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Almeida NM. Efeitos hemodinâmicos, inflamatórios, histológicos após a exposição à 

exaustão do combustível diesel em modelo experimental de hipertensão arterial 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Resumo 

É plausível que a poluição urbana das grandes metrópoles possa favorecer o 

desenvolvimento ou mesmo agravar o quadro de hipertensão arterial. A possibilidade de 

estudar o efeito direto do DE em roedores é extremamente importante e eficaz através do 

modelo de exposição com o gerador de combustíveis instalado no campus da Faculdade de 

Medicina da USP. A nossa proposta principal foi avaliar os efeitos hemodinâmicos, aspectos 

de remodelamento das fibras da matriz extracelular cardíaca e perfil inflamatório pulmonar, 

visando obter uma conexão entre a exposição ao DE e seus efeitos sistêmicos em 60 ratos 

hipertensos: SHR (Spontaneously Hypertensive Rats) e 60 normotensos: WKY (Wistar 

Kyoto). Esses animais foram divididos em 2 grupos: expostos ao ar filtrado e expostos ao 

diesel e também em 3 tempos de exposição: 15, 30 e 45 dias. Para tanto, foi proposto neste 

estudo a avaliação dos seguintes parâmetros: Frequência cardíaca, variabilidade da 

frequência cardíaca, pressão arterial, lavado broncoalveolar, hemograma completo e fatores 

de coagulação; expressão de marcadores de estresse oxidativo através das análises de 

citocinas (IL1β, IL6, CINC e TNF-α) e da enzima superóxido dismutase (SOD) e avaliação 

qualitativa e quantitativa do tamanho e número de cardiomiócitos e volume de ventrículo 

esquerdo, através de técnicas estereológicas, e o remodelamento dos elementos fibrilares 

da matriz extracelular do ventrículo esquerdo dos ratos. Resultados: A exposição DE causou 

uma diminuição da VFC: SDNN: (p=0,017), RMSSD (p=0,045) nos SHR comparados com 

WKY todos os tempos de exposição, também foi observado um aumento do tempo de 

tromboplastina parcial ativada no grupo de 45 dias (p= 0,000), do tempo de protombina nos 



  

grupos 30 (p=0,004) e 45 (p=0,000) e uma diminuição da concentração de fibrinogêni no 

grupo 15 dias (p=0,020). Houve um aumento da concentração de plaquetas nos grupos 30 

(p=0,000) e 45 dias (p=0,004) e hipertrofia ventricular esquerda, no grupo 45 dias (p=0,000) 

para os animais SHR quando comparado aos animais WKY expostos ao DE. Notamos um 

aumento das fibras colagênicas no grupo 45 dias (p= 0,000) e aumento de volume de 

cardiomiócitos nos grupos 15 (p= 0,000) 30 (p= 0,000) e 45 dias (p=0,023) em ratos SHR 

expostos ao DE comparados aos WKY. Também ocorreu um aumento da produção das 

citocinas IL1β nos grupos 30 (p=0,002) e 45 dias (p=0,000) e TNF-α  nos grupos 30 (p=0,012) 

e 45 dias (p=0,003) e CINC no grupo 45 dias (p= 0,021) em ratos SHR expostos ao DE. 

Comparando as linhagens, os ratos SHR expostos ao DE apresentaram maiores valores de 

IL1β no grupo 45 dias (p=0,043). Os valores de SOD foram menores em ratos SHR no grupo 

30 dias (p= 0,016) de exposição ao DE. Nos ratos SHR, expostos ao DE, nos grupos 30 (p= 

0,008) e 45 dias (p= 0,002), notou-se um aumento de macrófagos no lavado broncoalveolar. 

Conclusões: De acordo com esses achados, notamos que a exposição ao diesel promove 

inflamação pulmonar e sistêmica, desbalanço do sistema nervoso autônomo e 

remodelamento do miocárdio em animais hipertensos. Estes fatores poderão promover ou 

agravar os quadros de hipertensão arterial sistêmica em indivíduos suscetíveis e expostos a 

poluição urbana.  

 

Descritores: Diesel, Hipertensão Arterial, Material Particulado, Variabilidade da Frequencia 

Cardiaca, Inflamação Pulmonar e SHR.  



  

Almeida NM. Hemodynamic, inflammatory and histological effects after exposure to diesel 

exhaust in experimental model of arterial hypertension [Dissertation]. São Paulo: 

"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 

Abstract 

The expousure to DEP (Diesel Exhaust Particles) it is related to oxidative stress, it is possible 

that air pollution of the cities may aggravate hypertension. The possibility of studying the direct 

effects of DEP in rats it is important and effective through intoxication model with the fuel 

generator installed in Medicine University of USP. 

The fuel generator system possible to evaluate the toxicological risks to the use of diesel. The 

study allowed hemodynamics effects, remodeling of left ventricle, pulmonary inflammation, 

having the connection between exposure to DEP and your systemic effects. It was evaluated: 

heart rate, heart rate variability,  blood pressure,   bronchoalveolar lavage, complete blood 

count and coagulation factors, citokines evaluation (IL1β, 1L6, CINC and TNF-α) and SOD, 

vascular endothelium peribronchial vessels in bronchoalveolar lavage through immunoassay 

and qualitative and quantitative remodeling of extracellular matrix elements in left ventricle of 

60 rats hypertensive: SHR (Spontaneosly Hypertensive Rtas) and 60 normotensive WKY 

(Wistar Kyoto). This animals were divided in 2 groups: exposed to filtred air and exposed to 

diesel and to 3 times exposures groups: 15, 30 and 45 days. Results: The DE exposure 

caused decreased in HRV: SDNN: (p=0,017), RMSSD (p=0,045) in SHR in all times of 

exposure, increased in the values of coagulation factors in SHR exposed to DE after 30 

(p=0,001) and 45 days (p=0,000), an aggregation of platelets after 30 (p=0,000) and 45 days 

(p=0,004), and left ventricular hypertrophy after 45 days (p=0,000) in SHR exposed to DE.  

