações 

do diabetes, mas podem aumentar a rigidez do vaso74, reduzindo o risco de AAA. 

As consequências anatômicas e fisiológicas do aumento de tecido conjuntivo 

visto no diabetes têm sido documentadas na aorta abdominal. Em um estudo recente 

com ultrassom, o diabetes foi associado a um aumento de 22% na espessura da 

íntima-média da aorta e uma redução de 20% na tensão da sua parede75. Em 

contraste, a formação de AAA está associada com o aumento do estresse da parede 

aórtica76; isto é consistente com a associação negativa entre o diabetes e AAA ser 

devido a diferenças na matriz vascular. 

Conquanto vários estudos tenham descrito os efeitos do diabetes nos vasos 

sanguíneos e em outros tecidos77,78, as alterações biomecânicas da aorta no diabetes 

são malcompreendidas. 

A biomecânica é o estudo da mecânica dos organismos vivos; e, nesse 

sentido, o sistema cardiovascular humano pode ser estudado sob duas perspectivas: 

biomecânica dos sólidos e dos fluidos. A primeira envolve o comportamento dos 

vasos sanguíneos, mais especificamente das suas paredes, enquanto que a última 

estuda o fluxo de sangue no interior desses vasos79. As propriedades biomecânicas da 

parede aórtica estão intimamente relacionadas à sua composição estrutural e 

alterações nessa composição que, como as ocasionadas pelo tabagismo e diabetes, 

podem provocar importantes modificações na sua biomecânica. 
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Devido à sua fácil interpretação matemática e por já terem sido extensamente 

utilizados no campo da engenharia dos materiais, os testes biomecânicos de tração 

uniaxial destrutivos estão entre os métodos mais difundidos para a análise 

biomecânica. 

Os parâmetros mais comumente estudados são: 

- Estresse: é a força gerada no corpo em reação à força que atua sobre ele, 

normalizada pela área de secção transversa do espécime. 

- Tensão: é a força gerada no corpo em reação à força que atua sobre ele, 

normalizada pela largura do espécime. 

- Deformação: é uma medida de variação de comprimento de um corpo que 

é sujeito à ação de uma força externa; trata-se da razão entre a mudança de 

comprimento e o comprimento inicial do corpo79. 

A análise matemática das propriedades biomecânicas é baseada num gráfico 

conhecido por diagrama elástico, que relaciona o estresse gerado com a deformação 

sofrida pelo corpo de prova (Figura 2). O ápice da curva neste diagrama determina o 

limite de falência, que representa os limites máximos dos parâmetros biomecânicos: 

força máxima aplicada até a ruptura do espécime, estresse de falência, tensão de 

falência e deformação de falência. 

 

Figura 2 - Gráfico do estresse versus deformação de um fragmento de parede arterial (diagrama 
elástico) 
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Um parâmetro mais moderno de análise e que tenta determinar a energia 

despendida até o momento da falência do fragmento é a energia de deformação. Esse 

parâmetro é definido pelo cálculo da área sob a curva do diagrama elástico até o 

limite de falência. 

Uma das possíveis abordagens para a compreensão do comportamento 

biomecânico da parede da aorta é mediante os testes de distensão uniaxial, pelos 

quais, a partir de método padronizado, fragmentos provenientes da aorta são 

submetidos à distensão em uma direção, gerando um conjunto de pontos em um 

gráfico que correlaciona a força aplicada ao fragmento à deformação apresentada por 

este, sendo essa força normalizada subsequentemente pela área de secção transversa 

ou largura do espécime. 

Os dois principais elementos constitutivos que contribuem para as 

características desse gráfico são as fibras colágenas e elásticas. Outros componentes, 

como o endotélio e as células musculares lisas, costumam ter participação menos 

relevante79. No estado de relaxamento do tecido, as fibras elásticas encontram-se 

retesadas e as fibras colágenas tortuosas. Assim, com nenhuma ou pequena distensão 

do tecido, toda resistência é conferida pelas fibras elásticas. À medida que o tecido é 

esticado, aplicando-se um teste de distensão, por exemplo, as fibras colágenas vão 

sendo gradativamente mobilizadas, participando na resistência tecidual junto com as 

fibras elásticas, em um fenômeno denominado “recrutamento do colágeno”. Quanto 

mais fibras são recrutadas, maior a rigidez do tecido. Em proximidade da ruptura 

(isto é, falência do tecido), todas as fibras colágenas estão recrutadas para suportar a 

carga, e a rigidez tecidual atinge seu máximo. Em resumo, as fibras elásticas são 

recrutadas com deformações menores, sendo responsáveis pela resistência em 
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condições fisiológicas. Já as fibras colágenas, por sua vez, são recrutadas com 

deformações maiores, impondo limites à superdistensão da parede arterial e evitando 

sua ruptura. A curva elástica dos tecidos biológicos moles (exemplo, a artéria) é 

característica. Apresenta uma primeira fase representada por um traçado quase linear 

de baixa inclinação (refletindo a rigidez somente das fibras elásticas), seguindo-se de 

uma elevação gradual da inclinação (recrutamento do colágeno) até atingir a falência 

(máxima força suportada pela elastina e pelo colágeno) ‒ com queda da inclinação 

final (Figura 3)39,80. 

 

ε, deformação; S, estresse 

Figura 3 - Ilustração da relação das fases do diagrama elástico com a extensão (recrutamento) 
das fibras elásticas, em azul, e colágenas, em vermelho, durante o teste biomecânico 
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Ao partir do princípio da existência de curvas características, infere-se que as 

propriedades biomecânicas podem espelhar o remodelamento inicial da parede da 

aorta na formação dos aneurismas: a predominância do colágeno, devido à 

degradação da elastina, é uma alteração estrutural típica dos aneurismas, tornando 

suas paredes mais rígidas, o que é refletido no diagrama elástico por uma curva de 

inclinação mais abrupta e precoce (desviada para esquerda). 

Assim, mudanças na proporção e nas características das fibras de colágeno e 

elastina podem resultar em diferentes características do diagrama elástico. É 

possível, dessa forma, a partir da curva de estresse por deformação, especular (com 

dados numéricos e gráficos) qual seria a composição estrutural das paredes 

arteriais79. 

As propriedades biomecânicas dos vasos, principalmente das grandes artérias, 

são dependentes, portanto, da quantidade absoluta e relativa do colágeno e da 

elastina38, sendo a razão entre esses dois elementos o principal determinante dessas 

propriedades na parede da aorta81. Mudanças no conteúdo e/ou na qualidade do 

colágeno e da elastina, como ocorrem no tabagismo e diabetes, desempenham, 

provavelmente, papel importante no desenvolvimento ou prevenção do AAA82. E, 

nesse contexto, este estudo foi desenvolvido, então, procurando aprofundar o 

conhecimento das propriedades biomecânicas e histológicas da aorta abdominal de 

ratos diabéticos e expostos à fumaça de cigarro com o intuito de contribuir para o 

conhecimento das alterações iniciais ocorridas nas aortas de fumantes e diabéticos. 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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Analisar e comparar, em ratos controle e ratos expostos à fumaça de cigarro, 

induzidos ao desenvolvimento do diabetes mellitus, com estes dois fatores 

associados: 

a) As propriedades biomecânicas da aorta abdominal. 

b) As características histológicas da aorta abdominal. 

c) A atividade enzimática na aorta abdominal. 

 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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O método utilizado neste estudo foi desenvolvido e validado pelo Laboratório 

de Biomecânica Vascular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Departamento de 

Bioengenharia da Universidade de Iowa, por meio de um projeto conjunto que teve 

início em 2001 e vem expandindo-se83-88. 

O protocolo de estudo desenvolvido nesta tese foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP com o número 071/14, em 

26/06/2016. Todos os preceitos éticos foram seguidos rigorosamente.  

Este trabalho recebeu apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) (Auxílio à Pesquisa - Regular, número do Processo 

2014/16725-7). 

3.1 Animais 

Foram fornecidos pelo Biotério Central da Faculdade de Medicina da USP 75 

ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), machos, com 12 semanas de vida, de peso 

corporal variando entre 300 g e 450 g. Os animais ficaram em gaiolas Growing 

414x344x168 mm (três por gaiola) em condições controladas de temperatura (22-

25°C), luminosidade (ciclo 12 h claro/12 h escuro) e umidade relativa de 70%. A 

alimentação foi de ração (Nuvilab CR1®, São Paulo, Brasil) e água ad libitum.  
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Os animais foram divididos em quatro grupos mediante sorteio, conforme 

organograma a seguir discriminado: 

- Grupo Controle (GC) - Animais não diabéticos e não expostos à fumaça de 

cigarro. 

- Grupo Diabético (GD) - Animais diabéticos não expostos à fumaça de 

cigarro. 

- Grupo Tabagista (GT) - Animais expostos à fumaça de cigarro, cinco 

vezes por semana durante 30 minutos. 

- Grupo Diabético e Tabagista (GDT) - Animais diabéticos e expostos à 

fumaça de cigarro (cinco vezes por semana durante 30 minutos). 

Os animais foram acompanhados por 16 semanas, quando ocorreu o sacrifício 

para a coleta do material. 

Para facilitar o manuseio dos animais, optou-se por dividir os 75 animais em 

três grupos de igual número com datas de início diferentes. Portanto, essa divisão em 

três grupos foi apenas temporal para organizar o sacrifício, a coleta do material e os 

testes biomecânicos. A divisão em grupos, foco do estudo, permaneceu em quatro 

grupos como supradelineado. 

O sacrifício dos animais deu-se de segunda a sexta-feira, cinco animais por 

dia, totalizando os 25 animais de cada grupo por semana. 

