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GUIDO MC. A queda da pressão de perfusão coronariana está 

associada com remodelamento subendocárdico e disfunção 

ventricular esquerda na fístula aorto-cava [tese]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 

 

Introdução O papel das alterações hemodinâmicas sobre o 

remodelamento do ventrículo esquerdo tem sido pouco 

estudado, especialmente na hipertrofia cardíaca por 

sobrecarga de volume. A queda da pressão arterial sistêmica 

e o aumento da pressão de enchimento do ventrículo 

esquerdo afetam negativamente a pressão de perfusão 

miocárdica e podem, assim, prejudicar a perfusão 

subendocárdica, preferencialmente. As conseqüências para o 

remodelamento do ventrículo esquerdo ainda não foram 

determinadas. Objetivos Os objetivos do presente estudo 

foram investigar o papel da pressão de perfusão coronariana 

(PPC) no remodelamento subendocárdico e os possíveis 

efeitos sobre a função cardíaca em um modelo de fístula 

aorto-cava. Métodos Ratos machos Wistar, pesando 330-

350 g, foram submetidos ao modelo de fístula aorto-cava 

(grupo FAC) ou à cirurgia fictícia – sham (grupo SH). Duas 

avaliações hemodinâmicas foram realizadas: hemodinâmica 

inicial, com uma semana de cirurgia e hemodinâmica final, 
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com oito semanas de cirurgia. Duas regiões do ventrículo 

esquerdo foram examinadas: a região subendocárdica (SE) e 

a região não subendocárdica (não SE). O fluxo miocárdico foi 

determinado com microesferas coloridas na semana 1. A 

expressão e a atividade de metaloproteinase (MMP), o 

estresse oxidativo, os níveis de citocinas, a atividade de 

mieloperoxidase e a fração de volume do colágeno foram 

determinados na semana 8. A estrutura e a função  cardíacas 

foram avaliadas com ecocardiografia realizada na semana 8. 

Resultados Comparado ao grupo SH, FAC apresentou PPC 

inicial (86±3 mmHg vs. 52±5 mmHg; P <0,0001) e PPC final 

(86±2 mmHg vs. 54±4 mmHg, P <0,0001) menores  e +dP/dt 

(5917±266 mmHg/s vs. 4511±285 mmHg/s; P = 0,0021) e –

dP/dt (5639±396 mmHg/s vs. 4343±274 mmHg/s; P = 

0,0121) finais menores. Também, a fração de encurtamento 

(55,8±1,2% vs. 45,1±2,1%; P = 0,0014) e a espessura 

relativa de parede do ventrículo esquerdo (0,72±0,02 vs. 

0,58±0,03; P = 0,0058) foram menores. Ainda em FAC, o 

fluxo miocárdico foi menor em SE (2,7±0,5 mL/min/g) 

comparado a não SE (4,8±0,8 mL/min/g) e também menor 

comparado a SE (6,7±0,4 mL/min/g) e não SE (7,5±0,5 

mL/min/g) de SH. A expressão e a atividade da MMP-2 
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predominaram em SE de FAC, particularmente nos animais 

com PPC <60 mmHg. Aumento dos níveis de IL-1β e IL-6 

foram também predominantes em SE de FAC. Já a atividade 

da mieloperoxidase e os níveis de TNF-α e IL-10 foram 

comparáveis entre os grupos. Comparado a SH, FAC 

apresentou maior fração de volume do colágeno tanto em SE 

(1,1±0,1% vs. 7,7±0,4%; P <0,0001) quanto em não SE 

(1,0±0,1% vs. 4,9±0,3%, P <0,0001). Das variáveis 

hemodinâmicas, a análise multivariada demonstrou que a 

PPC inicial foi a única associada de forma independente com 

a fibrose SE (R2 = 0,76; P <0,0001), com a +dP/dt (R2= 

0,55; P = 0,0004) e com a –dP/dt (R2= 0,91; P <0,0001). 

Houve correlação da PPC final com a expressão (R2 = 0,55; P 

<0,0001) e a atividade da MMP-2 (R2 = 0,88; P <0,0001) e 

da fibrose SE com a +dP/dt (R2 = 0,55; P = 0,0004) e com a 

–dP/dt (R2 = 0,85; P <0,0001). Conclusão Na fístula, a 

diminuição da PPC está associada a dano em SE, 

representado por isquemia, estresse oxidativo, aumento de 

citocinas e de MMP-2, com desenvolvimento de fibrose. O 

remodelamento de SE interfere negativamente na função do 

ventrículo esquerdo. 
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Descritores 1. Fibrose subendocárdica 2. Hemodinâmica  3. 

Interleucinas 4. Metaloproteinase 5. Remodelamento 

cardíaco. 
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GUIDO MC. Low coronary driving pressure is associated with 

subendocardial remodeling and left ventricular dysfunction in 

aortocaval fistula [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 

 

Introdution The role of hemodynamic changes in left 

ventricular remodeling has been poorly investigated, 

especially in the context of volume overload cardiac 

hypertrophy. Low diastolic blood pressure and high left 

ventricular filling pressure are expected to negatively affect 

coronary driving pressure and thereby put in jeopardy 

subendocardial perfusion, in particular. The consequences to 

global left ventricular remodeling remain undetermined. 

Objectives The aim of this study was to investigate the role 

of coronary driving pressure (CDP) in the development of 

subendocardial remodeling and the conceivable effects on 

cardiac function, using a rat model of aortocaval fistula. 

Methods Wistar rats weighting 330-350 g were submitted to 

aortocaval fistula (ACF group) or sham (SH group) 

operations. Two hemodynamic measurements were 

determined following surgery: initial, at week 1; and final, at 

week 8. Two distinct myocardial layers were examined: the 
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subendocardium (SE) and the non-subendocardium (non SE). 

Myocardial blood flow was determined at week 1. 

Metalloproteinase expression and activity, oxidative stress, 

cytokine levels, myeloperoxidase activity, and fibrosis 

deposition were assessed at week 8. Cardiac structure and 

function were determined by means of echocardiography at 

week 8. Results Compared with SH, ACF showed lower initial 

(86±3 mmHg vs. 52±5 mmHg; P <0.0001) and final (86±2 

mmHg vs. 54±4 mmHg, P <0.0001) CDP and lower final 

+dP/dt (5917±266 mmHg/s vs. 4511±285 mmHg/s; P = 

0.0021) and –dP/dt (5639±396 mmHg/s vs. 4343±274 

mmHg/s; P = 0.0121). Left ventricular fractional shortening 

(55.8±1.2% vs. 45.1±2.1%; P = 0.0014) and relative wall 

thickness were also lower (0.72±0.02 vs. 0.58±0.03; P = 

0.0058). ACF showed lower myocardial blood flow in SE 

(2.7±0.5 mL/min/g) as compared with non SE (4.8±0.8 

mL/min/g) and as compared with both SE (6.7±0.4 

mL/min/g) and non SE (7.5±0.5 mL/min/g) regions in SH. 

Metalloproteinase-2 expression and activity predominated in 

SE of ACF animals, particularly in those with CDP <60 mmHg. 

Increased levels of IL-6 and IL-1β also predominated in SE of 

ACF. Otherwise, myeloperoxidase activity, and TNF-α and IL-
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10 levels were similar in both groups. Compared with SH, 

ACF showed higher collagen volume fraction in SE (1.1±0.1% 

vs. 7.7±0.4%; P <0.0001) and non SE (1.0±0.1% vs. 

4.9±0.3%, P <0.0001) regions. Multivariate analyses 

disclosed initial CDP as the only hemodynamic parameter 

independently associated with SE fibrosis (R2 = 0.76; P 

<0.0001) and with +dP/dt (R2= 0.55; P = 0.0004) and –

dP/dt (R2= 0.91; P <0.0001). Final CDP correlated with both 

the expression (R2 = 0.55; P <0.0001) and the activity of 

metalloproteinase-2 (R2 = 0.88; P <0.0001) and SE fibrosis 

correlated with both +dP/dt (R2 = 0.55; P = 0.0004) and –

dP/dt (R2 = 0.85; P <0.0001). Conclusion Low coronary 

driving pressure early in the course of ACF is associated with 

SE damage characterized by ischemia, oxidative stress, 

increase in cytokines and MMP-2, the development of fibrosis 

and by this mechanism interferes negatively in left 

ventricular function.  

 

 

Descriptors: 1. Subendocardial fibrosis 2. Hemodynamics 3. 

Interleukins 4. Matrix metalloproteinases 5. Cardiac 

remodeling. 
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Introdução 

 

O remodelamento cardíaco é caracterizado pelo conjunto de 

alterações da expressão gênica, molecular e celular que se 

manifestam por alterações do tamanho, forma e função do coração 

submetido a uma determinada injúria 1.  

Uma das manifestações do remodelamento é a hipertrofia, 

que se caracteriza pelo o aumento da massa do coração. Há 

aumento de volume dos miócitos, mas também aumento dos 

componentes da matriz extracelular, tais como: fibras colágenas, 

proteoglicanos, glicoproteínas adesivas, fibronectina, 

metaloproteinases (MMPs) e interleucinas 2. 