We noticed an increase in colagenous fibers after 45 days (p= 0,000) in SHR rats exposed to 

DE and increased volume of cardiomyocytes after 15 (p= 0,000), 30 (p= 0,000) and 45 days 



  

(p=0,023). A increased in citokines production IL1β after 30 (p=0,002) and 45 days (p=0,000) 

e TNF-α after 30 (p=0,012) and 45 days (p=0,003) and CINC after 45 days (p= 0,021) in SHR 

exposed to DE. Comparing the lineages, the SHR exposed to DE presented increased in 

values of IL1β after 45 days (p=0,043). The SOD values increased in SHR after 30 days (p= 

0,016) of exposure to DE. In SHR exposed to DE presented increased after de 30 (p= 0,008) 

and 45 days (p= 0,002), in values of macrophages. Conclutions: According to these findings, 

we noticed that exposure to diesel can promote pulmonary and systemic inflammation, 

imbalance the autonomic nervous system and remodeling the myocardium. These factors 

may promote or worsen hypertension in susceptible individuals exposed to urban pollution. 

 

Descriptors: Diesel, Hypertension, Particulate Matter, Heart Rate Variability, Pulmonary 

Inflammation and SHR.
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1. Introdução  

 

Os estilos de vida da sociedade moderna que contemplam uma maior utilização 

de veículos automotores, têm causado uma liberação excessiva gases e partículas.  A 

poluição gerada nas cidades são resultado, principalmente, da queima de combustíveis 

fósseis como por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo (gasolina e diesel). A 

sua composição é variável e depende da origem do poluente, de fatores ambientais como 

condições meteorológicas, tempo e dia da semana, atividade industrial e de densidade 

de tráfego.  

 São Paulo é a unidade da federação de maior ocupação territorial, maior 

contingente populacional, em torno de 44 milhões de habitantes (IBGE 2014), maior 

desenvolvimento econômico e maior frota automotiva. Os problemas de qualidade do ar 

ocorrem principalmente em função dos poluentes provenientes dos veículos, cerca de 

14.808.384, desses 885.445 operam a diesel (Relatório CETESB, 2016).  

Os poluentes podem ser lançados diretamente na atmosfera (poluentes primários) 

ou formados por reações químicas (poluentes secundários), e são subdivididos em 

gases, aerossóis e material particulado (MP) (CETESB 2016).  O tamanho aerodinâmico 

do MP possui uma distribuição tri-modal, podendo ser dividido em frações grossas (MP10 

-diâmetro ≤ 10 µm), finas (MP2,5 - diâmetro ≤ 2,5 µm) e ultrafinas (MP0,1 - diâmetro ≤ 0,1 

µm). As partículas grossas representam cerca de 40% da massa total do PM e pode ser 

derivado de inúmeras fontes como partículas da crosta terrestre (solo, pó vulcânico, 

areia, erosão), queima natural (madeira) ou uso de veículos (atrito do pneu, por exemplo) 

(Araujo e Nel, 2009; A.O. Lawal et al. 2016). 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/combustiveis_fosseis.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/combustiveis_fosseis.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/petroleo
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Os gases tóxicos do ar lançados pela combustão do diesel incluem monóxido de 

carbono, dióxido de enxofre, arsênico, acetaldeído, benzeno, formaldeído, chumbo 

inorgânico, manganês, compostos de mercúrio, metanol, fenol e compostos de cianeto. 

Os gases originados do diesel liberados na atmosfera contêm 100 vezes mais partículas 

do que os gases dos motores a gasolina nas mesmas condições de carga e de motor 

(Lucking et al., 2011). O diesel em sua fase gasosa é composto de CO, CO2, óxidos de 

nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), oxigênio (O2), nitrogênio (N2), vapor de água 

e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA´s) de baixo peso molecular. Estudos 

mostram que entre os hidrocarbonetos estão incluídos o hidrocarboneto alifático e o 

polímero policíclico não polar, que compreendem os principais constituintes químicos da 

DEP. No entanto, em fase particulada, suas partículas são compostas basicamente de 

carbono elementar (CE), concentrações elevadas de HPAs adsorvidos em sua superfície 

e quantidades pequenas de sulfatos, nitratos e metais (Popovicheva et al. 2014). 

A fração solúvel do MP oriundo do diesel é a DEP (nomenclatura internacional 

para Diesel Exhaust Particles), que são partículas originárias da exaustão do diesel, 

importantes na constituição de partículas finas e ultrafinas (MP2,5 e MP0,1, 

respectivamente), e derivadas da combustão de combustíveis fósseis pelas indústrias e 

veículos automotores (Araujo e Nel, 2009). Estas frações são de extrema importância 

nas associações de efeitos à saúde provocados pelo MP porque atingem as regiões mais 

profundas das vias aéreas, podem atravessar a barreira alvéolo-capilar e agem nos 

órgãos como cérebro e coração (Lerssel et al., 2014). Vários elementos indicam que os 

poluentes, em particular MP, afetam seriamente o sistema cardiovascular. De fato, a 

inalação de MP, especialmente MP2,5 e MP10, promovem eventos cardiovasculares 

ocorrendo em horas ou dias após a exposição (Mustafic H 2012; Tofler GH 2006). O 
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coração e o sistema vascular são altamente vulneráveis à exposição a curto e longo 

prazo ao MP2,5, especialmente em associação com o envelhecimento e doenças 

cardíacas estruturais (Pope CA et. al. 2006). Assim, estudos descrevem que uma 

exposição a curto prazo ao MP2,5  aumentam o risco de eventos cardiovasculares de 0,4 

a 1,0% (Schlesinger RB et. al. 1990; Fiordelisi A. et. al. 2017). 

A exposição ao DEP causa alterações nas funções cardiovasculares 

principalmente aumentando a pressão sistólica, induzindo vasodilatação e/ou 

vasoconstrição (Cosselman et al., 2012; Mills et al., 2011) e prejudicando a regulação do 

tônus vascular (Miller M.R et al., 2013). Exposições ao MP2,5 estão associadas ao infarto 

agudo do miocárdio e aumentam a progressão da  espessura da camada íntima média 

da carótida de 5,5 µm ate 10 µm por ano (Adar, S. D et.al., 2013; Wilker, E. H. et.al., 

2013; Ku¨nzli, N. et.al.,2010). Similarmente, a exposição a gases de escape do diesel e 

a poluição relacionada com o tráfego aumenta a rigidez arterial (Lundback, M. et.al., 

2009) e a pressão arterial sistólica (Cosselman, K. E. et.al.2012), e está associada a um 

aumento da mortalidade (Medina-Ramon, M. et.al. 2008). 