- 1º Grupo - 25 animais: (GC - seis animais, GD - três animais, GT - quatro 

animais, GDT - 12 animais) 

- 2º Grupo - 25 animais: (GC - seis animais, GD - 11 animais GT - oito 

animais, GDT - zero animais) 

- 3º Grupo - 25 animais: (GC - cinco animais, GD - quatro animais, GT - 

oito animais, GDT - oito animais) 
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3.2 Indução e Caracterização do Diabetes  

O diabetes foi induzido por injeção endovenosa de estreptozotocina (STZ) na 

veia peniana, sob anestesia inalatória com isofluorano 20% (1,5 mL/min - 2 

mL/min)89. A STZ foi dissolvida em tampão citrato (0,1 M, pH 6,5) e administrada 

na dose de 55 mg/kg de peso corporal90.  

Foi utilizado OneTouch ‒ sistema de medição de glicose no sangue (Life 

Scan Johnson e Johnson Company) ‒, assim, os níveis de glicose no sangue foram 

monitorados uma semana após a injeção de STZ para confirmação do estado 

hiperglicêmico dos animais (Tabela 1). Todos os animais tiveram uma concentração 

de glicose no plasma superior a 270 mg/dL e foram inclusos no estudo como 

diabéticos91-94.  

Tabela 1 - Média e desvio padrão da glicemia (mg/dL) dos ratos imediatamente 
antes e sete dias após a indução do diabetes 

Glicemia antes da indução 112,3 ± 15,78 
Glicemia sete dias após a indução 435,7 ± 56,16 

Para monitorizar o estado hiperglicêmico dos animais, a glicemia foi medida 

a cada 30 dias, após a indução do diabetes e imediatamente antes do sacrifício 

(Tabela 2). Em todas as medidas, os ratos apresentaram uma concentração de glicose 

no plasma superior a 270 mg/dL, não sendo necessária a exclusão de nenhum animal. 

A glicemia dos ratos não diabéticos também foi medida nas mesmas ocasiões para 

confirmação do estado euglicêmico desses animais. 
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Tabela 2 - Média e desvio padrão da glicemia (mg/dL) dos ratos diabéticos no 
seguimento e no dia do sacrifício 

Glicemia 30 dias após indução 459,1 ± 50,90 
Glicemia 60 dias após indução 448,9 ± 54,19 
Glicemia 90 dias após indução 466,5 ± 59,39 
Glicemia antes do sacrifício 438,5 ± 47,16 

Os ratos diabéticos receberam 2 UI de insulina ultralenta, 3 vezes por semana 

(segunda, quarta e sexta-feira), às 10 horas, para manter o peso corporal, prevenir a 

cetoacidose diabética e melhorar a sobrevivência durante 16 semanas do estudo91-94. 

3.3 Exposição à Fumaça de Cigarro 

Os ratos foram expostos à fumaça de cigarro de acordo com o protocolo já 

descrito e utilizado para outros estudos95-97. Os animais expostos (grupos GT e GDT) 

foram mantidos em caixa de exposição cinco dias por semana, permanecendo por um 

período de 30 minutos por dia, durante 16 semanas. A exposição ocorreu sempre às 

11 horas em todo o período do experimento.  

A exposição foi realizada em uma caixa de plástico de 28 litros 

(aproximadamente 40 cm x 27 cm na base, com altura de 26 cm) no interior de uma 

capela de exaustão com o intuito de aspirar a fumaça do cigarro. O interior da caixa 

foi dividido em quatro partes por uma estrutura de acrílico para a manutenção de dois 

ratos por célula, totalizando oito animais expostos ao mesmo tempo (Figura 4). A 

cada dia de exposição, fez-se o rodízio dos animais entre as células da caixa, para 

que todos recebessem a mesma concentração de fumaça de cigarro ao longo de todo 

o experimento. 
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Figura 4 - Caixa plástica com os ratos para exposição à fumaça de cigarro 

Na face lateral da caixa, foram confeccionados dois orifícios: um para entrada 

da mistura de fumaça do cigarro e ar sintético e outro para entrada de ar sintético. Na 

tampa da caixa foi confeccionado um orifício para a saída espontânea de ar.  O fluxo 

na entrada de ar sintético foi controlado por um fluxômetro conectado a um torpedo 

de ar comprimido e foi mantido em 1,5-2 l/min. A segunda entrada da caixa recebia 

uma mistura de ar sintético e fumaça de cigarro, que foi aspirada por um sistema de 

Venturi conectado a um cigarro aceso. O fluxo laminar de ar sintético passando por 

uma região de menor diâmetro foi acelerado, com consequente redução da pressão 

neste ponto (efeito Venturi), permitindo a aspiração da fumaça do cigarro.  

A redução da pressão que ocorre no ponto de redução do diâmetro do tubo é 

dependente do fluxo de ar mantido. Desse modo, com o controle do fluxo de ar 

sintético na segunda entrada, a quantidade de fumaça de cigarro que foi aspirada para 

a tubulação e enviada para o interior da caixa foi igualmente supervisionada. Isso 
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permitiu regular a concentração de monóxido de carbono (CO) mantida na caixa, 

medida por um sensor de CO, no valor de 300-350 partículas por milhão (ppm).  

Determinou-se que o fluxo fixo de ar sintético, na segunda entrada, seria de 

aproximadamente 1,5 l/min devido à concentração de CO ‒ que variava entre 300 

ppm e 350 ppm. Os cigarros utilizados foram da marca Derby®, contendo 0,8 mg de 

nicotina, 10 mg de alcatrão e 10 mg de monóxido de carbono por cigarro. Em cada 

dia de exposição, em torno de 10-12 cigarros foram consumidos durante 30 minutos 

(Figura 5). 

 

A: entrada de ar sintético, B: entrada da mistura de fumaça do cigarro e ar sintético, C: orifício para a saída de ar 
Figura 5 - Ratos sendo expostos à fumaça de cigarro 

Os ratos não expostos foram colocados em caixa semelhante pelo mesmo 

período, respirando apenas ar ambiente e sem fumaça. 
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3.4 Coleta do Tecido 

Dezesseis semanas após o estabelecimento do diabetes e início da exposição à 

fumaça de cigarro, os ratos foram sacrificados por supradosagem de pentobarbital 

intraperitoneal, com exsanguinação pela aorta.  

Imediatamente, as amostras da aorta abdominal foram cuidadosamente 

retiradas por meio de uma laparotomia mediana, sob condições estéreis e respeitando 

os princípios de assepsia e antissepsia, bem como princípios técnicos de cirurgia 

vascular periférica. Todos os segmentos foram removidos por cirurgião vascular (autor 

principal deste estudo). Os segmentos da aorta infrarrenal foram colocados em solução 

fisiológica para, em seguida, serem submetidos ao teste biomecânico. Um fragmento 

de aorta de secção transversal, imediatamente adjacente ao segmento infrarrenal 

submetido ao teste biomecânico, foi preparado para análise histológica e zimografia. 

3.5 Teste Biomecânico 

Para o teste biomecânico, o segmento da aorta abdominal infrarrenal foi 

preparado com a remoção do tecido gorduroso da face adventícial (Figura 6). 

 
Figura 6 - Amostra da aorta abdominal 
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A manipulação do segmento foi executada segundo técnicas da restauração 

arterial, utilizando pinças e tesouras vasculares para não danificar o material. 

O segmento total da aorta infrarrenal foi aberto longitudinalmente para 

acondicionamento em um sistema de presilhas delicadas o suficiente para firme 

fixação das extremidades da amostra, mas sem causar dano excessivo ao material 

biológico (Figura 7). 

Embora as fibras aórticas estejam dispostas transversalmente, a tração do 

segmento teve de ser realizada de modo longitudinal, pois se trata de espécime com 

tamanho reduzido, impossibilitando a preensão transversal.  

 
Figura 7 - Sistema de apreensão do espécime a ser submetido ao teste biomecânico 

Na continuidade, o sistema de presilhas era conectado ao aparelho INSTRON 

SPEC 2200 (Figura 8), responsável pela tração do espécime durante o teste de 

distensão uniaxial.  
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Figura 8 - Aparelho para o teste biomecânico. À esquerda, a máquina de ensaios universal com o 

computador de bolso acoplado; e, à direita, o computador com o programa Series IX 

Uma vez conectado às presilhas, o teste era coordenado através do programa 

INSPEC ‒ instalado em computador de bolso (palmtop) acoplado ao aparelho de 

tração e alimentado com informações relacionadas à velocidade, à extensão e ao 

sentido da deformação a ser aplicada ao corpo de prova. O gerenciamento de dados 

de força aplicada ao espécime e deformação sofrida era realizado por PC através do 

programa SERIES IX (Figura 8). 

Para que todos os testes tivessem um início em comum, com a mesma força 

aplicada a todos os fragmentos, o primeiro passo consistia em provocar um 

deslocamento inicial do espécime até que ele acusasse uma tensão de 0,01 N, assim, 

eliminando dobraduras macroscópicas do espécime. A partir desse ponto, eram 

realizadas as medidas manuais do corpo de prova com paquímetro (medidas em mm 

com duas casas decimais) determinando os valores médios de largura, espessura e 

comprimento baseados em três medidas para cada dimensão (Figura 9).  
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Figura 9 - Medida do espécime com paquímetro digital 

Com as características do fragmento obtidas, o teste era realizado sob ótimas 

condições de umidade. Para tanto, o sistema foi construído permitindo-se o 

fechamento de um compartimento e execução do teste com as presilhas e o corpo de 

prova mergulhados em solução fisiológica à temperatura ambiente (Figura 10).  

 
Figura 10 - Imersão do espécime em solução fisiológica 
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Antes do início do teste destrutivo, a amostra era submetida a um pré-teste. 