A hipertrofia é um mecanismo de adaptação do coração em 

resposta a uma sobrecarga de pressão ou de volume ou a uma 

injúria miocárdica 3. Há duas formas de hipertrofia: concêntrica e 

excêntrica 4. A hipertrofia concêntrica ocorre em resposta à 

sobrecarga de pressão. Há aumento da massa ventricular com 

aumento da espessura da parede e redução da cavidade, em 

decorrência da replicação em paralelo dos sarcômeros 5,6 . 

Exemplos de patologias associadas à hipertrofia concêntrica são: a 

coarctação da aorta 7,8, a estenose da válvula aórtica 9,10 e a 

hipertensão arterial 11,12. 
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A hipertrofia excêntrica ocorre em resposta à sobrecarga de 

volume. O aumento da massa ventricular acompanha o aumento 

do volume da cavidade e se dá por uma replicação em série dos 

sarcômeros 5,13. Exemplos de patologias associadas à hipertrofia 

excêntrica são: a regurgitação da valva aórtica 14,15 e da valva 

mitral 16,17 e a fístula arteriovenosa 18,19. 

Uma das principais características da hipertrofia é o aumento 

da deposição de fibras colágenas da matriz extracelular 20 que se 

dá de duas formas. A forma reativa corresponde à fibrose 

intersticial e a reparativa à fibrose cicatricial. A fibrose intersticial é 

caracterizada pelo aumento das fibras colágenas entre os espaços 

intramusculares. Já a fibrose reparativa é caracterizada pela 

substituição da perda de miócitos necrosados por fibras colágenas 

21,22.  

Na sobrecarga de pressão, a hipertrofia concêntrica e a 

fibrose intersticial são predominantemente associadas à disfunção 

diastólica 23. No modelo de coarctação de aorta em ratos, a 

hipertrofia acompanha-se de fibrose intersticial e associa-se a 

disfunção ventricular diastólica 24. No modelo de hipertensão 

renovascular em ratos, tanto a fibrose intersticial, quanto a 

disfunção diastólica, são prevenidas por inibidores da enzima 

conversora de angiotensina 25. 
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Na hipertrofia por sobrecarga de volume, a dilatação das 

câmaras cardíacas e a alteração da matriz extracelular estão 

associadas com a disfunção sistólica ventricular 26. No modelo de 

infarto do miocárdio em ratos, há fibrose intersticial no miocárdio 

remoto associada à disfunção sistólica 27. No modelo de 

insuficiência aórtica em ratos, o excesso de fibronectina e a 

disfunção sistólica foram prevenidos por inibidores da enzima 

conversora de angiotensina 15. 

Na fístula aorto-cava, a existência de aumento de fibras 

colágenas no interstício é controversa. Alguns trabalhos indicam 

que não há fibrose 28,29,30. Porém, outros, reportam a existência de 

fibrose intersticial, principalmente em corações dilatados, 

hipertrofiados e com disfunção 31,32,33. 

Além da fibrose intersticial, a hipertrofia cardíaca pode 

acompanhar-se de aumento de fibras colágenas na região 

subendocárdica do ventrículo esquerdo. A presença de fibrose 

subendocárdica foi descrita no remodelamento miocárdico de 

animais com coarctação de aorta 34, com regurgitação da valva 

aórtica e com infarto do miocárdio 35. O mecanismo etiopatogênico 

desta fibrose subendocárdica tem sido pouco estudado. O aspecto 

histológico observado é de nichos isolados com acúmulo de fibras 

colágenas de extensão variada e é compatível com a fibrose 
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reparativa 22. 

Entre as diversas alterações hemodinâmicas que ocorrem no 

período imediato após o infarto, observamos que a pressão de 

perfusão coronariana (PPC) foi a que melhor explicava o 

desenvolvimento subseqüente da fibrose subendocárdica no 

miocárdio remoto 35. 

Na fístula aorto-cava, observamos o aparecimento de fibrose 

na região subendocárdica do ventrículo esquerdo. Neste modelo, 

entre as alterações hemodinâmicas observadas, a diminuição da 

pressão arterial diastólica concorre para a queda da PPC. De fato, 

tal como no infarto, o remodelamento cardíaco em resposta à 

fístula aorto-cava foi acompanhado de fibrose subendocárdica e 

esta atribuída à queda da PPC 36. Assim, neste modelo, uma 

redução preferencial do fluxo no subendocárdio é esperada, mas 

ainda não foi investigada. 

Em aparente contradição com o aumento de fibras colágenas 

intersticiais e possivelmente subendocárdicas, a disfunção 

ventricular na fístula aorto-cava acompanha-se de ativação de 

MMPs 37,38,39. As MMPs são proteases presentes na matriz 

extracelular com capacidade de quebrar seus componentes, 

principalmente o colágeno 40. Já foram descritos mais de 20 

diferentes tipos de MMPs nos mamíferos. Elas foram classificadas 



     

 25  

em seis grupos: colagenases (MMP-1, 8 e 13), gelatinases (MMP-2 

e 9), estromelisinas (MMP-3, 10 e 11), matrilisinas (MMP-7), 

metaloelastases (MMP-12) e MMPs de membranas (MMP-14, 

principalmente) 40. Várias MMPs podem degradar um mesmo 

substrato. Os proteoglicanos, as fibronectinas e as lamininas são 

degradadas por matrilisinas, estromelisinas e MMPs de membranas. 

As fibras colágenas são degradadas tanto por colagenases, quanto 

por gelatinases 41. As gelatinases exercem o papel de degradação 

final das duas porções restantes após a ação das colagenases 42,43. 

Inúmeros estímulos favorecem a ativação das MMPs: o 

estresse mecânico, a isquemia miocárdica, o processo inflamatório, 

o estresse oxidativo, diversos fatores de transcrição, componentes 

do sistema simpático e do sistema renina angiotensina 44. O 

estresse mecânico sobre cardiomiócitos de ratos neonatais 

promove aumento da expressão e da atividade das MMP-2 e MMP-

14, que pode ser prevenido pelo tratamento com um inibidor da 

enzima conversora de angiotensina 45. Cardiomiócitos isolados, 

quando submetidos a isquemia com reperfusão, apresentam 

aumento da troponina I e ativação da MMP-2 46. Na sepse, o 

aumento de óxido nítrico e de prostaglandinas contribui para 

inflamação e para a ativação da MMP-9 47. Neutrófilos, macrófagos 

48, mastócitos 38 e as interleucinas, TNF-α e IL-1β 49, já foram 
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associados à ativação de diversas MMPs em diferentes modelos 

experimentais. Na fístula aorto-cava, observou-se que o aumento 

do estresse oxidativo miocárdico foi relacionado à ativação da 

MMP-2 50. 

É possível que na fístula aorto-cava haja ativação distinta de 

MMPs no subendocárdio em relação ao restante do ventrículo 

esquerdo em decorrência do aumento de estresse oxidativo e da 

resposta inflamatória preferencial nesta região. Nossa hipótese é 

que a fibrose subendocárdica represente um processo reparativo à 

injúria crônica desta região promovida por um estado isquêmico 

persistente. Por outra, o remodelamento subendocárdico pode 

potencialmente interferir na capacidade de adaptação funcional do 

miocárdio hipertrofiado. 
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Objetivos 

 

Os objetivos do presente estudo são: 

 

1. Examinar o fluxo miocárdico, a presença de estresse 

oxidativo, o processo inflamatório, a expressão e a atividade de 

MMPs e o desenvolvimento de fibrose em duas regiões distintas do 

ventrículo esquerdo, o subendocárdio (SE) e o não subendocárdio 

(não SE). 

 

2. Investigar a possível associação da PPC com o fluxo 

miocárdico e o desenvolvimento de fibrose nestas duas regiões.  

 

3. Investigar a possível associação da PPC com a capacidade 

de adaptação funcional do ventrículo esquerdo. 

 

4. Investigar a possível associação entre o dano 

subendocárdico e o desenvolvimento de disfunção ventricular. 
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Materiais e métodos 

 

Modelo Biológico 

Este estudo foi realizado de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal e 

pelo The Universities Federation for Animal Welfare e o protocolo 

experimental foi aprovado pela Cappesq-HCFMUSP (nº 1020/03). 

Ratos machos Wistar, pesando entre 330-350 g, 

provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo foram utilizados. Os animais foram 

divididos em 2 grupos, um submetido à cirurgia de fístula aorto-

cava e outro submetido à cirurgia fictícia – sham.  

Os seguintes grupos experimentais foram constituídos: 

1. 18 animais submetidos a fístula aorto-cava (FAC) e 11 

animais submetidos a cirurgia sham (SH) realizaram as seguintes 

avaliações hemodinâmicas: inicial, realizada uma semana após a 

cirurgia, e final, realizada 8 semanas após a cirurgia, que foram 

complementadas por estudo morfométrico.  

2. 12 animais submetidos a fístula aorto-cava e 10 animais 

submetidos a cirurgia fictícia realizaram estudo ecocardiográfico 8 

semanas após a cirurgia.  