A exposição ao MP pode causar alterações na frequência cardíaca (FC), 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e desequilíbrio autonômico com alterações 

de ritmo cardíaco. Embora estas respostas possam ser inofensivas em pessoas com 

bom estado de saúde, o contrário é observado em pacientes com doenças 

cardiovasculares ou metabólicas pré-existentes, podendo evoluir para quadros mais 

graves (Sacks J.D. et. al., 2011). O balanço autonômico, em um sistema saudável, está 

em constante mudança. A FC é um indicador do equilíbrio relativo entre os sistemas 

simpático e parassimpático, sendo que o sistema nervoso atua sobre uma célula do 

nódulo sinoatrial, no qual sofrem o potencial de ação. Ao receber estimulo acima de seu 
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limiar de excitabilidade, se iniciam fluxos iônicos pela membrana celular, inicialmente 

com o rápido afluxo de sódio, que se denomina fase 1 e a parte intracelular fica 

brevemente mais positiva que a extracelular. Com a entrada de sódio e saída de potássio 

em equilíbrio se inicia a fase platô, ou fase 2, seguida pela fase 3, ocorrendo a 

repolarização celular e a saída de potássio da célula. Por fim, na fase 4, o potencial 

transmembrana e a bomba de sódio-potássio entram em equilíbrio (Sanches P. C. & 

Moffa P. J., 2010). 

O sistema simpático tem por característica a finalidade de estimular a FC através 

do neurotransmissor noradrenalina, tornando a membrana da célula mais permeável ao 

potássio, favorecendo o retorno da célula ao seu potencial de repouso mais rapidamente, 

e acelerando a FC. Por outro lado, o sistema parassimpático utiliza como 

meurotransmissor a acetilcolina, que por sua vez reduz a permeabilidade da membrana, 

desacelerando a FC (Palatini P et. al., 1999, Opthof T. et. al., 2000). 

A contração cardíaca é promovida pela despolarização do coração através da 

propagação das correntes elétricas pelo miocárdio, através das células do marca-passo 

em um tecido de condução especializado. No entanto, o ECG (Eletrocardiograma) 

registra apenas os potenciais de despolarização (estimulação) e repolarização 

(recuperação) gerados pelo miocárdio ventricular e atrial. O estímulo de despolarização 

para a contração cardíaca se origina no nó sinoatrial (SA), um conjunto de células marca-

passo que apresentam automaticidade. A primeira fase de ativação elétrica cardíaca é a 

propagação da onda de despolarização pelos átrios, seguida da contração atrial. Em 

seguida as áreas do fascículo atrioventricular e nó atrioventricular (AV), o marca-passo 

e os tecidos de condução especializados, são estimuladas pelo impulso (Atwood D., 

Wadlund D. 2015). O Fascículo Atrioventricular (feixe de His) possui bifurcações em dois 
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ramos principais, direito e esquerdo, que transmitem rapidamente a onda de 

despolarização, por meio dos Ramos Subendocárdicos (fibras de Purkinje), para o 

miocárdio ventricular direito e esquerdo. O ramo principal esquerdo se bifurca em 

fascículo anterior esquerdo e fascículo posterior esquerdo. Então a despolarização se 

propaga pela parede ventricular do endocárido para o epicárdio deflagrando a contração 

ventricular (Mirvis D. M. et. al., 2015).  

A massa do ventrículo esquerdo (VE) é cerca de 2 a 3 vezes maior que do 

ventrículo direito, sendo que as forças elétricas do VE predominam despolarizando o 

septo da esquerda para a direita, e no ECG observa-se uma onda negativa inicial (Onda 

Q), correspondente à ativação do septo. Em seguida ocorre a despolarização das 

paredes livres dos ventrículos, que apresentam maior massa. A orientação QRS é 

determinada pela soma das forças elétricas dos dois ventrículos, o ECG registra ondas 

R nas derivações esquerdas bem como ondas S no lado oposto, decorrentes da 

predominância elétrica do VE (Sanches PCR & Moffa P.J., 2010).  

A ativação das porções basais dos ventrículos, próximas do sulco atrioventricular, 

é responsável pela porção final do QRS, onda S. O eletrocardiograma registra esta 

variação no sentido da corrente elétrica nos ventrículos, como um complexo QRS. A 

primeira onda a ser observada no ECG é a onda P que se refere a despolarização atrial, 

seguida pelo complexo QRS. O intervalo PR tem início na onda P e vai até o início da 

QRS, correspondendo ao tempo gasto pelo estímulo elétrico desde sua origem no nó 

sinoatrial até alcançar os ventrículos. O seguimento ST representa a parte inicial da 

repolarização dos ventrículos, representando uma porção do traçado do ECG entre o 

complexo QRS e a onda T. O ponto em que o complexo QRS e o segmento T se 

encontram é denominado ponto J. A onda T é resultante da repolarização ventricular, é 
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uma onda de maior duração e menor voltagem, com porção ascendente mais lenta que 

a descendente. Por sua vez, o intervalo QT é definido no início da onda QRS ao término 

da onda T e representa a sístole elétrica ventricular, que é o tempo total de 

despolarização e repolarização dos ventrículos no ECG. A onda U de baixa amplitude é 

uma onda de repolarização tardia, é maior em frequências cardíacas mais lentas e sua 

base eletrofisiológica é incerta, podendo ser causada pela repolarização dos ramos 

subendocárdicos ou por despolarização tardia em áreas do ventrículo. O intervalo RR 

consiste em intervalos entre os complexos QRS em despolarização sinusal normal. As 

variações do domínio do tempo calculadas podem ser simples tal como o intervalo RR, 

frequência cardíaca média e a diferença entre o intervalo RR mais curto e o mais longo, 

ou a diferença entre a frequência cardíaca diurna e noturna; e mais complexas baseadas 

em medições estatísticas. Estes índices estatísticos do domínio do tempo dividem-se em 

duas categorias, incluindo intervalos batimento-a-batimento, ou variáveis derivadas 

diretamente destes intervalos (Porth, C. M.; Matfin, G., 2010, Friedman, A. et. al. 2007). 