Esse visava homogeneizar as amostras com um recrutamento de fibras (colágeno e 

elastina) semelhante para todos os testes, eliminando a histerese do material. O 

precondicionamento era feito com 10 ciclos de distensão e relaxamento 

correspondente à distensão de 5% do comprimento útil do espécime e a velocidade 

de deslocamento do dispositivo de tração calculada em 20% do seu comprimento útil 

inicial por minuto. O pequeno valor de distensão máxima neste momento evitava que 

o espécime sofresse uma deformação permanente na sua estrutura.  

Ao final do pré‐teste, tinha início o teste biomecânico destrutivo uniaxial. A 

velocidade de deslocamento do dispositivo de tração do espécime era calculada em 

20% do seu comprimento útil por minuto e, com esse parâmetro, os dados da força 

necessária para deformar o fragmento e a sua deformação segundo a força aplicada 

eram registrados no computador até a rotura do material. Os testes foram 

considerados inválidos quando ocorria o escorregamento do espécime das garras ou 

sua ruptura com menos de 2 mm de distância das garras durante a execução do teste 

(Figuras 11 e 12). 
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ε, deformação; S, estresse 
Figura 11 - Ilustração mostrando a sequência do teste de distensão uniaxial com a 

correspondente curva elástica 

 
Figura 12 - Final do teste biomecânico com a ruptura do espécime 
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Os dados da força aplicada (em N) e do comprimento (em mm) obtidos 

eram armazenados automaticamente no computador e transferidos para o 

programa Curve Fitting Tool (MathWorks, Natick, EUA). A partir dos valores de 

força e comprimento, esse programa produzia uma curva de estresse por 

deformação, o diagrama elástico para cada um dos testes (Figura 13). O programa 

permitia a seleção de um ponto específico da curva para que fossem calculados os 

parâmetros biomecânicos: tensão, estresse, energia de deformação e deformação 

do fragmento.  

O ponto utilizado para medida foi o ápice da curva (limite de falência) 

quando, logo após, ocorria uma queda abrupta dos parâmetros de resistência e 

demonstrava a ruptura do material.  

Os parâmetros de resistência medidos foram: 

- força máxima aplicada até a ruptura do espécime (em N); 

- estresse de falência (força dividida pela área da secção transversa do 

espécime no limite de falência, em N/cm2); 

- tensão de falência (força dividida pela largura do espécime no limite de 

falência, em N/cm); 

- energia de deformação (energia acumulada pelo espécime até a ruptura, 

em N/cm2). 

O parâmetro de elasticidade medido foi: 

- deformação máxima até a ruptura. 

Para os cálculos, foram aplicadas as seguintes equações através do 

programa Curve Fitting Tool (MathWorks, Natick, EUA): 
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Sf = (Ff / w0t0)(1 + εf ) (1) 

Tf =(Ff /w0)(√ 1+εf) (2) 

εf =l-l0/l0 (3) 

Sendo: l0, comprimento inicial; l, comprimento final; w0, largura inicial; t0, 
espessura inicial; Ff, força máxima; Sf, estresse de falência; Tf, tensão de 
falência; e εf, deformação de falência. 

As fórmulas apresentadas levam em consideração a propriedade de 

incompressiblidade do tecido, que é a capacidade de não alterar o seu volume quando 

sujeito a forças externas. Esperava-se, portanto, mudanças da largura e área de 

secção transversa do fragmento à medida que o comprimento fosse modificado.  

Os testes de falência ocorreram sob influência do empuxo do meio líquido. 

Esse efeito foi corrigido pelo programa nos cálculos.  

O programa Curve Fitting Tool forneceu a relação entre estresse e 

deformação para cada teste bem-sucedido realizado (Figura 13). A energia de 

deformação foi calculada pelo programa como a área sob a curva elástica.  

 

cm, centímetro; N, Newton; strain, deformação; stress, estresse 
Figura 13 - Exemplo de curva elástica ao final do teste biomecânico 
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3.6 Estudo Histológico 

Um fragmento de aorta de secção transversal, imediatamente adjacente ao 

segmento infrarrenal submetido ao teste biomecânico, foi submetido à fixação 

química com solução aquosa de formol a 10%, seguida de desidratação com 

etanol, clareamento com xilol e embebição em parafina. Os blocos de parafina 

foram submetidos à microtomia com secção seriada com espessura de cinco 

micrômetros. Para cada espécime, foram produzidas três lâminas, cada uma com 

colorações distintas, específica para o elemento a ser avaliado: a) coloração de 

Picrossirius, a fim de serem avaliadas as fibras colágenas perivasculares e 

facilitar as medidas de área das túnicas média e adventícia; b) coloração de 

Verhoeff-Van Gieson, avaliação das lâminas elásticas; e c) coloração tricrômico 

de Masson, para verificar a deposição de elementos de MEC na túnica média e 

avaliar sua composição.  

A análise dos cortes foi realizada em um sistema computadorizado 

acoplado ao microscópio (AxioCam MRc, Zeiss, Alemanha) com um programa 

específico para captura e análise de imagens (Axion Vision 4.8, Alemanha).  

A avaliação histológica foi realizada no Instituto de Ciências Biomédicas 

da USP, sendo a leitura das lâminas realizada por um só examinador. Todos os 

dados foram colocados em planilha Excel para posterior análise estatística. 
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3.6.1 Medida da razão adventícia/média 

A utilização da coloração de Picrossirius (Figura 14) permite fácil 

identificação e delimitação da túnica adventícia e da túnica média. Assim, foram 

feitas as medidas referentes à área externa da túnica adventícia (A), à área externa da 

túnica média (B) e da área interna da túnica média (C). A diferença entre a área 

externa da túnica adventícia e da área externa da túnica média (A-B) resulta na área 

total da túnica adventícia. Já a diferença entre as áreas externa e interna da túnica 

média (B-C) resulta na área total da túnica média. Com esses dados, foi calculada a 

razão adventícia/média para analisar se ocorrera alteração na proporção da deposição 

de fibras de colágeno em torno da artéria. 

 
Figura 14 - Fotografia do material corado pela coloração de Picrossirius 
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3.6.2 Avaliação das lâminas elásticas na túnica média 

As lâminas elásticas, evidenciadas pela coloração de Verhoeff-Van Gieson 

(Figura 15), foram avaliadas de forma quantitativa, contando-se o número de lâminas 

elásticas em cada segmento arterial. A contagem das lâminas elásticas foi realizada 

pela contagem simples do número de lâminas elásticas presentes em determinado 

segmento da aorta; vale ressaltar que para essa contagem a aorta foi dividida em 6 a 

8 segmentos, sendo, ao final, calculada a média por animal. A análise qualitativa foi 

usada para avaliar a possível descontinuidade das lâminas elásticas e, para tal, foi 

aplicado um escore, que variou de 0 (sem alteração) até 4 (grande alteração). Para a 

avaliação, cada artéria foi novamente dividida em 6 a 8 segmentos, sendo calculada a 

média final por animal. O escore de avaliação seguiu o apresentado no Quadro 1: 

Quadro 1 - Escore de avaliação qualitativa das lâminas elásticas 

Pontuação Alterações consideradas 
0 nenhuma alteração 
1 descontinuidade em 0% a 25% das lâminas 
2 descontinuidade em 26% a 50% das lâminas 
3 descontinuidade em 51% a 75% das lâminas 
4 descontinuidade em mais de 75% das lâminas 

 

 

Figura 15 - Fotografia do material corado pela coloração de Verhoeff-Van Gieson 
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3.6.3 Avaliação qualitativa da túnica média 

Para a avaliação qualitativa da túnica média e suas possíveis alterações, foi 

utilizada a coloração de tricrômico de Masson (Figura 16). Essa permite verificar a 

deposição de elementos de MEC na túnica média e avaliar se houve modificação da 

deposição da MEC em torno das células musculares lisas ou se ocorreu perda celular 

e substituição por elementos da MEC. Embora essa coloração não permita identificar 

quais elementos específicos da MEC foram alterados, ela apresenta a distribuição da 

MEC nas diferentes túnicas vasculares, e isso pode relacionar-se de forma importante 

com seu funcionamento. 

A avaliação qualitativa dos cortes corados também seguiu o quadro de escore 

(de 0 a 4), mas considerando a intensidade de deposição de MEC em torno das 

células musculares lisas (MEC pericelular), e a aparente perda de células na túnica 

média e sua substituição por MEC.  

 

Figura 16 - Fotografia do material corado pela coloração de tricrômico de Masson 
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3.7 Zimografia - Atividade da Metaloproteinase 2 

A zimografia em gel é uma técnica utilizada para avaliar a atividade das 

gelatinases, como a MMP-2. Seu princípio baseia-se no fato da MMP-2 degradar a 

gelatina presente no gel após a eletroforese. Os tecidos de aorta, imediatamente 

adjacente ao segmento enviado para a histologia, foram triturados em nitrogênio 

líquido e, depois, foram lisados com tampão radioimunoprecipitação (RIPA) (R0278, 

Sgma-Aldrich, EUA), contendo uma mistura de inibidores de protease (S8820, 

Sigma-Aldrich, EUA, 1X), ortovanadato de sódio (S6508, Sigma-Aldrich, EUA, 1 

mM) e fluoreto de sódio (201154, Sigma-Aldrich, EUA, 10 mM). Os homogenatos 

foram centrifugados a 13.000 rpm, durante 10 minutos, a 4 ºC e, depois, os 

sobrenadantes foram recolhidos para análise. Os extratos de tecidos, normalizados 

para a concentração de proteína pela análise de Bradford (B6916, Sigma-Aldrich, 

EUA) foram então misturados a um tampão não redutor [SDS (dodecil sulfato de 

sódio) 2%, Tris-HCl 125 mM, glicerol 10% e azul de bromofenol 0,001%] na 

proporção de 1:1. As amostras foram aplicadas em géis de poliacrilamida a 12% e 

separadas por eletroforese, conforme a técnica de SDS-PAGE. Após esse processo, 

os géis foram submetidos a dois banhos de Triton X-100 a 2% para remoção do SDS 

e foram colocados em solução 50 mM Tris-HCl e 10 mM CaCl2 pH 7.4, por no 

mínimo 16 horas, a 37 °C. Posteriormente, os géis foram corados em solução 

Coommassie Blue 0,05% por no mínimo uma hora.  