3. 11 animais submetidos a fístula aorto-cava e 7 animais 
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submetidos a cirurgia sham realizaram estudo do fluxo miocárdico 

8 semanas após a cirurgia. 

Nos seguintes experimentos, a mediana dos valores da PPC 

inicial obtidos no experimento 1 foi utilizada para as comparações: 

4. 4 animais com fístula aorto-cava e PPC final <60 mmHg e 

4 animais com fístula aorto-cava e PPC de >60 mmHg foram 

utilizados para o estudo da expressão e atividade de MMPs 8 

semanas após a cirurgia. Os resultados foram normalizados em 

relação ao coração de um animal controle não submetido à 

cirurgia. 

5. 10 animais com fístula aorto-cava e PPC final <60 mmHg e 

10 animais submetidos a cirurgia sham foram utilizados para o 

estudo do estresse oxidativo 8 semanas após a cirurgia. 

6. 4 animais com fístula aorto-cava e PPC final <60 mmHg e 

6 animais controles não submetidos a cirurgia foram utilizados para 

o estudo da atividade de mieloperoxidase e dos níveis de 

interleucinas 8 semanas após a cirurgia.  

 

Modelo Experimental de Fístula Aorto-Cava 

O modelo de FAC em ratos correspondeu a uma modificação 

da técnica descrita por Garcia e Diebold 51. Os animais foram 

anestesiados com hidrato de cloral 10% (300 mg/Kg i.p.) 52 e 
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submetidos a laporotomia mediana. Os intestinos foram afastados 

e a aorta abdominal e a veia cava isoladas. Abaixo da emergência 

das artérias renais foram inseridos dois clamps vasculares de modo 

a interromper a circulação sangüínea. Uma agulha, jelco 18G, foi 

inserida na aorta e cuidadosamente avançada até a parede 

posterior onde realizaram-se de 4 a 5 perfurações em direção a 

veia cava. Após a remoção da agulha, a hemostasia foi realizada 

com administração de cianoacrilato sobre o orifício aórtico. A 

eficiência da fístula foi verificada pela passagem de sangue arterial 

em direção à cava com o ingurgitamento desta. Os intestinos foram 

reposicionados e a cavidade abdominal lavada com solução 

fisiológica com temperatura de 37ºC.  

A sutura da parede abdominal foi realizada com fio de 

algodão 3.0 e os animais recolocados em suas gaiolas após a 

recuperação plena do anestésico.  

Os animais foram examinados diariamente e a patência da 

fístula verificada com auxílio de um estetoscópio infantil. 

A mortalidade até 48 horas foi de 8% e durante o 

seguimento de oito semanas foi de 54%. 

 

Hemodinâmica 

As avaliações hemodinâmicas foram realizadas sob anestesia 
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com hidrato de cloral 10% (300 mg/Kg) intraperitoneal.  

Para a medida das pressões sistêmicas, foi realizada a 

canulação da artéria femural esquerda com um cateter de 

policloreto de vinila (0,01 mm de diâmetro), preenchido com 

solução heparinizada (0,1 mL, 100 UI, Roche), avançado até a 

aorta abdominal. O cateter foi acoplado a um transdutor de 

pressão para identificação da curva de pressão arterial sistêmica. 

Para a medida das pressões do ventrículo esquerdo, foi 

realizada a canulação da artéria carótida direita, logo após a 

bifurcação, ocluindo-se o outro ramo temporariamente. Tal 

procedimento visou preservar a artéria carótida comum para a 

avaliação hemodinâmica final. Um cateter de policloreto de vinila 

(0,05 mm de diâmetro), também preenchido com solução 

fisiológica heparinizada, foi introduzido até o ventrículo esquerdo e 

acoplado ao transdutor de pressão para identificação e registro das 

curvas hemodinâmicas ventriculares. 

Os transdutores de pressão foram acoplados a um pré-

amplificador calibrado (General Purpose Amplifier 4 – modelo 2, 

Stemtech Inc., Wiscowsin, EUA) e a um sistema computadorizado 

de aquisição (Windaq/Dataq, Dataq Instruments Inc., Akron, Ohio, 

EUA). As avaliações hemodinâmicas sistêmicas e ventriculares 

foram registradas, simultaneamente, batimento a batimento. 
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Em seguida, os animais foram entubados oro-traquealmente 

com Jelco 14G e submetidos à ventilação mecânica (Rodent 

Ventilator, modelo 683, Harvard, EUA) com freqüência de 60 

ciclos/min e volume corrente de 10 mL/Kg. 

Registros hemodinâmicos de 10 minutos de duração foram 

computados após a estabilização das curvas. 

Os seguintes parâmetros foram determinados: pressão 

arterial sistólica (PAS, mmHg), pressão arterial diastólica (PAD, 

mmHg), pressão sistólica do ventrículo esquerdo (PSVE, mmHg), 

pressão diastólica final do ventrículo esquerdo (PDfVE, mmHg), 

velocidade máxima de elevação da pressão ventricular durante a 

sístole (+dP/dt, mmHg/s) e velocidade máxima de diminuição da 

pressão ventricular durante a diástole (-dP/dt, mmHg/s). 

A +dP/dt foi utilizada como índice de função sistólica e a –

dP/dt foi utilizada como índice de função diastólica do ventrículo 

esquerdo. 

A pressão de pulso (PPulso, mmHg) foi calculada pela 

diferença entre a PAS e a PAD.  

A PPC (mmHg) foi calculada pela diferença entre PAD e a 

PDfVE 53. 
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Morfometria 

Após a avaliação hemodinâmica final, os animais foram 

sacrificados com cloreto de cádmio (3 mL, 100 mM, Sigma). Em 

seguida, os corações foram perfundidos com solução fisiológica e 

fixados com solução tamponada de formol 10%, sob pressão de 

perfusão correspondente à PAD anterior à eutanásia. 

Os corações foram removidos, limpos e pesados. O peso do 

coração foi normalizado pelo peso corpóreo final dos animais para 

obtenção do peso relativo (g/Kg).  

Uma fatia transversal do miocárdio na porção equatorial dos 

ventrículos foi processada em parafina e dela obtidos os cortes 

histológicos. A porção equatorial dos ventrículos foi processada em 

parafina e cortes coronais de 5 µm de espessura realizados. 

As medidas morfométricas foram realizadas utilizando-se um 

sistema computadorizado de imagens (Leica Q500 iW e Leica 

DMLS, Leica Imaging Systems ltd,. Cambridge, UK). 

Para a avaliação da hipertrofia cardíaca, foram utilizados 

cortes histológicos corados com hematoxilina-eosina (HE), sob 

aumento de 1000x. A hipertrofia foi medida pelo diâmetro dos 

miócitos em torno do núcleo (µm). Foram selecionados apenas 

miócitos da parede do ventrículo esquerdo com disposição 

longitudinal e núcleos ovalados e centralizados. 
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Para a avaliação da fibrose miocárdica foram utilizados cortes 

histológicos corados com Sirius red, sob aumento de 580x. A 

fibrose foi estimada pela fração de volume do colágeno (FVC, %), 

calculada pela razão percentual entre a área de tecido corado 

positivamente para colágeno, em vermelho, e a área total do 

miocárdio.  

Para estas análises morfométricas, 20 campos da região SE e 

outros 20 campos da região não SE foram examinados.  

 

Ecocardiografia 

Ao final de 8 semanas, os animais realizaram estudo 

ecocardiográfico sob anestesia com hidrato de cloral 10% (300 

mg/Kg i.p., Merck). Foi utilizado o aparelho modelo HDI-1500 

Philips com transdutor de 4 a 7 MHz. As medidas foram realizadas 

em modo M, a partir de traçados bidimensionais, conforme as 

recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia 54. Os 

seguintes parâmetros foram determinados: aorta (mm) e átrio 

esquerdo (mm), diâmetros diastólico (DD, mm) e sistólico (DS, 

mm) do ventrículo esquerdo, espessuras diastólicas da parede 

posterior (PP, mm) e do septo interventricular (SIV, mm). A média 

de 3 medidas foi calculada para cada parâmetro examinado.  

A espessura relativa de parede (ERP) foi calculada utilizando-
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se a seguinte fórmula: 

ERP = 2 x (PP + SIV) / DD  
 

A fração de encurtamento do ventrículo esquerdo (FEn, %) 

foi calculada utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

FEn% = [(DD – DS) / DD] x 100  
 

Fluxo miocárdico 

Ao final da semana 1, foram realizadas as medidas do fluxo 

miocárdico pelo método de microesferas coloridas 55.  

Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral 10% 

intraperitoneal (300 mg/Kg) e realizada canulação da artéria 

femural esquerda com cateter de policloreto de vinila (0,01 mm de 

diâmetro), preenchido com solução heparinizada (0,1 mL, 100 UI, 

Roche), avançado até a aorta abdominal para coleta do sangue de 

referência. A artéria carótida direita foi canulada com um cateter 

de policloreto de vinila (0,05 mm de diâmetro), também 

preenchido com solução fisiológica heparinizada, introduzido até o 

ventrículo esquerdo para a infusão das microesferas amarelas com 

diâmetro de 15 µm (Dye-Trak CM; Triton Technology, EUA). A 

suspensão original de microesferas foi sonicada por 5 minutos e 
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diluída em solução fisiológica contendo Tween 0,01% para 

obtenção de uma concentração final de 300.000 microesferas. Esta 

solução foi sonicada por 1 minuto. Uma das extremidades de um 

tubo de polietileno, preenchido com 180 µL da solução final, foi 

conectada ao cateter ventricular esquerdo e a outra extremidade 

conectada a uma seringa contendo 0,5 mL de solução fisiológica 

pré-aquecida a 37ºC. Esta seringa foi conectada a uma bomba de 

infusão (Harvard Apparatus, modelo 55-1111, EUA). Uma bomba 

de aspiração (Harvard Apparatus, modelo 901, EUA) foi conectada 

ao cateter da artéria femoral com uma seringa pré-heparinizada 

para coleta da amostra do sangue de referência. A coleta desta 

amostra iniciou-se 10 segundos antes do início da infusão das 

microesferas e continuou por 75 segundos a uma velocidade de 

0,36 mL/min. O infusato de microesferas e a solução fisiológica 

pré-aquecida foram infundidos por 50 segundos a uma velocidade 

de 0,5 mL/min. 

Após a infusão, o coração e os rins foram retirados e 

pesados. O coração foi separado em regiões SE e não SE. Os rins 

foram utilizados como padrão de adequação da perfusão tecidual 

das microesferas. Os resultados de 2 animais em que se observou 

diferença de fluxo entre os rins maior que 30% foram descartados. 

As regiões SE e não SE, os rins e a amostra de sangue de 
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referência foram processados conforme descrito por Hakkinen e 

col. 56 com pequenas modificações. 

Os reagentes utilizados para digestão dos tecidos e do 

sangue foram: 

Reagente I – solução de Triton X-100 a 10% 

A solução de Triton X-100 10% foi preparada com 12,12 g de 

Tris-base, 0,2 g de azida sódica, 200 mL de Triton X-100 e 1.800 

mL de água destilada sob agitação e aquecimento a 50ºC. Em 

seguida, ajustou-se o pH para 8,5. 

Reagente II – Ácido deoxicólico sódico 

A solução de ácido deoxicólico sódico foi preparada com 6,06 

g de Tris-base, 0,5 mL de Tween 80, 0,10 g de azida sódica, 20,73 

g de ácido deoxicólico sódico em 1L de água destilada sob agitação 

e aquecimento a 50ºC. Em seguida, ajustou-se o pH para 8,5. 

Reagente de hemólise 

A preparação desta solução foi realizada adicionando, sob 

agitação, 200 mL de etanol absoluto em 1L de solução Triton-X 100 

10% (reagente I). 

No tubo falcon contendo o sangue, foi adicionado 4 mL do 

reagente de hemólise, que foi centrifugado a 4.000 rpm por 30 

minutos em temperatura ambiente. O sobrenadante foi desprezado 

e adicionado 4 mL de NaOH 2M. Nos tubos contendo os órgãos, 
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também foi adicionado 4 mL de NaOH 2M. Todos os tubos foram 

aquecidos a 70ºC, homogeneizados a cada 30 minutos e deixados 

durante uma noite em temperatura ambiente.  

No dia seguinte, os tubos foram novamente aquecidos a 70ºC 

para dissolução completa dos órgãos. Adicionou-se 9 mL do 

reagente I a todos os tubos para homogeneização e centrifugação 

a 4.000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi desprezado e foi 

adicionado 10 mL do reagente II. Os tubos foram homogeneizados 

usando o vortex e aquecidos a 70ºC durante mais uma noite. No 

dia seguinte, as amostras foram centrifugadas a 4.000 rpm por 30 

minutos e o sobrenadante aspirado e desprezado. Adicionou-se 1,9 

mL de álcool absoluto gelado em todos os tubos, que foram 

novamente homogeneizados e as amostras centrifugadas a 4.000 

rpm por 15 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi novamente aspirado 

e desprezado. Os tubos contendo o precipitado de microesferas 

foram deixados em estufa a 60ºC durante mais uma noite para 

evaporar o álcool residual. Foram adicionados 300 µL de 

dimetilformamida em todos os tubos para homogeneização e 

centrifugação a 4.000 rpm por 10 minutos.  

A leitura do sobrenadante foi realizada em espectrofotômetro 

(Hitachi, modelo U-1100, Japão) a 448 nm usando cubeta de 

quartzo, com largura de banda <1,8nm. 
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Para a determinação dos fluxos miocárdico e renal, o fluxo 

sangüíneo total de cada animal foi calculado, inicialmente. Utilizou-

se a fórmula seguinte: 

 

Fluxo sangüíneo total (mL/min) = (peso do sangue (g) / densidade 

específica do sangue (g/mL)) / (volume do sangue (mL) / 

velocidade de retirada do sangue (mL/min)) 

 

onde, a densidade específica do sangue é igual a 1,05 g/mL e 

a velocidade de retirada do sangue é igual a 0,5 mL/min. 

 

Para o cálculo do fluxo sangüíneo da região SE, utilizou-se a 

fórmula seguinte: 

 

Fluxo SE (mL/min/g) = [(absorbância do tecido) x (fluxo sangüíneo 
total (mL/min)) / (absorbância do sangue)] / peso SE (g) 

 

Para o cálculo do fluxo sangüíneo da região não SE utilizou-se 

a seguinte fórmula: 

 

Fluxo não SE (mL/min/g) = [(absorbância do tecido) x (fluxo 

sangüíneo total (mL/min)) / (absorbância do sangue)] / peso não 

SE (g) 
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Para o cálculo do fluxo renal utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

Fluxo renal (mL/min/g) = [(absorbância do tecido) x (fluxo 

sangüíneo total (mL/min)) / (absorbância do sangue)] / peso renal 

(g) 

 

Metaloproteinases, TBARS, mieloperoxidase e interleucinas 

Ao final de 8 semanas, os animais foram sacrificados e o 

coração foi rapidamente removido. Um corte coronal 

correspondente a porção medial do ventrículo esquerdo foi obtido 

no plano equatorial e dividido em regiões: SE e não SE. As 

amostras foram congeladas em nitrogênio líquido. 

 

Metaloproteinases 

Para o estudo das MMPs as amostras das duas regiões do 

ventrículo esquerdo (100 mg para cada 1 mL de tampão) foram 

lisadas em tampão RIPA gelado (Triton X-100 1%, ácido 

deoxicólico 0,5%, SDS 0,1%, Tris HCl 20 mM pH 7,5, NaCl 150 

mM, Na2HPO4 2 mM e NaF 20 mM) sob agitação por uma hora a 

4ºC. Os extratos foram centrifugados a 10.000 g, por 15 minutos, 

a 4ºC. As amostras foram aliquotadas e estocadas a –80ºC. A 

concentração proteica foi medida pelo método de Bradford 
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(BioRad). 

 

Expressão 

O estudo da expressão das MMPs foi realizado pelo método 

de Western Blot nas regiões SE e não SE do ventrículo esquerdo. 

As proteínas foram separadas por SDS-PAGE (10% de acrilamida) 

e transferidas para membranas de nitrocelulose. As membranas 

foram incubadas com os anticorpos primários policlonais IgG de 

coelho anti-MMP-2 e anti-MMP-9 (ambos: diluição 1:1000; Santa 

Cruz Biotechnology, USA) por 12 horas. A seguir, procedeu-se à 

incubação com o anticorpo secundário de cabra anti-IgG de coelho 

conjugado com peroxidase (diluição 1:1000; Santa Cruz 

Biotechnology, USA).  

A detecção foi realizada por quimioluminescência com o 

reagente ECL (Amersham Biosciences, USA) e a intensidade das 

bandas de MMPs foi quantificada por densitometria. Todos os 

resultados foram normalizados percentualmente em relação aos 

extratos das regiões do SE e não SE de um animal controle não 

submetido a cirurgia 38. 

 

Atividade 

A atividade das MMPs foi avaliada pelo método da zimografia 
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nas regiões SE e não SE do ventrículo esquerdo. Quantidades 

iguais de proteína das amostras de cada extrato tecidual foram 

adicionadas de tampão Laemmli não redutor e realizou-se a 

eletroforese (SDS-PAGE) em condições não denaturantes em gel 

contendo acrilamida 10% e 1 mg/mL de gelatina. A seguir, os géis 

foram lavados por 1 hora em Triton X-100 2% para remover o SDS 

e permitir a renaturação enzimática. Os géis foram incubados em 

tampão de revelação (Tris-HCl 50 mM pH 7,4, NaCl 200 mM, CaCl2 

5 mM e NaN3 0,02%) por 18 horas a 37ºC, para a ativação 

enzimática. Após este período, os géis foram corados com 

Coomassie Brillant Blue 0,1% e a atividade das MMPs visualizadas 

pela digestão da gelatina, que se manifesta na forma de bandas 

não coradas contra o fundo azul. Estas bandas foram quantificadas 

por densitometria usando-se o programa ImageQuant Molecular 

Dynamics. Os resultados foram normalizados percentualmente em 

relação aos extratos das regiões do SE e não SE de um animal 

controle não submetido a cirurgia 38.  