Dentre os preditores de risco cardiovascular, a VFC é considerada uma medida 

da função neurocárdica que reflete interações entre o coração, o cérebro e o sistema 

nervoso autônomo (Shaffer F et. al., 2014, McCraty R et. al., 2009). Um nível regular de 

VFC reflete uma função saudável e estável, e uma capacidade de adaptação e 

resistência (Segerstrom SC et. al., 2007). A diminuição da VFC é preditor de alto índice 

de mortalidade pós infarto do miocárdio, progressão de arterosclerose, presença de 

inflamação em pessoas sem cardiopatia aparente e está relacionada ao alto índice de 

mortalidade, pois reflete uma diminuição da capacidade e habilidade de resposta 

adaptativa à desafios fisiológicos, como o exercício (Berntson GG et. al., 2008).  
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Estudos epidemiológicos demonstram que a exposição  ao MP2,5 pode levar à 

arritmia e diminuição da variabilidade da frequência cardíaca além de causar reações 

inflamatórias que passam para o sistema circulatório contribuindo para ativação de 

plaquetas e  disfunção endotelial (Samoli et. al., 2006). A preocupação com esses 

múltiplos efeitos coincide com a crescente consciência de que a DEP leva a eventos 

cardiovasculares, bem como, em pessoas com doença cardiovascular preexistente como 

a hipertensão arterial (Hazari M. et. al., 2011). Os efeitos sobre a VFC e a repolarização 

ventricular podem acontecer 1 hora depois de um aumento na MP2,5  ambiente (He et al, 

2011; Liao et al., 2010). A literatura refere-se a componentes da MP ambiente como 

carbono e gases elementares como monóxido de carbono, NOx e SO2 como principais 

contribuintes para essas respostas (Fan et al, 2009; Suh & Zanobetti, 2010; Lucking 

et al., 2011; Peretz et al., 2008; Huang et al. 2010).  

Nas últimas décadas, vários estudos experimentais também demonstraram 

alterações de balanço autonômico cardíaco em roedores expostos ao MP2,5 (Yan et al. 

2008; Huang et al. 2010; Anselme et al., 2007, Rivero DH et. al. 2001 Rivero DH et. al. 

2005a e 2005 b; Wagner J et. al. 2014; Wang G et. al. 2012; Kamal AS et. al. 2012; 

Upadhyay S et. al. 2008; Chang CC et. al. 2004). 

 Nos últimos anos, os estudos experimentais voltaram-se aos efeitos 

cardiovasculares originados pela exaustão do combustível diesel pela sua maior 

toxicidade e por ser potencialmente carcionogênico. Estas partículas promovem arritmia 

espontânea acompanhada de diminuição ou aumento da variabilidade da freqüência 

cardíaca (VFC), indicando possível mediação autonômica dos efeitos (Carll AP et. al. 

2013; Carll AP et. al. 2012; Rohr AC et. al. 2011; Huang CH et. al. 2010; Anselme F et. 

al. 2007; Brito J et. al. 2010; Carll et al., 2012). 
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A VFC pode ser determinada por duas formas: no domínio do tempo (são 

utilizados métodos estatísticos ou geométricos na análise dos intervalos RR, podendo 

esta ser avaliada em pequenos intervalos, batimento a batimento, representando 

mudanças rápidas na freqüência cardíaca; ou em intervalos maiores, geralmente 

medidos pelo Holter, que são flutuações mais lentas na freqüência cardíaca); e no 

domínio da freqüência (análise espectral que envolve a decomposição de séries de 

intervalos RR consecutivos em uma soma de funções sinusoidais de diferentes 

amplitudes e freqüências através do algoritmo de transformação de Fourierde em um 

conjunto de intervalos R-R, sendo a variabilidade analisada em relação ao espectro de 

freqüência em Hz de seus componentes). Essas metodologias fornecem diferentes 

informações da influência neural e outras modificações fisiológicas sobre o coração, 

sendo um exame rápido, barato, não-invasivo e facilmente reproduzido quando utilizado 

seguindo normas convencionais (Task Force of the European Society of Cardiology and 

The North American Society of Pacing and Electrophysiology).  

O SDNN (Standard Deviation of the Normal-to-Normal Index) é a medida entre os 

intervalos RR, uma medida que estima a variabilidade dos fatores que afetam a VFC, 

portanto o SDNN é uma medida da influência autonômica da VFC. O RMSSD por sua 

vez, considerara diferenças entre intervalos RR adjacentes, quantificam variações 

rápidas da FC e, consequentemente, correlacionam-se com o componente de alta 

frequência, o RMSSD reflete a capacidade de auto- regulação da VFC (Shaffer F. et. al., 

2014, Rollin M. et. al.,2015). A Alta Frequência (AF) modulada pelo sistema nervoso 

parassimpático e gerado pela respiração, durante a inspiração, o centro 

cardiorrespiratório inibe o sistema vagal acelerando a FC, na expiração o contrário ocorre 

e a FC diminui (Shaffer F. et. al., 2014). A Baixa Frequência (BF) é modulada tanto pelo 
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sistema simpático como pelo parassimpático, tem sido correlacionada ao sistema 

barorreceptor e termorregulador à atividade periférica vasomotora e ao sistema renina 

angiotensina (Bowers EJ et. al., 2004, Malliani et. al., 1995). A razão entre AF/BF tem 

sido usada para avaliar o equilíbrio entre as atividades simpáticas e parassimpáticas 

(MacKinnon S. et. al., 2013). 

Em relação à pressão arterial (PA), um crescente corpo de evidências suporta que 

a exposição ao MP2,5 também é capaz de alterar a hemodinâmica sistêmica. A PA de um 

indivíduo ou população é um traço altamente variável, onde os níveis de PA têm 

correlação positiva com doenças cardiovasculares, renais e mortalidade. O JNC VI (Sixth 

Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and 

Treatment of Hogh Blood Pressure) classifica a hipertensão arterial em adultos com base 

na média entre duas medidas de PA sistólica e diastólica pelo médico, definindo como 

hipertensos, quem apresente valores de PA acima de 140/90 mmHg (Ribeiro & Plavinilk, 

2007). 

Estudos demonstram que após 24 horas de exposição ao diesel, a frequência 

cardíaca e a pressão arterial em ratos hipertensos SHR (Spontaneously Hypertensive 

Rats) se mostrou mais alta em comparação com ratos normotensos WKY (Wystar Kyoto) 

(Nemmar et. al., 2010; Lang R.M. et al., 2015). Em observações epidemiológicas, 

verificou-se que, ao longo do tempo, as pessoas são mais suscetíveis a depleções 

cardiovasculares após exposição a essas partículas em comparação com pessoas mais 

jovens ou de saúde (Upadhyay S. et al., 2008; Hazari M. et. al., 2011; Brook RD et. al. 