Para visualização das bandas referentes às MMP, os géis foram descorados 

com solução de 30% metanol e 10% ácido acético. Observou-se a formação de 

bandas claras contra o fundo azul-escuro do Coommassie (devido à degradação da 
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gelatina incorporada ao gel). Para cada gel foi utilizado um controle interno positivo 

(Soro fetal Bovino a 2%). O gel foi visualizado em fotodocumentador Amersham 

Imager 600 (GE Healthcare, USA). A quantificação das bandas de MMP deu-se por 

meio do software Image J (National Institute of Health, EUA). A atividade de MMP 

foi normalizada pelo padrão de soro fetal bovino em cada gel.  

3.8 Cálculo da Amostra 

Baseado no estudo de Reddy98, constatou-se que os grupos dos animais 

diabéticos e dos controles apresentaram diferença significativa entre as medidas 

biomecânicas. O percentual dessas diferenças varia aproximadamente de 18% a 

35%. 

Com essa informação, utilizou-se como menor diferença significativa a ser 

encontrada entre os quatro grupos (GC, GD, GT e GDT) o valor de 10% para a 

variável deformação com desvio padrão igual a 7. Assim, para obtenção de testes 

com nível de significância de 5% e poder de 80%, seriam necessários no mínimo 

nove ratos em cada grupo, totalizando 36 animais.  

A partir da experiência de outros trabalhos, estimou-se uma perda de 30% a 

50% dos experimentos (isto é, testes biomecânicos inválidos). Portanto, para o 

desenvolvimento deste estudo seria necessário no mínimo 54 ratos. Optou-se por 

um número ainda maior (75 animais) pela possibilidade de morte do animal no 

período de observação de 16 semanas. 

O cálculo da amostra foi realizado através do software BioEstat 3.099 

(Instituto Mamirauá, Brasil). 
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3.9 Análise Estatística 

Os dados coletados foram inicialmente analisados quanto à sua normalidade e 

homogeneidade de variância pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene, bem como por 

inspeção gráfica dos histogramas. Para aqueles dados que não atenderam aos 

critérios de normalidade, aplicaram-se transformações matemáticas sugeridas pelo 

comando “Ladder” do software Stata versão 10.0. Os dados transformados foram 

utilizados para os procedimentos de estatística inferencial. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão. A comparação das 

variáveis entre os grupos foi realizada por meio da Análise de Variância one-way, 

seguida do teste post-hoc de Scheffe, quando necessário. A relação entre as variáveis 

foi investigada pelo teste de correlação de Pearson. Para ambas as análises, 

considerou-se significante valor de p menor que 0.05. 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Análise Descritiva da Amostra  

Dos 75 animais que iniciaram o experimento, 71 (94,66%) sobreviveram 16 

semanas, sendo possível a coleta do espécime. Quatro (5,33%) animais morreram 

durante o acompanhamento, 1 rato do GC, 2 do GD e 1 do GDT. 

Com relação ao peso, na Tabela 3, estão elencados os valores aferidos no 

início do experimento e no dia do sacrifício para a coleta do material. Em todos os 

animais não diabéticos (GC e GT) detectou-se um ganho ponderal significativo, 

enquanto, nos animais diabéticos (GD e GDT), ocorreu perda de peso no mesmo 

período. O peso corporal final dos ratos diabéticos foi de 308,4 ±33,93 gramas, 

30,15% menor que o peso dos animais não diabéticos, 441,5 ± 50,14 gramas.  

Tabela 3 - Média e desvio padrão do peso (g) dos ratos no início e no dia do 
sacrifício 

 Início do experimento Dia do sacrifício 
Controle 378,3 ± 49,90 454,6 ± 39,42 ‡ † 
Diabético 380,9 ± 41,94 301,8 ± 29,20 * 
Tabagista 378,2 ± 49,62 431,0 ± 56,06 # 
Diabético + Tabagista 374,0 ± 44,57 313,8 ± 37,34 
‡ p < 0,05: controle vs diabético; † p < 0,05: controle vs diabético + tabagista; * p < 
0,05: diabético vs tabagista; # p < 0,05: tabagista vs diabético + tabagista. 
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A Figura 17 revela a diferença na quantidade de gordura visceral de um rato 

não diabético (fotografia à esquerda) para um rato diabético (fotografia à direita), 

demonstrando um dos motivos para o peso menor dos ratos diabéticos. 

 
Figura 17 - Diferença da quantidade de gordura visceral do rato não diabético (esquerda) e 

diabético (direita) 

Todos os animais que chegaram ao final do acompanhamento tiveram a aorta 

removida para a realização do teste biomecânico. Dezenove (26,76%) espécimes 

foram excluídos do estudo por falha no teste segundo critério de exclusão adotado 

(escorregamento do corpo de prova das garras ou ruptura dele numa distância menor 

do que 2 mm das garras durante a execução). Dos 52 (73,23%) espécimes inclusos, 

11 (21,15%) pertenciam ao GC, 10 (19,23%) ao GD, 16 (30,76%) ao GT e 15 

(28,84%) ao GDT (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Números de ratos no início e no dia do sacrifício e o número de testes 
biomecânicos válidos ao fim do experimento 

 Início do 
Experimento 

Dia do 
Sacrifício 

Testes 
válidos 

Controle 17 16 11 
Diabético 18 16 10 
Tabagista 20 20 16 
Diabético + Tabagista 20 19 15 

Foi realizada a análise histológica de 71 espécimes imediatamente adjacente 

ao segmento infrarrenal submetido ao teste biomecânico. Devido à presença de 

artefatos consequentes à coleta do material, como a dissecção acidental da adventícia 

da aorta, e ao processamento que sofreram, como cortes espessos (insuficientemente 

transparentes), retração do volume subsequente à fixação, aspecto das estruturas não 

evidenciado pela coloração, 30 lâminas da coloração de Picrossirius, 2 lâminas da 

coloração de Verhoeff-Van Gieson e 14 lâminas da coloração Tricrômico de Masson 

foram excluídas. 

4.2 Análise das Propriedades Biomecânicas 

Quanto aos parâmetros de resistência, quando comparados os três grupos 

individualmente com o GC, não foi individuada diferença estatística (Gráficos 1, 2, 3 

e 4 e valores numéricos na Tabela 5). Encontrou-se significância apenas quando 

aprofundada a avaliação e comparadas as propriedades de resistência do GT, do GD 

e do GDT entre si. Os valores da força máxima aplicada até a ruptura do espécime 

foram menores nos GD e GDT, quando comparados ao GT com significância 

estatística. Não ocorreu diferença desse parâmetro entre o GD e o GDT (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Comparações da força máxima suportada pelos espécimes 

 

✝ p < 0,05: diabético vs tabagista; ‡ p < 0,05 tabagista vs diabético + tabagista 

Gráfico 2 - Comparações do estresse máximo suportado pelos espécimes 

 



RESULTADOS - 43 

 

Gráfico 3 - Comparações da tensão máxima suportada pelos espécimes 

 

Gráfico 4 - Comparações da energia de deformação dos espécimes 
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A elasticidade, avaliada pelo parâmetro deformação, foi semelhante nos 

diferentes grupos do estudo, sem diferença significativa entre eles (Gráfico 5). 

Gráfico 5 - Comparações da deformação máxima dos espécimes até a ruptura 

 

Os valores médios (com desvio padrão), assim como os valores máximos e 

mínimos das propriedades biomecânicas obtidos em todos os grupos, estão elencados 

na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Comparação dos parâmetros biomecânicos de falência da aorta dos 
diferentes grupos 

 Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo p 

Força (N)     

0,04 
   Controle 2,20 0,62 1,5 3,3 
   Diabético 1,81† 0,29 1,3 2,3 
   Tabagista 2,24‡ 0,42 1,7 3,3 
   Diabético + Tabagista 1,88 0,47 1,3 2,9 
Estresse (N/cm2)     

0,50 
   Controle 217 75 125 351 
   Diabético 182 31 126 223 
   Tabagista 212 47 135 310 
   Diabético + Tabagista 198 66 111 374 
Tensão (N/cm)     

0,26 
   Controle 8,64 2,66 5,18 12,27 
   Diabético 7,28 0,92 5,20 8,58 
   Tabagista 8,51 1,65 6,24 11,49 
   Diabético + Tabagista 7,60 2,38 4,59 13,06 
Deformação     

0,59 
   Controle 0,98 0,19 0,51 1,19 
   Diabético 1,02 0,18 0,69 1,24 
   Tabagista 0,91 0,25 0,47 1,34 
   Diabético + Tabagista 1,05 0,43 0,52 2,25 
Energia de deformação (N/cm2) 

0,99 
   Controle 60,0 24,8 18,0 115,4 
   Diabético 54,8 17,4 32,1 90,0 
   Tabagista 59,4 26,6 26,7 124,1 
   Diabético + Tabagista 68,5 56,9 16,7 253,5 
† p<0,05: diabético vs tabagista; ‡ p<0,05 tabagista vs diabético + tabagista 

4.3 Análise das Propriedades Histológicas 

A avaliação da proporção da deposição de fibras de colágeno em torno das 

aortas dos animais foi mensurada pela razão adventícia/média pela coloração de 

Picrossirius (Figura 18). 