 

TBARS 

Para o estudo das espécies reativas de oxigênio utilizou-se o 

método do ácido tiobarbitúrico (TBARS), que quantifica a 

peroxidação lipídica tecidual. As regiões SE e não SE do ventrículo 
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esquerdo (100 mg de tecido para cada 1 mL de tampão) foram 

homogeneizadas em solução de KCl 1,15% e centrifugadas a 

14.000 g, por 10 minutos, a 4ºC. A 200 µL do homogenato, foram 

adicionados 1,5 mL de ácido tiobarbitúrico 0,8%, 200 µL de 

dodecilsulfato de sódio (SDS) 8,1%, 1,5 mL de ácido acético 20% 

(pH 3,5), todos diluídos em 600 mL de água destilada a 90ºC por 

uma hora. Após resfriamento em temperatura ambiente, a solução 

foi centrifugada (10.000 g por 10 minutos). 

A reação foi quantificada por espectrofotometria com leitura 

de absorbância em 532 nm a 37ºC, usando um leitor de 

microplacas. A curva padrão foi realizada através das diluições 

séricas com 1,1,3,3-tetrametoxipropano 57. As medidas proteicas 

foram realizadas pelo método de Bradford (Bio-Rad) e os 

resultados expressos em nM/mg de proteínas . 

 

Mieloperoxidase 

Para o estudo do índice de infiltração tecidual de neutrófilos, 

mediu-se a atividade da mieloperoxidase nas regiões SE e não SE 

do ventrículo esquerdo. Os tecidos (50 mg de tecido para cada 1 

mL de tampão) foram homogeneizados em brometo de hexa-decil-

trimetilamônio 0,5% e ácido 3-N-morfolinopropanosulfônico 10 

mM. O homogenato foi centrifugado a 15.000 g, por 40 minutos, a 



     

 44  

4ºC. Uma alíquota do sobrenadante foi misturada em solução de 

tetrametilbenzidina 16 mM e peróxido de hidrogênio 1 mM. A 

atividade da solução foi quantificada por espectrofotometria com 

leitura da absorbância em 650 nm a 37ºC, usando um leitor de 

microplacas 58. As medidas proteicas foram realizadas pelo método 

de Bradford (Bio-Rad) e os resultados foram expressos em mU/mg 

de proteínas. 

 

Interleucinas 

Para a quantificação das interleucinas, as amostras das 

regiões SE e não SE do ventrículo esquerdo (100 mg para cada 1 

mL de tampão) foram lisadas em tampão RIPA gelado (Triton X-

100 1%, ácido deoxicólico 0,5%, SDS 0,1%, Tris HCl 20 mM pH 

7,5, NaCl 150 mM, Na2HPO4 2 mM e NaF 20 mM) sob agitação por 

uma hora a 4ºC. Os extratos foram centrifugados a 10.000 g, por 

15 minutos, a 4ºC. As amostras foram aliquotadas e estocadas a –

80ºC. A concentração proteica foi medida pelo método de Bradford 

(BioRad). 

A quantificação das interleucinas TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10 

foi determinada por ELISA, através do método de anticorpo de 

captura, de acordo com o protocolo fornecido pelo fabricante 

(BioSource). 
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Análise estatística 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão. O tipo de 

distribuição das variáveis e a hipótese de igualdade das variâncias 

foram testadas em todos os casos. 

O teste t de Student não pareado e o teste de Mann Whitney 

foram utilizados, quando apropriados, para a comparação dos 

dados morfométricos e ecocardiográficos entre os grupos. 

A análise de variância para medidas repetidas foi utilizada 

para o restante das análises estatísticas, que incluíram os dados da 

hemodinâmica, da quantificação da fibrose, do fluxo miocárdico, de 

TBARS, mieloperoxidase, interleucinas e MMPs. O método de 

Bonferroni foi utilizado para a realização de comparações múltiplas. 

A regressão linear foi utilizada para testar as possíveis 

associações das variáveis da hemodinâmica inicial, determinada na 

semana 1, com a fibrose e a função do ventrículo esquerdo 

determinadas na semana 8. A regressão linear múltipla Forward 

Stepwise foi realizada para identificar, entre as variáveis da 

hemodinâmica inicial, aquela(s) associada(s) de forma 

independente com a fibrose e a função do ventrículo esquerdo em 

8 semanas. A regressão linear também foi utilizada para testar as 

associações da PPC com o fluxo miocárdico e da fibrose com a 

função ventricular. 
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O nível de significância estatística foi estabelecido pelo valor 

de P <0,05. Todas as análises foram realizadas pelo programa 

Software Sigma Stat Statistical (versão 1) e SAS (Statistical 

Analysis System, versão 8.0).  
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Resultados 

 

Hemodinâmica 

Os resultados das avaliações hemodinâmicas inicial e final 

estão descritos na tabela 1. Em comparação com SH, a pressão de 

pulso inicial e a pressão de pulso final foram 30% maiores, 

enquanto que a PPC inicial e a PPC final foram 35% menores em 

FAC. A pressões sistólica do ventrículo esquerdo, inicial e final, 

foram 10% menores e as pressões diastólicas finais do ventrículo 

esquerdo, inicial e final, foram três vezes maiores em FAC. Não 

houve diferença significativa da +dP/dt e da –dP/dt iniciais entre 

FAC e SH, mas a +dP/dt e a – dP/dt finais foram 23% menores em 

FAC. As pressões sistêmicas sistólica e diastólica, iniciais e finais, 

foram 13% e 24% menores na FAC, respectivamente. Os valores 

de freqüência cardíaca não foram diferentes entre os dois grupos. 

 

Morfometria 

As medidas morfométricas estão descritas na tabela 2. Onze 

dos 18 ratos estudados exibiram sinais de falência cardíaca, 

representados por derrame pleural e ascite. Comparados com SH, 

os animais do grupo FAC apresentaram maiores peso relativo do 

coração e diâmetro dos miócitos. A fibrose em FAC foi 
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predominantemente maior na região SE (sete vezes), mas também 

foi maior na região não SE (cinco vezes) do ventrículo esquerdo.  

A figura 1 ilustra exemplos representativos da fibrose das 

regiões SE e não SE de um animal do grupo FAC comparado a um 

animal do grupo SH. 

 

Ecocardiografia 

Comparados a SH, as dimensões da aorta e do átrio esquerdo 

foram significativamente maiores em FAC. Embora as espessuras 

de septo interventricular e da parede posterior do ventrículo 

esquerdo fossem comparáveis entre os grupos, as dimensões da 

cavidade do ventrículo esquerdo foram maiores em FAC. Estes 

resultados indicam desadaptação da hipertrofia em FAC o que é 

corroborado pela menor espessura relativa da parede. De fato, a 

função sistólica do ventrículo esquerdo, avaliada pela fração de 

encurtamento, foi 20% menor em FAC (tabela 3). 

 

Fluxo miocárdico 

Os resultados da avaliação hemodinâmica realizada nos 

animais submetidos ao estudo do fluxo miocárdico estão 

apresentados na tabela 4. Em comparação com SH, a pressão de 

pulso foi 30% maior, enquanto a PPC foi 66% menor em FAC. A 
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pressão sistólica do ventrículo esquerdo foi 23% menor e a pressão 

diastólica final do ventrículo esquerdo foi três vezes maior. A 

+dP/dt foi 39% menor e a –dP/dt foi 44% menor. As pressões 

sistêmicas, sistólica e diastólica, foram 28% e 47% menores em 

FAC, respectivamente. A freqüência cardíaca não foi diferente entre 

os dois grupos. 

O grupo FAC apresentou menor fluxo na região SE quando 

comparado ao fluxo da região não SE e às duas regiões 

miocárdicas do grupo SH (figura 2). Apesar da tendência observada 

de menor fluxo renal em FAC, o fluxo do rim direito (FAC = 1,9±0,5 

vs. SH = 2,6±0,4) e o fluxo do rim esquerdo (FAC = 1,8±0,3 vs. SH 

= 2,7±0,4) não foram estatisticamente diferentes quando 

comparados entre os 2 grupos. Já o fluxo renal global foi diferente 

estatisticamente entre os grupos (FAC = 1,7±0,2 vs. SH = 2,6±0).  

No grupo FAC, houve correlação positiva da PPC com o fluxo 

da região SE (R = 0,65; R2 = 0,42; P = 0,032; PPC = 20,8 + [3,16 

x fluxo SE]) e com o fluxo da região não SE (R = 0,62; R2= 0,38; P 

= 0,044; PPC = 20,6 + [1,81 x fluxo não SE]). A figura 3 

representa graficamente estas relações. 
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Metaloproteinases 

Expressão 

A expressão da MMP-2 foi determinada nas regiões SE e não 

SE do ventrículo esquerdo de ratos do grupo FAC com PPC <60 

mmHg e >60 mmHg (40±7 mmHg e 75±3 mmHg, 

respectivamente). Os resultados estão representados na figura 4. A 

expressão de MMP-2 foi maior nos animais com PPC <60 mmHg. 