2016; Wold LE 2012; Mordukhovich I et. al. 2016). Diversos estudos como em Boston, 

MA, Detroit, MI e Pequim, China mostraram associações significativas entre variações 

diárias de PM2,5 e o aumento da PA (Dvonch J.T. et al., 2009). Os mecanismos de 
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fisiopatologia do aumento da pressão arterial têm sido relacionados ao estresse oxidativo 

sistêmico e a alteração da biodisponibilidade de óxido nítrico nos vasos, ocasionando 

aumento de substâncias vasoconstritoras tais como a endotelina, e, além disso, um 

desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, favorecendo um aumento do estímulo 

simpático na resposta hipertensiva (Peretz et al., 2008; Zuo L et. al. 2011; Okayama Y 

2006). 

O estilo de alimentação também pode aumentar as chances do desenvolvimento 

ou piora da hipertensão arterial. No início dos anos 1900, Allen e Sherrill encontraram 

diminuições na PA em  60% dos 180 pacientes com hipertensão arterial quando a 

ingestão de sal foi severamente limitada a menos de 2 gramas por dia (Cerca de 800 mg 

de sódio por dia ou menos) (Pines K.L. et. al. 1949). Orientações dietéticas de 2010 

recomendaram uma ingestão de sódio em valores menores que 2300 mg/dia para a 

população geral, e menores que 1500 mg/dia entre certas populações de "risco", como 

negros, pessoas com 51 anos de idade ou mais e pessoas que têm hipertensão, diabetes 

mellitus ou doença renal crônica (DiNicolantonio J. et. al. 2016). É importante salientar 

que além do excesso de sal, o açucar tambem pode levar a um quadro hipertensivo. A 

restrição salina pode reduzir a pressão arterial, mas uma retenção excessiva de água e 

sódio foi observada como sendo causada por um excesso de consumo de açúcar na 

dieta (DiNicolantonio J. et. al. 2016). 

Cerca de 90 a 95% dos pacientes hipertensos, são considerados portadores de 

hipertensão primária, ou seja, não se consegue estabelecer a causa exata da 

hipertensão. O sistema nervoso simpático é um mediador no controle da PA e da FC e 

alterações do seu funcionamento podem contribuir para o início da hipertensão arterial 

sistêmica. Na fase aguda da doença, as mudanças são determinadas pela ação do 
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simpático mediando o aumento da constrição arterial venosa, bem como no débito 

cardíaco (Ferreira C. etl al., 2009). 

A prevalência global de hipertensão é estimada em cerca de 30 a 40% da 

população e cresce à medida que a população envelhece (Kaplan N.M. et.al. 2010). A 

hipertensão é o mais importante contribuinte para a morbidade e mortalidade em todo o 

mundo e um grande número de estudos epidemiológicos apoiam a evidência que os 

níveis de PA estão diretamente relacionados com o risco de acidente vascular cerebral, 

doença miocárdica, infarto, morte súbita, insuficiência cardíaca e doença renal (Britton 

K.A. et.al. 2009; Kalaitzidis R.G. et. al. 2010). As diretrizes (Mancia G. et. al., 2013; James 

P.A. et. al. 2014) geralmente definem a PA elevada como valores de 140 mmHg para a 

PA sistólica e /ou 90 mmHg para a PA diastólica. 

Na maioria dos casos de hipertensão arterial não há sintomas, este fator pode 

aumentar o risco de arterosclerose, hipertrofia cardíaca, acidente vascular cerebral e 

falência cardíaca. Hipertensão é uma combinação de fatores genéticos e ambientais que 

podem levar ao aumento do volume de sangue e /ou resistência periférica (Hoek G, 2013; 

Robbins & Cotran, 2016). A hipertensão arterial é uma doença cardiovascular 

degenerativa crônica, com causas multifatoriais que comprometem o equilíbrio dos 

sistemas vasoconstritor e vasodilatador, levando a uma redução da luz dos vasos e 

danos aos órgãos (Drager L. et al., 2009; Van den Hoogen PC et , 2000, Liang R et al., 

2015). Estudos têm descrito mecanismos patológicos que os poluentes podem mediar 

doenças cardiovasculares, também incluem inflamação pulmonar e sistêmica, estresse 

oxidativo, alterações trombóticas eo processo de coagulação, vasoconstrição e 

alterações da PA, disfunção vascular e arteriosclerose (Wauters et al., 2013; Hoek G et 

al., 2013, Lucking et al., 2011, Rivera et al., 2013). Os pesquisadores também relataram 
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as deficiências respiratórias e cardiovasculares em resposta à composição do tamanho 

e / ou química do particulado (MP) e as características da população (idade, 

predisposição genética e condições pré-existentes) (Nemmar A. et al., 2003; Gold DR & 

Mittleman MA, 2013). 

O Canadá Health Measure Survey testou a associação entre os parâmetros 

cardiopulmonares e os poluentes (PM2,5, O3 e NO2), monitorando a PA em uma ampla 

população nacional (5011 indivíduos). Cada aumento diário de PM2,5 de 4,5 g/m3 foi 

significativamente associado com elevações tanto na PAS (pressão arterial sistólica) 

como na PAD (pressão arterial diastólica), em cerca de 0,5 mmHg (Cakmak S. et. al. 

2011). Observou-se que após 24 horas de exposição ao PM2,5, houve um aumento da 

PA (1,4 mmHg) (Brook R.D. et.al. 2011), confirmando resultados análogos obtidos em 

um estudo anterior (Brook R.D. et.al. 2009). Similarmente, Liu et al. 2009, encontraram 

3,4 mmHg de aumento na PA após 24 de exposição ao PM2,5 (7,1 g/m3) em indivíduos 

idosos não fumantes recrutados de três casas de repouso situadas em Windsor 

(Canadá).  