A razão adventícia/média não apresentou diferença estatística significativa 

entre os grupos estudados (Gráfico 6). 
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GC: grupo controle, GD: grupo diabético, GT: grupo tabagista, GDT: grupo diabético e 
tabagista 

Figura 18 - Fotomicrografias representativas de aortas de ratos na coloração de Picrossirius 

Gráfico 6 - Comparações da razão adventícia/média 
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Foram avaliadas as lâminas elásticas usando a coloração Verhoeff (Figura 

19). A contagem total de lâminas elásticas foi maior nos ratos diabéticos (GD e 

GDT) quando comparados aos do GT com diferença estatística significativa (Gráfico 

7). 

Com a mesma coloração, foi analisada a fragmentação das lâminas elásticas 

intermediárias visando avaliar indiretamente a resposta inflamatória do vaso. Foi 

observada maior fragmentação, com significância estatística, em todos os grupos 

estudados quando comparados ao GC. Esse parâmetro foi também maior nos ratos 

tabagistas (GT e GDT) quando comparados aos do GD (Gráfico 8). 

 

GC: grupo controle, GD: grupo diabético, GT: grupo tabagista, GDT: grupo diabético e tabagista 
Figura 19 - Fotomicrografias representativas de aortas de ratos mostrando fibras elásticas na 

coloração de Verhoeff 
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Gráfico 7 - Comparações da contagem total de lâminas elásticas 

 
✝ p<0,05: diabético vs tabagista; ‡ p<0,05: tabagista vs diabético + tabagista 

Gráfico 8 - Comparações da fragmentação das lâminas elásticas 

 
* p<0,05: controle vs diabético, controle vs tabagista, controle vs diabético + 
tabagista; ✝ p<0,05: diabético vs tabagista, diabético vs diabético + tabagista 
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Com a coloração de Masson (Figura 20), determinou-se a matriz pericelular 

na túnica média (Gráfico 9) e a perda/substituição celular na túnica média (Gráfico 

10), dois parâmetros que avaliam indiretamente a inflamação vascular. A matriz 

pericelular na túnica média foi maior no GDT, quando comparado aos demais grupos 

(GC, GT e GD), com diferença significativa. Esse parâmetro também foi maior no 

GT quando comparado ao GD (Gráfico 9). Relativamente à perda/substituição 

celular na média, também, foi observada uma alteração dos valores do GDT em 

relação aos demais grupos (GC, GT e GD) (Gráfico 10). 

 

GC: grupo controle, GD: grupo diabético, GT: grupo tabagista, GDT: grupo diabético e tabagista 
Figura 20 - Fotomicrografias representativas de aortas de ratos na coloração de tricrômico de 

Masson 
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Gráfico 9 - Comparações da matriz pericelular na túnica média 

 
* p<0,05: controle vs diabético + tabagista; ✝ p<0,05: diabético vs diabético + 
tabagista; Ο p<0,05: tabagista vs diabético + tabagista; ‡ p<0,05: diabético vs tabagista 

Gráfico 10 - Comparações da perda/substituição celular na túnica média) 

 
* p<0,05: controle vs diabético + tabagista; ✝p<0,05: diabético vs diabético + 
tabagista; Ο p<0,05: tabagista vs diabético + tabagista 
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4.4 Análise da atividade da metaloproteinase 2 

Pela técnica de Zimografia, foi obtido o resultado da atividade colagenolítica 

da MMP-2. No gel de eletroforese, individuaram-se duas bandas de degradação 

correspondentes à MMP-2: a MMP-2 inativa (pró- MMP-2), com peso molecular de 

aproximadamente 72 kDa, e a forma ativa, com peso molecular de aproximadamente 

64 kDa (Figura 21). 

 

Figura 21 - Zimografia representativa da pró-MMP-2 (72kDa) e MMP-2 (64kDa) 

As duas formas de MMP-2 apresentaram diminuição no GD em relação ao 

GDT, com significância estatística (Gráficos 11 e 12). No que tange ao GC, nenhum 

dos grupos apresentou variação significativa. 
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Gráfico 11 - Comparações da atividade da MMP-2 (72 kDa) 

 
✝ p<0,05: diabético vs diabético + tabagista 

Gráfico 12 - Comparações da atividade da MMP-2 (64 kDa) 

 
✝ p<0,05: diabético vs diabético + tabagista 
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DISCUSSÃO - 54 

5.1 Considerações Gerais 

O método utilizado neste estudo foi desenvolvido em conjunto pelos 

pesquisadores do Laboratório de Biomecânica Vascular (Laboratório de Investigação 

Médica 02) do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e do 

Departamento de Bioengenharia da Universidade de Iowa, EUA. Em 2001, o projeto 

inicial, apoiado e patrocinado pela National Science Foundation, EUA, e pela 

FAPESP (Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante Internacional, número do 

Processo 2001/05030-8), permitiu a visita do engenheiro Prof. Dr. Madhavan 

Lakshmi Raghavan ao Laboratório de Biomecânica Vascular. Em 2003, o projeto 

financiado pela American Heart Association, EUA (reference number 0365408Z), 

possibilitou a aquisição e instalação dos equipamentos necessários para a realização 

dos testes destrutivos uniaxiais em material biológico. A partir de então, a linha de 

pesquisa progrediu: houve desenvolvimento de teses de doutorado e projetos de 

iniciações científicas, tendo recebido mais dois apoios financeiros da FAPESP, em 

2009 (Auxílio à Pesquisa - Regular, número do processo 2009/17759-4) e em 2010 

(Auxílio à Pesquisa - Regular, número do processo 2010/07307-6). Este trabalho 

também foi contemplado com apoio financeiro da FAPESP (Auxílio à Pesquisa - 

Regular, número do processo 2014/16725-7). O método deste estudo corresponde a 

uma linha de pesquisa estabelecida, com produção de publicações em periódicos 

importantes83-88.  
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O conhecimento do comportamento e da estrutura da aorta de ratos tem 

relevância para a área da cirurgia vascular. Diversos autores já propuseram métodos 

terapêuticos para diminuir a progressão da doença aneurismática em humanos  

mediante esse conhecimento100-103. Nesse sentido, a biomecânica colabora na 

compreensão da função normal, prediz alterações que possam ocorrer e pode propor 

mudanças nos métodos de intervenção104.  

Os tecidos moles representam um desafio especial para os estudos mecânicos, 

pois são estruturas heterogêneas, de manuseio difícil e de comportamento pouco 

previsível ao serem testados. Em vista disso, a pesquisa continuada sobre o tema é 

justificada pela riqueza de novas informações que ainda podem ser extraídas. Entre 

os tecidos moles, uma atenção especial vem sendo dada ao fragmento de aorta. 

O vaso sanguíneo apresenta comportamento mecânico complexo por ser 

constituído de material heterogêneo (células, fibras, matriz) com uma natureza 

biológica ativa que sofre constantes mudanças.  

Este estudo analisou as propriedades biomecânicas de falência do tecido 

aórtico de ratos diabéticos, ratos expostos à fumaça de cigarro e ratos diabéticos e 

expostos à fumaça de cigarro a partir da quantificação dos parâmetros força, estresse, 

tensão, deformação e energia de deformação. O estudo analisou também as 

alterações histológicas e a atividade das MMP-2 na aorta dos animais, sendo possível 

correlacionar alterações biomecânicas, histológicas e enzimáticas.  

Este estudo biomecânico abre um novo campo de pesquisa com relação aos 

atuais relatos pertinentes da literatura, utilizando testes uniaxiais destrutivos que, ao 

mesmo tempo, analisaram as mudanças na aorta de ratos expostos à fumaça de 

cigarro, ratos diabéticos e ratos diabéticos expostos à fumaça de cigarro. Combinou-
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se, assim, no mesmo estudo, o principal fator de risco ambiental e um fator 

considerado como “protetor” da doença aneurismática. Além disso, esses dois fatores 

foram associados em um mesmo animal para estudar as alterações ocorridas na aorta. 

5.1.1 Modelo de indução do diabetes 

O diabete em animais pode ser induzido por operação, infecção viral, 

administração de agentes químicos ou de forma espontânea por modificação genética 

(ratos Biobreeding, Non-Obese Diabetic e Nude atímicos)105.  

Pela dificuldade de obtenção e pelo elevado custo de animais geneticamente 

manipulados no nosso meio, o desenvolvimento do diabetes em ratos fica restrito aos 

induzidos quimicamente ou pancreatectomizados.  

A pancreatectomia a 90%, 95% ou 99,5% é método pouco fiel para redução 

do número de células beta, pois ocorrem resultados imprevisíveis e de difícil 

reprodutibilidade. Seu resultado passa da simples intolerância à glicose ou leve 

hiperglicemia (pancreatectomia a 90% ou 95%) ao diabete severo que, sem 

tratamento, evolui para óbito (pancreatectomia a 99,5%)105,106.  

Em abril de 1943, Dunn e McLetchie relataram que a aloxana (ácido 

mesoxálico ureico) causava necrose de células beta do pâncreas107. Foi o início do 

diabete experimental induzido quimicamente. Entretanto a aloxana é menos 

específica contra a célula beta, a dose diabetogênica é muito próxima da letal e há 

grande variabilidade entre a dose inoculada e o efeito provocado90,108.  

O primeiro relato de injeção da STZ foi acidental na produção do diabete. A 

ação diabetogênica da STZ foi descrita por Raikeeten et al., em 1963, que 

descreveram também uma avaliação morfológica da alteração ultraestrutural da 



DISCUSSÃO - 57 

 

célula beta109. Em uma série de estudos, Junod et al. confirmaram a especificidade da 

lesão das células beta, documentando que evidência histológica é observável entre 

uma hora e sete horas, sendo que, após 24 horas, o conteúdo de insulina das células 

beta é reduzido em 95% ou mais90,110.  