Nestes animais, a expressão de MMP-2 foi quatro vezes maior na 

região SE do que na região não SE. A expressão de MMP-2 na 

região SE dos animais com PPC <60 mmHg foi ainda 3 e 10 vezes 

maior quando comparada às regiões SE e não SE dos animais com 

PPC >60 mmHg, respectivamente. 

Houve correlação inversa entre a PPC e a expressão de MMP-

2 (R = -0,74; R2 = 0,55; P <0,0001; PPC = 81,7 – [0,606 x MMP-

2]). 

Nenhuma expressão da MMP-9 foi detectável nos animais 

com fístula aorto-cava, independentemente da magnitude da PPC. 

 

Atividade  

A atividade da MMP-2 foi determinada na região SE e na 

região não SE do ventrículo esquerdo de ratos do grupo FAC com 

PPC <60 mmHg e >60 mmHg (40±7 mmHg e 75±3 mmHg, 



     

 51  

respectivamente). Os resultados estão representados na figura 5. A 

atividade de MMP-2 foi maior nos ratos com PPC <60 mmHg. 

Nestes animais, a atividade de MMP-2 na região SE foi cerca de 

70% maior do que na região não SE. A atividade de MMP-2 na 

região SE dos animais com PPC <60 mmHg foi ainda 70% e 83% 

maior do que nas regiões SE e não SE dos animais com PPC >60 

mmHg, respectivamente. 

Houve correlação inversa entre a PPC e a atividade de MMP-2 

(R = -0,94; R2 = 0,88; P <0,0001; PPC = 87,5 – [0,469 x MMP-

2]). 

Nenhuma atividade da MMP-9 foi detectável nos animais com 

fístula aorto-cava, independentemente da magnitude da PPC. 

 

TBARS 

Os ratos do grupo FAC com PPC <60 mmHg (32±4 mmHg), 

apresentaram um aumento significativo de TBARS na região SE 

(63±2 nM/mg de proteínas) comparado à região não SE (57±1 

nM/mg de proteínas) e comparado às regiões SE (55±1 nM/mg de 

proteínas) e não SE (56±1 nM/mg de proteínas) de SH (PPC = 90±2 

mmHg). 
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Mieloperoxidase 

A PPC do grupo FAC submetido ao estudo da atividade 

miocárdica de mieloperoxidase foi 40±7 mmHg. A atividade de 

mieloperoxidase do grupo FAC foi comparável aos controles, tanto 

na região SE (FAC = 220±38 e controles = 312±62 um/mg de 

proteínas, respectivamente) quanto na região não SE (FAC = 

269±16 e controles = 367±50 um/mg de proteínas, 

respectivamente). 

 

Interleucinas 

A PPC do grupo FAC submetido ao estudo das interleucinas 

miocárdicas foi 40±7 mmHg. Neste grupo, os níveis de TNF-α e de 

IL-10 não foram estatisticamente diferentes dos controles em 

nenhuma das duas regiões examinadas (figura 3). Por outra, em 

FAC houve níveis maiores de IL-1β e IL-6 na região SE comparados 

à região não SE e comparados às duas regiões, SE e não SE, dos 

controles (figura 6). 

 

Determinantes hemodinâmicos da fibrose miocárdica 

A hemodinâmica inicial foi utilizada para investigar a possível 

associação com o desenvolvimento de fibrose tardia na fístula 

aorto-cava. As pressões sistêmicas sistólica e diastólica, e a PPC, 
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apresentaram correlações inversas com a fração de volume do 

colágeno na região SE e com a fração de volume do colágeno na 

região não SE, determinadas na oitava semana. A pressão de 

pulso, a pressão sistólica do ventrículo esquerdo e a pressão 

diastólica final do ventrículo esquerdo não apresentaram 

correlações significativas com a fração de volume do colágeno em 

nenhuma das 2 regiões examinadas (tabela 5).  

A PPC foi a única variável da hemodinâmica inicial a explicar 

de modo independente o desenvolvimento de fibrose na região SE 

(parâmetro estimado = -0,08; intervalo de confiança, 95% = -0,10 

a –0,05; P <0,0001). A pressão arterial sistólica foi a única variável 

da hemodinâmica inicial a explicar de modo independente a fibrose 

na região não SE (parâmetro estimado = -0,043; intervalo de 

confiança, 95% = -0,07 a –0,01; P = 0,008). 

 

Determinantes hemodinâmicos da função ventricular 

esquerda 

A hemodinâmica inicial foi utilizada para investigar a possível 

associação com o desenvolvimento de disfunção tardia do 

ventrículo esquerdo na fístula aorto-cava. As pressões sistêmicas 

sistólica e diastólica, e a PPC, apresentaram correlações positivas 

com a +dP/dt e com a –dP/dt, determinadas na oitava semana. A 
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pressão de pulso, a pressão sistólica do ventrículo esquerdo e a 

pressão diastólica final do ventrículo esquerdo não se 

correlacionaram com a função ventricular (tabela 6).  

A PPC foi a única variável da hemodinâmica inicial a explicar 

de modo independente a +dP/dt (parâmetro estimado = 47,2; 

intervalo de confiança, 95% = 24,7 a 69,6; P = 0,0004) e a –dP/dt 

(parâmetro estimado = 58,2; intervalo de confiança, 95% = 48,7 a 

67,7; P <0,0001). 

A figura 7 representa graficamente as correlações 

encontradas entre a PPC e a fração de volume do colágeno da 

região SE e entre a PPC e as funções sistólica e diastólica. As 

associações observadas sugerem que a isquemia miocárdica 

precoce pode constituir um dos mecanismos para o 

desenvolvimento de fibrose da região SE preferencialmente e para 

o desenvolvimento de disfunção cardíaca, na fístula aorto-cava. 

 

Associação entre a fibrose miocárdica e a função ventricular 

esquerda 

A fração de volume do colágeno da região SE apresentou 

correlação inversa com a +dP/dt e com a –dP/dt determinadas na 

oitava semana. A fração de volume do colágeno da região não SE 

apresentou correlação inversa com a +dP/dt (tabela 7, figura 8).  
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Discussão 

 

O presente estudo demonstra que, no modelo de fístula 

aorto-cava em ratos, há queda precoce da PPC, observada na 

primeira semana, que se mantém diminuída até a oitava semana. 

O fluxo miocárdico também está diminuído na primeira semana, 

particularmente na região SE do ventrículo esquerdo. A fístula 

aorto-cava determina dilatação do ventrículo esquerdo, hipertrofia 

dos miócitos e desenvolvimento de disfunção sistólica e diastólica. 

O remodelamento ventricular acompanha-se de elevação de TBARS 

e de interleucinas, aumento da expressão e da atividade de MMP-2 

e do desenvolvimento de fibrose, todos preferencialmente na 

região SE. 

A fístula aorto-cava caracteriza-se pela diminuição da 

resistência vascular periférica. Os dados hemodinâmicos 

demonstram aumento da pressão de pulso já na primeira semana, 

que se mantém até a oitava semana. Houve queda da pressão 

sistêmica, tanto sistólica (16% na semana 1 e 9% na semana 8) 

quanto diastólica (26% na semana 1 e 22% na semana 8). Estes 

dados indicam que o aumento da pressão de pulso foi determinado 

pela queda da pressão diastólica mais expressiva em relação à 

pressão sistólica.  
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Na semana 1, a função ventricular, seja sistólica, 

representada pela +dP/dt, seja diastólica, representada pela –

dP/dt, não se modificou, apesar da queda da pressão sistólica do 

ventrículo esquerdo e da elevação da pressão diastólica final do 

ventrículo esquerdo. A diminuição da pressão sistólica ventricular 

parece ter sido resultado da queda da pressão sistêmica, uma vez 

que em FAC a +dP/dt inicial se manteve comparável a SH. É 

possível que a menor pressão sistêmica em FAC seja resultado da 

hipovolemia que se segue ao trauma cirúrgico. A –dP/dt inicial 

comparável em FAC a SH evidencia um relaxamento do ventrículo 

esquerdo ainda normal na semana 1. Uma dos mecanismos para a 

manutenção do relaxamento diante do aumento da pressão de 

enchimento é a dilatação da cavidade ventricular para compensar a 

elevação do estresse diastólico 4. A ausência de dados 

ecocardiográficos não permitiu comprovar a dilatação cardíaca já 

na semana 1. 

Na semana 8, tanto a +dP/dt quanto a –dP/dt se modificam, 

indicando o desenvolvimento de disfunção sistólica e diastólica. 