Estudos recentes descrevem o efeito da poluição do ar na hipertensão incidente 

(Chen H. et.al. 2014; Coogan P.F. et.al. 2012; Sorensen M. et. al. 2012). Em um estudo 

entre mais de 3000 mulheres negras que vivem em Los Angeles com acompanhamento 

de 10 anos, os autores relataram associação entre níveis de NOx e aumento do risco de 

hipertensão,  também controlando os níveis de MP2,5 (Coogan P.F. et.al. 2012). Vários 

outros estudos confirmaram o efeito sobre a PA clínica/domiciliar a partir de horas (24 

horas) (Wu S. et.al. 2013; Sérgio Chiarelli et.al. 2011) a poucos dias (8 dias) após a 

exposição ao ambiente exterior MP (Hoffmann B. et. al. 2012; Baccarelli A. et.a. 2011), 

apesar dos diferentes níveis de MP. 
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A hipertensão arterial sistêmica crônica não tratada leva ao quadro de hipertensão 

crônica, o coração responde ao aumento hemodinâmico com alterações estruturais e 

funcionais, as alterações estruturais incluem hipertrofia dos miócitos existentes e a 

adição de sarcômeros juntamente com um aumento no tecido conjuntivo, levando a um 

aumento geral da massa ventricular. (Gosse P. et.al., 2012; Lovic D et.al. 2014).  

O miocárdio corresponde à porção muscular do coração, seu tecido é subdividido 

em três compartimentos contínuos entre si e com o conjuntivo das válvulas cardíacas e 

das cordas tendíneas: epimísio, perimísio e endomísio. O endomísio envolve cada 

cardiomiócito e os conecta entre si, o perimísio corresponde a grandes trabéculas de 

tecido conjuntivo que envolve grupos de cardiomiócitos, delimitando feixes de fibras 

musculares e o epimísio corresponde ao revestimento conjuntivo fibroso que se continua 

como epicárdio e endocárdio (Burlew e Weber, 2000). O tecido miocárdico responsável 

pelos movimentos de contração do coração, é constituído pelos compartimentos 

muscular, com vasculatura, fibroblastos, fibras colágenas, material amorfo e intersticial, 

formado pelos cardiomiócitos: células cilíndricas que são responsáveis pelo ciclo 

cardíaco as quais possuem grande número de mitocôndrias que garantem o trabalho 

contrátil e a homeostase cardíaca.  (Opie LH. 2001). O sarcolema origina o sistema 

tubular T, responsável pela uniformidade da contração. As miofibrilas são compostas 

pelas proteínas, miosina, troponinas (tipos T, C e I), complexo tropomiosina e titina que 

formam as unidades contráteis do miocárdio que são denominados sarcômeros. Outras 

organelas importantes são o retículo sarcoplasmático (RS), contendo uma proteína, a 

calsequestrina, com depósitos de íons cálcio que são liberados e captados de volta 

durante a contração e o relaxamento miocárdico (Colucci WS et. al., 2001). Outros 

componentes importantes para a função dos cardiomiócitos são a actina, miosina e 
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aquelas proteínas com função regulatória (troponina, tropomiosina e titina), o trânsito 

intracelular de cálcio e a disponibilidade celular de ATP. Dois tipos de miofilamentos 

estão associados a contração muscular, os filamentos finos (6 a 8 nm de diâmetro e 1,0 

um de comprimento) são compostos principalmente de proteína actina. Os filamentos 

grossos (cerca de 15 nm de diâmetro e 1,5 µm de comprimento), cada filamento consiste 

e 200 a 300 moléculas de miosina II, os dois tipos de miofilamentos constituem a maior 

parte do citoplasma denominado sarcoplasma (Ross MH e Pawlina W., 2012). 

A matriz extracelular tem o papel de fornecer suporte estrutural para os tecidos, 

participa direta ou indiretamente de processos de morfogênese, diferenciação e 

migração celulares, pois é um importante meio de transição de informações entre as 

células, além de participar ativamente de processos de reparo e fibrose. As diversas 

associações de seus componentes resultam em adaptações específicas, permitindo a 

homeostase em cada fase de diferenciação e adaptações à novos estímulos (Montes, 

1996). A matriz extracelular cardíaca é formada predominantemente por proteínas 

estruturais como colágeno tipo I e II, fibrilina e elastina. Também se encontram presentes 

proteínas adesivas como colágeno IV e VI, fibronectina e laminina e proteglicanos (Corda 

et al., 2000). Os tecidos conjuntivos são formados pela matriz extracelular juntamente 

com células como os fibroblastos, condrócitos e osteócitos, denominadas “células 

nativas”, ou leucócitos, macrófagos e mastócitos, que são células responsáveis por 

respostas imunológicas. As fibras de colágeno, que podem ter forma fibrilar ou não 

fibrilar, também compõem a matriz extracelular, formadas por proteoglicanos, ácido 

hialurônico, fibras do sistema de elástico, glicoproteínas adesivas, minerais e também 

água de solvatação. (Galhardo, 2012). 
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A hipertensão arterial crônica pode levar a alterações estruturais do VE que inclui 

um remodelamento, hipertrofia ou uma combinação de hipertrofia com uma combinação 

variável de aumento de espessura da parede do ventrículo esquerdo e dimensões 

diastólica e sistólica do VE (Lang R.M.et.al.2015). Em uma publicação recente do Dallas 

Heart Study, onde 31% da população era hipertensa, a prevalência de hipertrofia do VE 

concêntrica foi muito maior do que a da hipertrofia excêntrica. A hipertrofia do VE estava 

presente em 730 (30%) dos 2458 pacientes, classificados como indeterminados em 404, 

hipertrofia espessa (concêntrica) isolada em 289, dilatada (excêntrica). No seguimento, 

o resultado foi pior em pacientes com hipertrofia excêntrica do que naqueles com 

espessura espessa (concêntrica) e pior naquelas que tiveram uma combinação dos dois 

tipos de hipertrofia (Garg S. et.al.2015). Esses tipos de adaptações são necessárias na 

normalização do estresse da parede do VE, preservando a função mecânica, e em última 

análise, o débito cardíaco contra uma pós-carga no entanto, estes mecanismos 

compensatórios são deletérios a longo prazo, levando a disfunção diastólica e/ou 

sistólica. Quando estas adaptações já não são suficientes para compensar começa a 

ocorrer o aumento do estresse da parede ventricular, morte de miócitos, a espessura de 

parede cardíaca diminui e a cavidade do VE aumenta, resultando em hipertrofia 

excêntrica. Essas alterações cardíacas levam a um declínio progressivo da contratilidade 

e insuficiência cardíaca (Garg S. et. al. 2015; Lovic D. et.al. 2014; Vasan R.S. et.al. 1999). 