A STZ é um agente nitrosureico antineoplásico que induz a lesão no DNA das 

ilhotas pancreáticas. Doses altas provocam um efeito tóxico direto à célula beta e doses 

baixas resultam em hiperglicemia de 1 a 2 dias após a injeção111. Observações 

ultraestruturais revelam necrose de células beta e infiltrado de linfócitos e macrófagos. 

Células alfa e delta mostram-se normais, ou seja, há redução do conteúdo pancreático de 

insulina e pouco efeito no conteúdo de somatostatina e glucagon112.  

A STZ foi a droga utilizada neste trabalho pela alta eficácia e permanência do 

estado de diabete em médio e longo prazo113-115. A dose utilizada de STZ foi de 55 

mg/Kg, com base em trabalho experimental que avaliou a eficácia dessa substância 

em provocar o estado diabético sem causar a morte do animal90.  

5.1.2 Modelo de exposição à fumaça de cigarro 

Griffith et al. foram pioneiros na descrição de modelos experimentais para 

exposição de roedores à fumaça de cigarro em 1985116. Atualmente, encontram-se, 

na literatura, diversos modelos para esse fim117-121. Apesar de alguns 

questionamentos relacionados ao tempo e à quantidade de cigarros utilizados, 

acredita-se que os modelos criados para exposição à fumaça de cigarro são os que 

mais se aproximam do quadro clínico apresentado por pacientes fumantes, sendo, 

portanto, o método mais adequado para o estudo dos aspectos fisiopatológicos do 

tabagismo humano122,123. O modelo experimental de injeção intraperitoneal de 
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nicotina não representa a realidade clínica, uma vez que o cigarro contém mais de 

1.000 elementos95 que podem também alterar as propriedades biomecânicas e os 

tecidos da parede da aorta. 

O equipamento de exposição à fumaça de cigarro escolhido foi desenvolvido 

no Laboratório de Investigação Médica 20 da Faculdade de Medicina da USP95. A 

escolha desse aparato baseou-se na necessidade de um modelo que reproduzisse no 

animal o hábito de fumar em humanos. Uma série de aparatos utiliza a fumaça da 

queima do cigarro para a exposição, o que simula condições fisiológicas de um 

fumante passivo, enquanto que, no modelo escolhido, a exposição dos animais à 

fumaça é resultado da sucção (“tragada”) do cigarro pelo sistema de Venturi, 

simulando, dessa maneira, uma condição de um fumante ativo96,118,121,122,124.  

Há também, em modelos experimentais, uma grande variação quanto aos 

parâmetros de tempo de exposição dos animais à fumaça de cigarro. Na literatura são 

reportadas séries de trabalhos utilizando ratos, nas quais o período de exposição à 

fumaça varia de 4 a 26 semanas69,125,126. Considerando a expectativa de vida dos 

ratos em torno de 21 meses127, ao projetar-se a expectativa de vida de um ser humano 

em torno de 74 anos128, esses tempos de exposição corresponderiam a um histórico 

tabágico que varia entre 3,5 a 21 anos.  

O período de 16 semanas de exposição empregado neste estudo, corresponde 

à carga tabágica de 13,6 anos no ser humano. Esse período foi escolhido na tentativa 

de encontrar alterações na aorta referentes à exposição à fumaça de cigarro e ao 

mesmo tempo compatibilizar este tempo com a maior causa de mortalidade deste 

modelo ‒ que é a indução do diabetes por longo período. 
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5.2 Ratos Diabéticos 

As complicações vasculares do diabetes são mais graves, difusas e aceleradas 

quando comparadas à doença vascular do não diabético129. Doenças vasculares 

representam a maior causa de mortalidade e morbidade em pacientes diabéticos130-

133. Essa morbi-mortalidade é essencialmente relacionada às lesões vasculares 

ateroscleróticas que se desenvolvem ao longo do tempo132. Além disso, doença 

cardíaca coronária, doença cerebrovascular e doença arterial periférica, todas elas 

decorrentes da aterosclerose, ocorrem, em idade mais precoce, em diabéticos em 

comparação com a população sem essa afecção134,135. Embora o surgimento do AAA 

tenha sido inicialmente atribuído à aterosclerose, observou-se associação negativa 

"inesperada" entre diabetes (um dos principais fatores de risco para aterosclerose) e 

doença vascular aneurismática24. 

Observações que pessoas diabéticas (5 a 6% da população adulta na Europa) 

têm menor risco de desenvolver doença aneurismática estão bem documentadas. 

Dados de 17 estudos baseados na população geral foram agrupados e estimaram que 

a chance de desenvolver AAA em pacientes com diabetes é de 0,80 (IC 95% 0,70 e 

0,90) em comparação com a população não diabética136.  

Explicações plausíveis para essa associação negativa podem ser encontradas 

quando analisada a MEC: o excesso de matriz nos vasos é uma característica do 

diabetes72, enquanto a perda da matriz é observada nas paredes de aortas 

aneurismáticas69. É provável que os AAA surjam quando indivíduos geneticamente 

suscetíveis estejam expostos a riscos adicionais, como fumar e envelhecer. Para 

indivíduos que desenvolvem diabetes é possível que o aumento da matriz, devido ao 

estado hiperglicêmico, compense qualquer diminuição relacionada à susceptibilidade 

ao AAA. 
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Os resultados deste estudo corroboram essa informação. Encontrou-se 

aumento no colágeno e na elastina na parede da aorta dos ratos diabéticos, dois dos 

principais elementos da MEC. 

Este aumento do colágeno vem ao encontro aos demais resultados de estudos 

em ratos diabéticos que demonstram níveis aumentados de colágeno na parede 

aórtica137-139. Somado a isso, estudos in vitro indicam que altas concentrações de 

glicose resultam em aumento da síntese de colágeno140-142.  

Outra explicação, segundo a literatura, para a associação negativa está na 

diminuição da atividade da MMP-2 encontrada no diabético143,144. Em um estudo em 

humanos, o conteúdo de MMP-2 das artérias coronárias foi reduzido em pacientes 

diabéticos145. Da mesma forma, biópsias renais humanas de pacientes diabéticos 

parecem conter menos MMP-2 do que as de pacientes não diabéticos146. 

Esse resultado também foi encontrado neste trabalho, em que se encontrou 

uma tendência à diminuição da atividade de MMP-2 nos ratos diabéticos. 

Atividade aumentada de MMP-2 foi identificada no sangue e no tecido 

aneurismático humano, em associação com macrófagos147, sendo capaz de degradar 

ampla gama de proteínas de matriz, incluindo a elastina. O significado das mudanças 

nos níveis de MMP-2 e MMP-9 observadas em tecido humano aneurismático é 

embasado em estudos de modelos animais40,148. Os ratos knockout, deficientes em 

MMP-2 ou MMP-9, não desenvolvem dilatação aórtica após aplicação perivascular 

de cloreto de cálcio em comparação com um aumento médio de 74% no diâmetro 

aórtico observado em camundongos de tipo selvagem tratados da mesma maneira40. 

As MMP também podem ser importantes na patogênese da AAA devido às 

interações com respostas inflamatórias149. Assim, a diminuição da atividade de 
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MMP-2 encontrada no diabetes pode suprimir a dilatação aórtica e todo o processo 

que segue a doença aneurismática. 

Complementarmente, uma terceira explicação para o efeito protetor do 

diabetes pode ser dada por uma resposta inflamatória diferente, causada pela glicação 

não enzimática. 

Dados da literatura sugerem que a formação do AAA está associada à 

inflamação crônica da parede da aorta, que leva ao aumento da atividade proteolítica 

e, por conseguinte, depleção de elastina e posterior deposição de colágeno 

perivascular42,81. Esses processos resultam em disfunção progressiva da elastina e do 

colágeno da parede aórtica, evoluindo com expansão gradual e potencial de ruptura 

da aorta. A inflamação vascular também é importante no diabetes150,151: biópsias de 

ateroma removidas de pacientes diabéticos geralmente mostram mais inflamação que 

as de indivíduos sem diabetes152,153.  

Seria de se esperar que a inflamação aórtica induzida pelo diabetes causasse a 

destruição da MEC e, como resultado, a formação do aneurisma seria mais comum 

nesses pacientes; o que pode explicar o achado contrário, relaciona-se às diferenças 

na resposta inflamatória da patogênese dos AAA em comparação com a da 

aterosclerose oclusiva, podendo haver alterações na interação entre MEC e células 

inflamatórias no diabetes. A conformação em que a matriz é apresentada aos 

monócitos-macrófagos (e outras células) determina a resposta celular154,155. Assim, as 

mudanças conformacionais da matriz induzidas pela glicação podem suprimir 

quaisquer sinais pró-inflamatórios que resultariam da estimulação de células 

inflamatórias156. E isso pode limitar a inflamação ao ateroma intimal, promovendo as 

complicações oclusivas do ateroma, mas protegendo a camada média da degradação 

e consequente dilatação vascular. 
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Este estudo confirma a presença de inflamação na parede arterial secundária 

ao diabetes. A fragmentação da lâmina elástica da camada média, um dos parâmetros 

que avaliaram a inflamação vascular, apresentou aumento estatisticamente 

significativo em relação ao grupo controle. Os demais parâmetros utilizados para a 

mensuração inflamatória (perda/substituição celular e matriz pericelular na túnica 

média) não apresentaram variação em relação ao grupo controle. 

Quanto à biomecânica, alguns autores já avaliaram as consequências do 

diabetes na aorta. Reddy demonstrou os efeitos do diabetes na parede da aorta 

descendente de ratos diabéticos induzidos por STZ. Sete semanas após o 

estabelecimento do diabetes, os testes biomecânicos evidenciaram um aumento 

significativo da resistência e uma diminuição também significativa da elasticidade da 

aorta desses animais98. 

Oxlund et al. analisaram as propriedades biomecânicas das amostras aórticas 

de pacientes com diabetes tipo I e indivíduos controle com idade e sexo compatíveis. 