Nesta fase, os dados ecocardiográficos confirmam a presença de 

hipertrofia excêntrica desadaptada. De acordo com a Lei de 

Laplace, quando há dilatação da câmara, ocorre espessamento da 

parede para contrabalançar o estresse sistólico e, assim, manter o 
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consumo de oxigênio miocárdico e a função sistólica 59. A 

espessura relativa de parede, porém, estava diminuída, indicando 

que a hipertrofia desenvolvida foi inapropriada e, portanto, incapaz 

de manter função sistólica. A dilatação ventricular foi também 

inapropriada para compensar o estresse diastólico, surgindo a 

disfunção diastólica.  

A queda da pressão sistêmica e o aumento da pressão de 

enchimento do ventrículo esquerdo determinaram queda da PPC, 

observada já na semana 1. Muitas vezes, a PPC atingiu valores 

<60 mmHg, abaixo da capacidade de auto-regulação coronariana 

60 e implicando em isquemia por diminuição do fluxo miocárdico. 

De fato, havia hipofluxo preferencialmente na região SE. Mais 

ainda, observou-se correlação direta entre a PPC e o fluxo desta 

região. Estes dados estão de acordo com o fato de ser o 

subendocárdio a região do ventrículo esquerdo mais susceptível à 

queda da pressão de perfusão coronariana 61,62. 

Um dos mecanismos possivelmente implicados no 

desenvolvimento de hipertrofia desadaptada durante o 

remodelamento é a perda de fibras contráteis 63. A alteração 

patológica mais evidente observada na região SE foi caracterizada 

pela deposição de fibras colágenas. O aparecimento de fibrose 

nesta região correlacionou-se inversamente com a PPC medida na 
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semana 1, o que sugere um processo cicatricial em resposta à 

isquemia crônica. Esta isquemia também deve ter sido responsável 

pela presença de espécies reativas de oxigênio e pela elevação de 

citocinas. A ausência de sinais de necrose não afasta a perda de 

miócitos em fases mais precoces. Ao mesmo tempo, não foram 

observados aumento da atividade de mieloperoxidase ou a 

presença de um infiltrado inflamatório marcante. Miócitos, células 

endoteliais e miofibroblastos podem ser as células responsáveis 

pelo aumento dos níveis de interleucinas nesta fase tardia do 

remodelamento 64,65,66. Desta forma, os aumentos de IL-1β e IL-6 

podem resultar de isquemia persistente, mesmo na ausência de 

necrose e de infiltrado inflamatório. Segue-se o aumento da 

expressão e da atividade de MMP-2. Nesta fase tardia, tanto as 

interleucinas quanto o estresse oxidativo são capazes de ativar 

MMPs 49,61,67. Assim, o desenvolvimento de fibrose da região SE 

pode ser um processo reparativo resultante da perda de miócitos 

em fases mais precoces e/ou representar o acúmulo de fibras 

colágenas resultante de isquemia persistente desta região.  

A presença de fibrose intersticial, observada na região não SE 

do ventrículo esquerdo, é reconhecida como uma alteração 

patológica característica do remodelamento cardíaco 68,69,70. O grau 

de fibrose observado nesta região, embora comparável a alguns 
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estudos 71,72, foi marcante em relação ao observado em outros 

29,73. Na fístula aorto-cava, a presença de fibrose intersticial tem 

sido associada ao desenvolvimento da disfunção ventricular 33. De 

fato, a maioria dos animais estudados demonstravam sinais 

evidentes de falência cardíaca. Um dos mecanismos aventados 

para o desenvolvimento da fibrose intersticial é a ativação 

neurohumoral da insuficiência cardíaca 74. Mais ainda, neste 

modelo de fístula, a diminuição do fluxo visceral pode concorrer 

para o aumento da secreção de renina pelos rins com ativação do 

sistema renina-angiotensina circulante. A relação inversa 

encontrada entre a pressão sistólica sistêmica e a fibrose da região 

não SE suportam esta hipótese. É possível que, tal como em outros 

modelos de hipertrofia em que a fibrose intersticial foi relacionada 

com a ativação local do sistema renina-angiotensina 75, na fístula 

haja participação do sistema renina-angiotensina circulante. 

O remodelamento ventricular da fístula aorto-cava tem sido 

associado à ativação de MMPs, dano miocárdico, dilatação 

ventricular e desenvolvimento de fibrose intersticial 38,39. As MMPs 

podem ser expressas pela sobrecarga hemodinâmica 76 e sua 

ativação ser responsável pela disfunção ventricular 39,65. Até então, 

o papel do remodelamento da região SE em comparação à região 

não SE, intersticial, sobre a função cardíaca não havia sido 
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investigada, particularmente neste modelo de fístula aorto-cava. A 

análise multivariada, indicou que, entre todas as variáveis da 

hemodinâmica inicial estudadas, a PPC foi a única associada de 

modo independente, e inversamente, ao desenvolvimento de 

fibrose na região SE e à função ventricular. Também, houve 

associação inversa da PPC final com a expressão e a atividade da 

MMP-2 nesta região. Mais ainda, a fibrose da região SE foi 

associada diretamente ao desenvolvimento de disfunção sistólica e 

diastólica. Em contrapartida à PPC, a pressão de enchimento do 

ventrículo esquerdo, uma medida indireta da pré-carga, não se 

correlacionou nem com a MMP-2, nem com a fibrose da região SE e 

nem com a função ventricular. Assim, a hipótese de que a 

sobrecarga de volume e o correspondente aumento do estresse 

mecânico são os mecanismos principais envolvidos na ativação de 

MMPs, dilatação ventricular e disfunção não foi corroborada pelos 

presentes resultados. Nossos dados indicam que é o dano da região 

SE, com ativação de MMP-2 como resultado de isquemia crônica 

desta região, o principal responsável pela desadaptação 

ventricular. 

 

Implicação clínica 

Tal como demonstrado no modelo de FAC, a queda da PPC 
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pode ser um mecanismo importante de disfunção ventricular em 

outros tipos de sobrecarga de volume mais comuns na prática 

médica como as insuficiências valvares aórtica e mitral. Nestas 

duas patologias, o benefício dos inibidores da enzima conversora 

da angiotensina e dos antagonistas do receptor AT1 da 

angiotensina ainda não foi comprovado. É possível que sua 

utilidade em prevenir ou reverter o remodelamento cardíaco seja 

limitada por sua ação hemodinâmica resultando em queda da PPC 

com dano da região SE.  

 

Sumário  

O presente estudo demonstrou que no modelo de fístula 

aorto-cava há: 

1. diminuição da PPC, da pressão sistólica do ventrículo 

esquerdo e das pressões sistêmicas sistólica e diastólica com 

aumento da pressão de pulso e da pressão diastólica final do 

ventrículo esquerdo; 

2. remodelamento cardíaco evidenciado por aumento do peso 

relativo do coração, do diâmetro dos miócitos, desenvolvimento de 

fibrose das regiões SE e não SE do ventrículo esquerdo; 

4. hipertrofia inapropriada do ventrículo esquerdo 

evidenciada por diminuição da espessura relativa da parede, da 
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fração de encurtamento do ventrículo esquerdo, da +dP/dt e da –

dP/dt;  

5. diminuição do fluxo miocárdico na região SE; 

6. aumento da expressão e da atividade de MMP-2, de TBARS 

e das interlecinas IL-1β e IL-6; 

7. associação direta da PPC com o desenvolvimento de 

fibrose SE;  

8. associação direta da PPC com a expressão e a atividade de 

MMP-2; 

9. associação direta da PPC com o fluxo miocárdio; 

10. associação direta da PPC com a função sistólica e 

diastólica do ventrículo esquerdo; 

11. associação direta da fibrose da região SE com a função 

sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. 
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Conclusões 

 

Na fistula aorto-cava, a queda da PPC está associada com 

dano subendocárdico caracterizado por isquemia, estresse 

oxidativo, aumento de citocinas pró-inflamatórias, de MMP-2 e 

desenvolvimento de fibrose. 

A queda da PPC e a deposição de fibrose na região SE 

contribuem negativamente para a função cardíaca. 
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Tabela 1. Resultados da avaliação hemodinâmica inicial (semana 1) 
e final (semana 8). 
 inicial final 

 SH FAC SH FAC 

PPulso (mmHg) 28±1 33±1* 28±1 37±2* 

PPC (mmHg) 86±3 52±5* 86±2 54±4* 

PSVE (mmHg) 122±1 109±2* 122±2 110±2* 

PDfVE (mmHg) 6±1 16±1* 6±1 18±1* 

+dP/dt (mmHg.s-1) 5813±383 4768±244 5917±266 4511±285* 

-dP/dt (mmHg.s-1) 5284±204 5017±227 5639±396 4343±274* 

PAS (mmHg) 120±1 101±4* 120±3 109±4 

PAD (mmHg) 92±2 68±5* 92±2 72±4* 

FC (bat/min) 386±7 374±9 387±7 361±13 

SH, grupo sham; FAC, grupo fístula aorto-cava; PPulso, pressão de 
pulso; PPC, pressão de perfusão coronariana; PSVE, pressão 
sistólica do ventrículo esquerdo; PDfVE, pressão diastólica final do 
ventrículo esquerdo; +dP/dt, velocidade máxima de elevação da 
pressão ventricular durante a sístole; -dP/dt, velocidade máxima 
de diminuição da pressão ventricular durante a diástole; PAS, 
pressão sistólica sistêmica; PAD, pressão diastólica sistêmica; FC, 
freqüência cardíaca; bat, batimento; *, P <0,05 vs. SH. 
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Tabela 2. Resultados da morfometria cardíaca realizada na semana 
8. 