Já no caso de hipertrofia do cardiomiócito, ocorre o aumento da expressão de 

proteínas contráteis, ocorre a reexpressão de isoformas fetais de miosina e actina, além 

do aumento da expressão do peptídio natriurético atrial (PNA) e a da enzima conversora 

de angiotensina I (ECA). Acredita-se que isso permite a síntese coordenada de proteínas 

necessárias para o aumento do tamanho dos cardiomiócitos e a adequação da energia 
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necessária para trabalhar com tamanhos maiores (Galhardo, 2012). A hipertensão tem 

sido considerada em parte como um distúrbio inflamatório (Gupta et al.,2011; 

Montecucco et al., 2011). A inflamação pode levar a produção de proteínas de 

coagulação sanguínea que aumentam o risco de doenças cardiovasculares (Knol et al., 

2009), principalmente potenciando a pressão arterial (Touyz and Briones, 2011; Urch et 

al., 2005). Estresse oxidativo e disfunção endotelial são consistentemente observados 

em indivíduos hipertensos, e evidências sugerem que elas também têm um papel causal 

nas alterações moleculares que conduzem à hipertensão (Touyz e Briones, 2011). 

A exposição as partículas do diesel estão associadas a inflamação pulmonar, 

caracterizada pelo aumento de neutrófilos no LBA (Lavado broncoalveolar) (Nemmar et. 

al.,2009), inflamação sistêmica observada pelo aumento do número de monócitos e 

granulócitos e uma redução na série vermelha da hemoglobina do sangue (Nemmar et. 

al., 2008; Kim HJ et. al. 2017). Estudos demonstram que a exposição ao DEP provoca 

um aumento significante de leucócitos no sangue, indicando a ocorrência de inflamação 

sistêmica. Além disso, verificou-se que as concentrações de IL-6 e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), que são citocinas pró-inflamatórias, foram significativamente 

aumentadas após a exposição a DEP (Farina F et. al. 2017; Overocker e Pfau, 2012; 

Tomašek I et. al. 2016; Labranche N et. al. 2017; Vieira et al. 2012) seus níveis têm sido 

correlacionados com fatores de risco para doenças cardiovasculares, tais como, a 

contagem de células brancas do sangue e viscosidade do sangue medida pelo 

fibrinogênio que pode aumentar sua síntese, cerca de 20 vezes, com um estímulo 

inflamatório (Welsh et al., 2008).  

A indução de estresse oxidativo e resposta inflamatória são considerados eventos 

importantes na saúde causados pela exposição a MP (Lawal et al., 2015, Montiel-
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Davalos et al., 2010). O MP2,5 e MP10 têm sido relatados por induzir o estresse oxidativo 

e apoptose de células (Montiel-Davalos et al., 2010). Assim, as doenças 

cardiovasculares e pulmonares tem sido associadas como efeitos adversos para a saúde 

causados pelo MP graças à sua capacidade de gerar estresse oxidativo (Liu et al., 2009, 

Miller et al., 2009). Os radicais livres gerados pelo MP são os responsáveis pelos efeitos 

inflamatórios observados in vitro e in vivo (MontielDavalos et al., 2010). Alguns 

marcadores de estresse oxidativo, como as espécies reativas de oxigênio (ERO) 

(Montiel-Davalos et al., 2010) e liberação de TNF-a (Overocker e Pfau, 2012) têm sido 

utilizados para explicar o mecanismo. 

O DEP induz a geração de radicais livres que levam a um estado de estresse 

oxidativo celular (Hawley B. et. al., 2014; Moller P. et. al. 2015), estudos in vitro 

demonstram que a DEP estimula as enzimas oxidantes em vários tipos de células, 

incluindo brônquica e pulmonar células epiteliais, macrófagos, linfócitos e células 

endoteliais (Miller M. et. al.,2012). Vários estudos têm demonstrado aumento da 

produção de ERO e estresse oxidativo na parede vascular que estão envolvidos com o 

desenvolvimento de disfunção endotelial e doenças cardiovasculares como diabetes, 

hipertensão e hipercolesterolemia (Chhaba, 2009; Osto e Cosentino, 2010). 

Estresse oxidativo é denominado como um desequilíbrio entre antioxidantes e pró-

oxidantes, consequência da superprodução de espécies reativas de oxigênio: ERO, leva 

a problemas cardiovasculares como dano tecidual, arteriosclerose, problemas de 

reperfusão, insuficiência cardíaca e hipertensão (Fiordelisi et. al., 2017). A ERO é uma 

importante ferramenta fisiológica de sinalização celular, regula crescimento e 

diferenciação celular, tônus vascular, inflamação e respostas imunes (Lushchak VI. 

2014).  O aumento da biodisponibilidade de ERO e/ ou a diminuição de mecanismos de 
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defesa antioxidantes celular contribuem para o estresse oxidativo vascular, um 

importante fator causador de disfunção endotelial, apoptose de cardiomiócitos, 

remodelamento das fibras da matriz extraceluar e da hipertensão, através do 

envolvimento de danos celulares (Nguyen DCA. et. al., 2013). As ERO influenciam a 

atividade proteica e funções celulares, proteínas que contém resíduos de cisteína são 

mais sensíveis a mudanças oxidativas (Go YM. et. al., 2013). Essas modificações 

influenciam na estrutura, atividade e função dessas proteínas, incluindo transporte de 

íons, receptores, quinases, fosfatases, fatores de transcrição, proteínas estruturais, e 

matriz de metaloproteases, que são importantes para regulação endotelial e função das 

células da musculatura lisa vascular (CMLV) (Go Y M. et. al., 2013; García-Redondo AB. 

et. al., 2015). As ERO também regulam a sinalização e produção de prostaglandinas, 

importante regulador da função vascular.  Na hipertensão, o estresse oxidativo induz 

uma diminuição da produção de prostanóides (COX-1) e induz (COX-2) ciclogenases, 

que leva a uma vasoconstrição e redução da vasodilatação (Wang WT. et. al., 2014; 

Hernanz R. et. al., 2014). O peróxido de hidrogênio (H2O2) estimula a produção do 

vasoconstritor prostanóide tromboxane, prostaciclina e prostaglandina E2, que causa 

vasoconstrição na hipertensão (Hernanz R. et. al., 2014). Além de estimular a atividade 

da COX, a própria COX pode produzir as ROS oxidando o fosfato de nicotinamida 

adenina (NADPH) (García-Redondo AB. Et. al., 2015; Hernanz R. et. al., 2014). As ROS 

também regulam os receptores de proteína G acoplada (GPCRs) em células vasculares, 

como o subtipo 1 receptor da angiotensina II (Spigelberg B D. et. al., 2013). A ativação 

de mediadoras de ERO sinalizam e influenciam na concentração de células, crescimento, 

migração, depósito de colágeno e ativação da matriz de melatoproteinases, processos 

celulares importantes de regulação da estrutura e tônus vascular (Ushio-Fukai M., 2009). 
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Mediadores de GPCR estimulam a ativação de fatores de transcrição e genes pró-

inflamatórios, produção de quimiocinas e citocinas e o recrutamento e ativação de células 

inflamatórias que causam inflamação vascular (Ushio-Fukai M., 2009; Mochin MT. et. al., 

2015).  