Na aorta dos diabéticos tipo I foi encontrada uma elasticidade diminuída 

correlacionada com a duração do diabetes. A resistência não se mostrou alterada em 

relação aos controles157.  

Andreassen et al. desenvolveram dois trabalhos, um após 30 dias e outro após 

3 meses de indução de diabetes em ratos, e não encontraram alterações nas 

propriedades biomecânicas das aortas158,159.  

Os resultados desta investigação mostram que, apesar da indução com 

sucesso do diabetes, evidenciada pela perda ponderal, mudança macroscópica na 

quantidade de gordura visceral e alterações histológicas, não ocorreram mudanças 

biomecânicas esperadas para a hipótese proposta de perda da elasticidade e aumento 
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da resistência do tecido aórtico. Esse resultado, a princípio, acompanha os achados 

da escassa literatura publicada e, assim como ela, não foi capaz de elucidar 

completamente o efeito protetor do diabetes à dilatação e posterior ruptura da aorta 

abdominal do ponto de vista biomecânico. 

5.3 Ratos Expostos à Fumaça de Cigarro 

Os primeiros a relatar uma associação entre tabagismo e a doença 

aneurismática da aorta foram Hammond e Horn em 1958160. Estudo caso-controle, 

publicado no American Journal Epidemiology no ano 2000, investigou fatores de 

risco para AAA e sugeriu que a aterosclerose por si só não é uma explicação 

adequada como causa e que o tabagismo é o fator de risco modificável mais forte 

para a progressão da doença19. A partir desse estudo, outros trabalhos surgiram 

deixando evidente a importância do cigarro como fator de risco para o 

desenvolvimento e progressão do AAA13,15,18. 

Os fumantes apresentam atividade enzimática elevada na parede da aorta, que 

pode ser a causa da degeneração acentuada da MEC; portanto, o hábito de fumar está 

associado a alterações na composição estrutural da matriz proteica da parede arterial 

com consequente modificação da elasticidade e resistência do vaso69.  

Este estudo experimental em ratos avaliou os efeitos da exposição à fumaça 

de cigarro nas propriedades biomecânicas e histológicas da aorta desses animais, 

assim como a atividade enzimática na parede desse vaso mediante o estudo da MMP-

2. A motivação foi baseada na escassez de estudos que correlacionam diretamente a 

interferência do tabagismo sobre o comportamento biomecânico da aorta. 
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Em estudo experimental inédito desenvolvido por Jardin et al., ratos foram 

confinados numa câmara conectada a um aparelho de fumar e as propriedades 

biomecânicas da aorta desses animais foram avaliadas após 2, 4 e 6 meses de exposição. 

Não foram observadas alterações na biomecânica da aorta abdominal dos animais 

expostos a períodos menores ou iguais a 4 meses; já a análise do grupo exposto a 6 

meses evidenciou redução da elasticidade e resistência da parede do vaso69. 

Neste estudo, as propriedades biomecânicas de resistência e elasticidade não 

apresentaram diferença estatística entre os ratos tabagistas e o grupo controle. Uma 

explicação plausível seria a não caracterização da cronicidade de exposição (período 

≥ a 6 meses), visto que o tempo de exposição assim como a carga tabágica estão 

relacionados diretamente ao desenvolvimento dos aneurismas em humanos19.  

Em analogia às doenças pulmonares, fumantes apresentam acúmulo de 

macrófagos, linfócitos e neutrófilos nas paredes das vias aéreas e espaços aéreos 

adjacentes periféricos antes do desenvolvimento do enfisema. Associado a esses 

achados, estudos indicam maior expressão de MMP e de outras proteinases em tecido 

pulmonares de pacientes com enfisema, apoiando também a presença de enzimas 

elastolíticas e colagenolíticas no DPOC161-163. As semelhanças entre enfisema e AAA 

sugerem que a ativação local de leucócitos dentro do pulmão possa causar uma 

resposta inflamatória mais generalizada, potencialmente resultando em aumento da 

degradação da matriz em tecidos remotos ao do pulmão125. O tabagismo tem muitos 

efeitos sistêmicos com potencial para influenciar a degeneração aneurismática, 

refletido pelo aumento dos marcadores circulantes de inflamação e produção de 

leucócitos de citocinas pró-inflamatórias164,165, aterogênese e trombose166,167 e 

diminuição das células-tronco hematopoéticas168. No presente estudo, o aumento da 
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atividade inflamatória inferiu-se pelo aumento dos parâmetros perda/substituição 

celular na túnica média, da matriz pericelular na túnica média e degradação das 

lâminas elásticas, corroborando o remodelamento da parede da aorta causado pelo 

fumo.  

Os resultados de Takagi e Umemoto relataram que o fumo de tabaco leva a 

um aumento da expressão genética de 5-lipoxigenase no tecido aórtico e que esta 

desempenha um importante papel na ativação da MMP-2, com consequente 

formação de aneurismas62,63. 

Embora fosse esperado que ratos submetidos à exposição à fumaça de cigarro 

apresentassem todo o curso nocivo do processo inflamatório/degradativo, os 

resultados demonstraram que 16 semanas de exposição ao fumo não influenciaram a 

atividade das MMP-2. A exposição à fumaça de cigarro por 4 meses não alterou 

significativamente a lesão tecidual inicial ou substancialmente a resposta 

inflamatória subsequente, que se pensa ser responsável pelo desenvolvimento inicial 

do AAA induzido pela MMP-2.  

Há evidências de que a degeneração da elastina seja uma das alterações 

iniciais na degeneração da parede aórtica durante o processo de dilatação, 

contribuindo com a perda da integridade estrutural e o desenvolvimento dos 

aneurismas. Em trabalho experimental, Dobrin estudou as alterações associadas à 

degradação enzimática da parede arterial e sugeriu que a dilatação aneurismática é 

resultado do processo de degradação das fibras elásticas. Ele demonstrou dilatação 

arterial após a infusão de elastase, enquanto a infusão de colagenase foi capaz de 

causar a rotura das artérias sem que houvesse dilatação169.  
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As aortas dos animais expostos à fumaça de cigarro não acusaram alterações 

significativas em relação à contagem total de lâminas elásticas e deposição de fibras 

colágenas. Contudo observou-se um processo degenerativo na túnica média 

caracterizada pela fragmentação do tecido elástico. Esse processo foi estatisticamente 

significante em relação aos ratos controle.  

Desse modo, parece que uma carga tabágica mínima associada a um fator 

predisponente (genético ou idade, por exemplo) é necessária para estabelecer a lesão 

tecidual responsável pelo aneurisma, a ponto da interrupção do hábito não ser capaz 

de reverter esse processo já estabelecido.  

5.4 Ratos Diabéticos Expostos à Fumaça de Cigarro 

Este experimento teve a intenção de avaliar conjuntamente dois fatores 

envolvidos no aneurisma da aorta: o tabagismo, considerado o principal fator de 

risco; e o diabetes, apontado como um fator protetor. 

Os resultados desta investigação indicaram que a associação do diabetes com 

a exposição à fumaça de cigarro causou efeitos sobre a integridade global do tecido 

conjuntivo aórtico. Como a cronicidade do tabagismo não fora estabelecida nesse 

modelo experimental, esperava-se maior influência do diabetes no período de 16 

semanas do experimento.  

Do ponto de vista biomecânico, resumido aos parâmetros resistência e 

elasticidade, o GDT não apresentou variação significativa em relação ao GC. 

Encontrou-se significância apenas quando se analisou as propriedades de resistência 

intergrupos. Os GD e GDT indicaram valores menores de força máxima de falência 

em comparação ao GT, com significância estatística. Este resultado pode 
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inicialmente ser controverso aos publicados na literatura, porém, quando se 

normalizaram os valores da força com a área de secção transversa do espécime 

(estresse) e largura deste (tensão), esses valores menores de força máxima não se 

repetiram. E isso pode ser explicado pelo baixo peso e menor crescimento dos 

animais diabéticos durante o acompanhamento de 16 semanas. Com um menor 

crescimento devido ao estado hiperglicêmico, as aortas desses animais eram menores 

do que as dos animais não diabéticos. Aortas menores refletem um valor menor de 

força até a ruptura. Quando a força foi normalizada com as características do 

espécime, houve uma correção deste viés na análise biomecânica. 

Em relação à MEC, ao colágeno e à fibra elástica, notou-se no GDT, assim como 

no GD, uma tendência de aumento em relação aos GC e GT. Os trabalhos mostram que 

a produção de colágeno patológico em tecido diabético pode ser o resultado da expressão 

excessiva dos fatores de crescimento que são conhecidos por induzir síntese de 

colágeno170 e da baixa regulação da produção de MMP que regulam o catabolismo de 

colágeno, que parece ter impacto na deposição de colágeno na parede do vaso 

diabético171,145. Além disso, a superexpressão dos receptores de ancoragem de colágeno 

por células musculares lisas pode contribuir para as anormalidades do colágeno no vaso 

sanguíneo diabético172. Maiores concentrações de colágeno estiveram presentes nas 

aortas do GDT em relação àquelas do GC e ao GT, e em concentração semelhante ao do 

GD, mais uma vez reiterando que o diabetes possa compensar qualquer diminuição 

relacionada ao fator de risco tabagismo. 

Observou-se que a contagem total de fibras elásticas foi maior no GDT do 

que no GT (p <0,05). Esse achado vai ao encontro à ação das MMP, que, embora não 

tenha variado em relação ao grupo controle, apresentou uma atividade maior que a 

do GD com significância estatística. O resultado parece controverso, entretanto a 



DISCUSSÃO - 68 

 

análise pormenorizada revela que o GD apresentou atividade de MMP menor que no 

GT. Considerando que o GDT tem influência dos dois fatores, pode-se considerar 

que o tabagismo promoveu um “controle” da produção/degradação das fibras 

elásticas gerada exclusivamente pelo diabetes no GD, provada pelo aumento 

significativo em relação ao GC. 