                                                     SH                       FAC 

PC (g/Kg) 3,6 ± 0,1 4,6 ± 0,3* 

Diâmetro dos miócitos (µm) 7,3 ± 0,1 10,9 ± 0,2* 

FVCSE (%) 1,1 ± 0,1 7,7 ± 0,4*† 

FVCnão SE (%) 1,0 ± 0,1 4,9 ± 0,3* 

SH, sham; FAC, fístula aorto-cava; PC, peso relativo do coração; 
FVCSE, fração de volume do colágeno da região SE; FVCnãoSE, fração 
de volume do colágeno da região não SE; *, P <0.05 vs. SH; †, P 
<0,05 vs. FVCnão SE. 
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Tabela 3. Resultados da ecocardiografia realizada na semana 8.  

 SH FAC 

Ao (mm) 3,82 ± 0,06 4,31 ± 0,12* 

AE (mm) 4,18 ± 0,05 6,02 ± 0,32* 

DDVE (mm) 5,26 ± 0,17 7,01 ± 0,31* 

DSVE (mm) 2,43 ± 0,11 3,78 ± 0,25* 

PP (mm) 2,03 ± 0,05 2,11 ± 0,06 

SIV (mm) 1,72 ± 0,05 1,88 ± 0,06 

ERP (mm) 0,72 ± 0,02 0,58 ± 0,03* 

FEn (%) 55,8 ± 1,19 45,1 ± 2,07* 

SH, sham; FAC, fístula aorto-cava; Ao, aorta; AE, átrio esquerdo; 
DDVE, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo; DSVE, diâmetro 
sistólico do ventrículo esquerdo; PP, espessura diastólica da parede 
posterior do ventrículo esquerdo; SIV, espessura diastólica do 
septo interventricular; ERP, espessura relativa de parede do 
ventrículo esquerdo; FEn, fração de encurtamento do ventrículo 
esquerdo; *, P <0,05 vs. SH. 
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Tabela 4. Resultados da hemodinâmica realizada na semana 1 para 
a medida do fluxo miocárdico. 
 SH FAC 

PPulso (mmHg) 30±2 39±3* 

PPC (mmHg) 85±2 29±2* 

PSVE (mmHg) 124±2 95±5* 

PDfVE (mmHg) 7±1 20±1* 

+dP/dt (mmHg.s-1) 6366±239 3855±395* 

-dP/dt (mmHg.s-1) 6235±244 3500±394* 

PAS (mmHg) 122±1 88±4* 

PAD (mmHg) 92±2 49±3* 

FC (bat/min) 394±12 406±10 

SH, sham; FAC, fístula aorto-cava; PPulso, pressão de pulso; PPC, 
pressão de perfusão coronariana; PSVE, pressão sistólica do 
ventrículo esquerdo; PDfVE, pressão diastólica final do ventrículo 
esquerdo; +dP/dt, velocidade máxima de elevação da pressão 
ventricular durante a sístole; -dP/dt, velocidade máxima de 
diminuição da pressão ventricular durante a diástole; PAS, pressão 
sistólica sistêmica; PAD, pressão diastólica sistêmica; FC, 
freqüência cardíaca; bat, batimento; *, P <0,05 vs. SH. 
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Tabela 5. Coeficientes de correlação de Pearson da análise de 
regressão linear simples entre as medidas da hemodinâmica inicial 
determinadas na semana 1 e a fibrose do ventrículo esquerdo 
determinada na semana 8.  

                                         FVCSE              FVCnão SE 

 R R2 P R R2 P 

PPCi (mmHg) -0,88 0,76 <0,0001 -0,54 0,25 0,021 

PPulsoi (mmHg)   NS   NS 

PASi (mmHg) -0,55 0,26 0,017 -0,60 0,32 0,008 

PADi (mmHg) -0,53 0,24 0,024 -0,57 0,28 0,014 

PSVEi (mmHg)   NS   NS 

PDfVEi (mmHg)   NS   NS 

FVCSE, fração de volume do colágeno da região SE; FVCnão SE, 
fração de volume do colágeno da região não SE; i, inicial; PPC, 
pressão de perfusão coronariana; PPulso, pressão de pulso; PAS, 
pressão sistólica sistêmica; PAD, pressão diastólica sistêmica; 
PSVE, pressão sistólica do ventrículo esquerdo; PDfVE, pressão 
diastólica final do ventrículo esquerdo; NS, P >0,05. 
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Tabela 6. Coeficientes de correlação de Pearson da análise de 
regressão linear simples entre as medidas da hemodinâmica inicial 
determinadas na semana 1 e a função do ventrículo esquerdo 
determinada na semana 8.  

                                        +dP/dt             -dP/dt 

 R R2 P R R2 P 

PPCi (mmHg) 0,74 0,53 0,0004 0,96 0,91 <0,0001 

PPulsoi (mmHg)   NS   NS 

PASi (mmHg) 0,56 0,27 0,0155 0,65 0,39 0,003 

PADi (mmHg) 0,55 0,26 0,0017 0,66 0,40 0,003 

PSVEi (mmHg)   NS   NS 

PDfVEi (mmHg)   NS   NS 

+dP/dt, velocidade máxima de elevação da pressão ventricular 
durante a sístole; -dP/dt, velocidade máxima de diminuição da 
pressão ventricular durante a diástole; i, inicial; PPC, pressão de 
perfusão coronariana; PPulso, pressão de pulso; PAS, pressão 
sistólica sistêmica; PAD, pressão diastólica sistêmica; PSVE, 
pressão sistólica do ventrículo esquerdo; PDfVE, pressão diastólica 
final do ventrículo esquerdo; NS, P >0,05. 
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Tabela 7. Coeficientes de correlação de Pearson da análise de 
regressão linear simples entre a fibrose miocárdica e a função 
ventricular esquerda determinadas na semana 8. 

                                  +dP/dt        -dP/dt 

 R R2 P R R2 P 

FVCSE (%) -0,74 0,55 0,0004 -0,92 0,85 <0,0001 

FVCnão SE (%) -0,59 0,41 0,0106   NS 

+dP/dt, velocidade máxima de elevação da pressão ventricular 
durante a sístole; -dP/dt, velocidade máxima de diminuição da 
pressão ventricular durante a diástole; FVCSE, fração de volume do 
colágeno da região SE; FVCnão SE, fração de volume do colágeno da 
região não SE; NS, P >0,05. 
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Figura 1. Fotomicrografias do tecido miocárdico do ventrículo 
esquerdo corado com Sirius red sob aumento de 580x dos 2 grupos 
estudados: FAC e SH. A presença de fibrose (fibras colágenas 
coradas em vermelho) nas regiões SE e não SE é evidente em FAC 
(painéis B e D, respectivamente) quando comparada com sham 
(painéis A e C, respectivamente). 
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Figura 2. Fluxo miocárdico das regiões SE e não SE do ventrículo 
esquerdo dos dois grupos estudados: FAC e SH. ∗, P <0,05 vs. 
SHSE; #, P <0,05 vs. SHnão SE; †, P <0,05 vs. FACnão SE. 
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Figura 3. Relações da pressão de perfusão coronariana com os 
fluxos das regiões SE (gráfico superior) e não SE (gráfico inferior) 
do ventrículo esquerdo determinados na semana 1. 
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Figura 4. Porcentagem de expressão da MMP-2 na região SE e não 
SE do ventrículo esquerdo de ratos do grupo FAC com PPC <60 
mmHg e >60 mmHg. *, P <0,05 vs. SE PPC >60 mmHg; #, P 
<0,05 vs. não SE PPC >60 mmHg; †, P <0,05 vs. SE PPC <60 
mmHg. 
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Figura 5. Porcentagem de atividade da MMP-2 na região SE e não 
SE do ventrículo esquerdo de ratos do grupo FAC com PPC <60 
mmHg e >60 mmHg. *, P <0,05 vs. SE PPC >60 mmHg; #, P 
<0,05 vs. não SE PPC >60 mmHg; †, P <0,05 vs. SE PPC <60 
mmHg; $, P <0,05 vs. não SE PPC >60mmHg. 
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Figura 6. Níveis de interleucinas das regiões SE e não SE do 
ventrículo esquerdo dos grupos FAC e controle *, P <0,05 vs. 
controleSE; #, P <0,05 vs. controlenão SE; †, P <0,05 vs. FACnão SE. 
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Figura 7. Relações da pressão de perfusão coronariana inicial 
determinada na semana 1 com a fibrose SE (gráfico superior) e 
com as funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo 
(gráficos inferiores) determinadas na semana 8. 
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Figura 8. Relações da fibrose SE com a função sistólica (gráfico 
superior) e diastólica (gráfico inferior) do ventrículo esquerdo 
determinadas na semana 8. 
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