Identificou-se elevação, com significância estatística, do processo 

inflamatório em todos os parâmetros testados (fragmentação das lâminas elásticas 

intermediárias, matriz pericelular e a perda/substituição celular na túnica média). 

Processos inflamatórios desempenham um papel importante no desenvolvimento da 

doença vascular aterosclerótica, sendo o fumo um dos fatores de risco151. A 

disfunção vascular induzida pelo tabagismo é iniciada pela redução da 

biodisponibilidade do óxido nítrico e pelo aumento da expressão de moléculas de 

adesão. O aumento da adesão de plaquetas e macrófagos provoca o desenvolvimento 

de um ambiente pró-coagulante e inflamatório. Após a migração e ativação 

transendotelial, os macrófagos absorvem lipoproteínas oxidadas decorrentes de 

modificações oxidativas e diferenciam-se em células espumosas. Além do dano 

físico direto às células endoteliais, o tabagismo induz remodelação tecidual e 

processos pró-trombóticos e, com a ativação de sinais inflamatórios sistêmicos, 

contribuem para mudanças na parede vascular173. O diabetes ‒ outro fator de risco 

importante para doença aterosclerótica ‒, também, causa um processo inflamatório 

na parede do vaso151. Os estudos referentes a doenças vasculares mostram que o 

tabagismo ativo é um fator de risco significativo e independente para mortalidade por 

doenças cardiovasculares174,175, assim como o diabetes176,177; pode-se supor, então, 

que o aumento importante nos parâmetros inflamatórios reflete a atuação de dois 

importantes fatores de risco na gênese da doença aterosclerótica.  
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Os resultados deste estudo indicam que o efeito protetor do diabetes tendeu a 

sobrepor-se ao efeito degradativo da exposição à fumaça do cigarro, com isso, 

permitindo inferir que o processo inflamatório precede as alterações biomecânicas da 

doença degenerativa da aorta. A hipótese mencionada inicialmente sobre a 

temporalidade da exposição necessita ser confrontada com o efeito biológico do 

diabetes em aumentar a MEC. Com as lacunas científicas identificadas, não é 

possível afirmar que a atividade proteolítica do fumo foi inócua a ponto de o diabetes 

dominar as alterações morfofuncionais da parede da aorta ou que o efeito sintetizador 

desta doença fosse forte o suficiente para inibir as manifestações do tabagismo. Com 

isso, reforça-se a necessidade de ampliar o conhecimento desta área por meio de 

estudos experimentais e caso-controle com a perspectiva não só de desvendar o 

processo fisiopatológico do aneurisma e da ação dos fatores de risco, mas, também, 

de desenvolver medicamentos capazes de prevenir ou paralisar a progressão do 

aneurisma de aorta. 

5.5 Críticas ao Estudo e Perspectivas Futuras 

Esse foi o primeiro estudo experimental com ratos do Laboratório de 

Biomecânica Vascular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 

USP, assim como o pioneiro em induzir o diabetes e expor à fumaça de cigarro no 

modelo animal. Assim sendo, este estudo poderá servir de base para pesquisas mais 

complexas sobre a doença, como a indução do próprio aneurisma nesse modelo e a 

associação de terapia/interrupção do fator de risco para analisar o comportamento do 

seu crescimento.  
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O uso de modelos animais pode propiciar uma série de vantagens para a 

elucidação dos mecanismos fisiopatológicos de determinadas doenças. Mas ainda 

que grande parte das respostas biológicas seja altamente conservada entre as 

diferentes espécies, há características próprias de cada tipo de animal que podem não 

se aplicar ao homem. É possível que existam muitas diferenças entre as duas espécies 

no tocante à resposta inflamatória, sinalização intercelular, entre outras. Por 

conseguinte, é possível que os mecanismos de lesão presentes em um modelo animal 

não sejam os mesmos encontrados no modelo humano. 

Ademais, não é viável contemplar todas as influências em um só estudo. Por 

exemplo, outros componentes da MEC, que não o colágeno e a elastina, podem 

influenciar as propriedades biomecânicas da aorta. Os proteoglicanos são moléculas 

hidrofílicas que prendem a água e, entre outras propriedades, influenciam a 

hidratação do tecido178. A quantidade de proteoglicanos não foi medida neste estudo 

e seu papel no comportamento biomecânico do tecido não é atualmente claro, 

embora estudos anteriores relatem que a digestão de proteoglicanos com tratamento 

enzimático não produz alterações nas propriedades biomecânicas do vaso 

sanguíneo179 e cartilagem180. 

No tocante à indução do diabetes, os resultados podem ser modelo ou método 

específico. A STZ foi utilizada para induzir o diabetes, porém existem indicações 

que essa substância possa causar outras alterações no animal, além da indução de 

diabetes98. Outra possível interferência é o retardamento do crescimento observado 

nos animais diabéticos, que pode ter impacto nas propriedades biomecânicas e 

bioquímicas da parede do vaso.  
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Ao considerar o modelo de exposição à fumaça de cigarro, deve-se ponderar 

também que não foram determinados os níveis de carboxi-hemoglobina no sangue do 

animal após a exposição à fumaça. 

Quanto à análise biomecânica, os testes uniaxiais fornecem informações 

importantes sobre as propriedades dos materiais analisados, porém poucas 

informações a respeito dessas propriedades em condições fisiológicas181; em outras 

palavras, o ponto adotado para análise do diagrama elástico corresponde à falência 

do tecido, ponto não atingido habitualmente em condições fisiológicas. Entretanto a 

necessidade de uniformização na análise e comparação de gráficos tem levado, a 

maioria dos autores, a adotar o limite de falência como o ponto em comum destinado 

às análises biomecânicas39,79,83-85,87,182,183.  

Outro aspecto que deve ser ponderado criticamente refere-se ao teste 

biomecânico unidirecional. O tecido aórtico é heterogêneo, anisotrópico e sofre 

estresses em múltiplas direções; logo, a execução de testes multiaxiais traria 

informações mais detalhadas da resistência e da elasticidade do tecido nas várias 

direções, assemelhando-se à situação fisiológica tridimensional da aorta. Porém esse 

tipo de teste aumenta a dificuldade no manuseio do espécime e na execução do teste 

biomecânico, podendo aumentar de forma considerável o número de testes inválidos.  

Os parâmetros biomecânicos foram avaliados exclusivamente no momento 

mais crítico do diagrama elástico: a falência. O grupo do Laboratório de 

Biomecânica Vascular tem por objetivo, futuramente, desenvolver um modelo 

matemático que permita analisar e comparar diferentes momentos do diagrama 

elástico dos espécimes testados, dessa forma, possibilitando maior conhecimento 

biomecânico do tecido. Entretanto a segmentação do diagrama elástico de tecidos 
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moles representa um desafio particular, pois não há um ponto específico da curva 

onde se possa observar uma mudança clara de formato, como uma separação de duas 

fases distintas39. 

Ao longo deste estudo, ocorreram testes inválidos em 26,76% dos espécimes 

testados, uma percentagem elevada. O escorregamento do espécime das garras do 

aparelho foi a causa da maioria das falhas. Uma lixa colada à presilha, para aumentar 

o atrito, foi utilizada para tentar solucionar o problema. Alguns pesquisadores com a 

mesma dificuldade também utilizaram lixa184; outros adotaram cola39 ou, ainda, 

membrana plástica185.  

Como perspectiva futura, espera-se um aprimoramento técnico no sistema de 

garras, com componentes eletrônicos que possibilitem um cálculo preciso da pressão 

de preensão que possa ser uniforme para todos os testes, diminuindo o 

escorregamento ou a destruição do material nas suas extremidades presas. Quanto ao 

fragmento da aorta testado, haverá sempre certa limitação física na quantidade de 

material para estudo, o que não ocorre habitualmente com pesquisas na área da 

engenharia de materiais.  

Em suma, os parâmetros biomecânicos de falência da aorta foram avaliados 

nos ratos diabéticos, nos ratos expostos à fumaça de cigarro e nos ratos diabéticos 

expostos à fumaça de cigarro. Este estudo com testes destrutivos uniaxiais apresenta 

limitações, mas fornece uma ampla quantidade de informações do comportamento 

biomecânico do tecido aórtico de rato exposto a diferentes fatores. Os achados 

permitirão o direcionamento de novas pesquisas nesta área, com isso, colaborando 

para a compreensão dos fatores que interferem nesta estrutura tão complexa e 

dinâmica que é a aorta. 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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As propriedades biomecânicas da parede da aorta de ratos relacionadas à 

resistência e elasticidade não apresenta diferença entre o grupo controle e os grupos 

diabético, tabagista e diabético tabagista. 

As alterações histológicas relativas à contagem total e fragmentação das 

lâminas elásticas, deposição de matriz pericelular e perda/substituição celular na 

túnica média são significativas na parede da aorta dos ratos dos grupos diabético, 

tabagista e diabético tabagista em relação aos do grupo controle. 

A atividade da metaloproteinase da matriz 2 na aorta de ratos diabéticos é 

menor que na aorta de ratos com diabetes e expostos à fumaça de cigarro. 

 

 



 

 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Planilha de dados: peso e glicemia 
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Anexo B - Planilha de dados: biomecânica 
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Anexo C - Planilha de dados: razão adventícia/média 
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Anexo D - Planilha de dados: contagem total de lâminas elásticas e 
fragmentação das lâminas elásticas intermediárias 
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Anexo E - Planilha de dados: matriz pericelular na túnica média e a 
perda/substituição celular na túnica média 
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Anexo F - Planilha de dados: MMP-2 (72 kDa e 64 kDa). 
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