Como as espécies reativas danificam as células e a matriz extracelular, os 

mecanismos de defesa evoluíram para protegê-los contra a lesão oxidante (Li N etl a.l 

2005). Essas enzimas antioxidantes são superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), 

Glutationa peroxidase (GPx) e glutationa S-transferase (GST). O teor de partículas de 

produtos químicos orgânicos e metais de transição apresentados em DEP pode gerar 

ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS) (Rollin M etl al. 2015). Estudos descrevem 

que pode ocorrer a indução de enzimas antioxidantes como uma resposta de organismos 

expostos à poluição, mas os mesmos antioxidantes podem ser reduzidos se a poluição 

alcançar  níveis são extremos (Regoli et al., 2011). Portanto, o aumento ou diminuição 

na actividade enzimática de biomarcadores antioxidantes podem resultar do estresse  

oxidativo, com duração e intensidade do estressor pró-oxidante que conduz tais 

respostas opostas (Regoli et al., 2011). 

Estudos evidenciaram que a exposição ao DEP durante 4 h induziu efeitos de 

stress oxidativo significativos, que foram acompanhados por aumento da citotoxicidade 

e diminuição viabilidade celular (Lawal et al., 2015). Além disso, outros estudos 

mostraram que o DEP pode induzir a produção de ROS, como em células endoteliais 

das veias do cordão umbilical humano (Tseng et al., 2015a, 2015b), células endoteliais 

microvasos do cérebro humano (Tobwala et al., 2013), células endoteliais da aórta 

humana (Li et al., 2009) e células endoteliais de aorta bovina (Yin et al., 2013). A 

produção de ROS por DEP foi ligada à ativação da NADPH oxidase endotelial (Mo et al., 
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2009) e / ou fugas em elétrons dos complexos de transporte de elétrons mitocondriais (Li 

et al., 2009). Estudos com animais mostraram também aumento do estresse oxidativo e 

expressão de antioxidantes vasculares após a exposição ao DEP, acompanhada de 

aumento da exposição aterosclerótica e tamanho da placa  que são marcadores de 

aumento da aterosclerose e da doença cardiovascular (Davel et al., 2012; Miller et al., 

2013). A integridade das junções aderentes é importante na manutenção da barreira de 

permeabilidade da célula-célula e funções celulares. A ERO pode estimular a 

permeabilidade da barreira celular induzindo a liberação do fator de permeabilidade 

vascular. A perturbação da aderência que conduz à permeabilidade vascular, tem efeitos 

negativos sobre a vasculatura, como o infarto agudo do miocárdio e aterosclerose, foi 

relatado que a DEP aumenta essa permeabilidade vascular (Tseng et al., 2015a). 

Vários estudos mostraram apoiar o papel das células imunes na hipertensão. 

Estas perturbações foram notadas em ratos espontaneamente hipertensos. Estudos 

muito detalhados mostraram que a inalação de MP aumentou a PA em ratos infundidos 

com angiotensina-II. O efeito foi associado a níveis de O2 aórtico, de NO endotelial e 

estimulação de NADPH oxidase (Ying Z. et. al. 2009a; Ying Z. et. al. 2009b). Além disso, 

a elevação do tônus simpático foi acompanhada por uma inflamação hipotalâmica, 

evidenciando a expressão de genes pró-inflamatórios como TNF-α, molécula de adesão 

intercelular (ICAM) -1 e a ativação de vias pró-inflamatórias (Ying Z. t. al., 2014). Essas 

respostas inflamatórias sistêmicas podem então ativar o estresse oxidativo vascular, com 

mecanismos interdependentes, estimulando citocinas locais, geração de superóxidos e 

mecanismos da NADPH oxidase gerando ERO, que pode, por sua vez, agir dentro dos 

vasos sanguíneos limitando a não biodisponibilidadede ERO (Kampfrath T. et. al., 2011). 

Em conformidade, estudos experimentais demonstraram que a exposição à poluição 
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está associada à liberação de potentes mediadores vasoconstritores endógenos na 

circulação (Baccarelli A. et. al., 2010). 

 

2. Justificativa e estratégia de estudo 

 

A frota de automóveis a diesel é muito grande e tende a aumentar com o passar 

do tempo, por isso é importante estudar sua toxicidade, uma vez que o mecanismo 

fisiopatológico sobre a morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares, não está 

totalmente estabelecido. A poluição atmosférica pode contribuir para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares e a exposição ao diesel pode levar a uma translocação de 

partículas, especificamente MP2,5 para as vias circulatórias e também um 

desenvolvimento de estresse oxidativo e inflamação dentro da vasculatura. Esses fatores 

podem acarretar no desenvolvimento de hipertensão arterial, essa doença é um dos 

grandes problemas de saúde no mundo desenvolvido, na maioria dos casos é silenciosa, 

esse fator pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, doença coronariana 

aterosclerótica, hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca, dissecção aórtica e 

insuficiência renal. A hipertensão resulta da combinação de polimorfismo genético e 

fatores ambientais que podem levar ao aumento do volume sanguíneo e/ou resistência 

periférica. Por esses motivos há a necessidade de estudar o que a emissão dessas 

partículas pode causar em pessoas normotensas e hipertensas que vivem em grandes 

centros urbanos. 

De forma inédita no Brasil, o sistema de gerador de combustíveis possibilita avaliar 

os riscos toxicológicos de combustíveis e suas misturas em uma ampla gama de 
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desfechos. Tivemos como proposta principal avaliar os efeitos dos componentes da 

exaustão do diesel sobre a função autonômica cardíaca (frequência cardíaca, pressão 

arterial, e VFC: alta frequência, baixa frequência, razão entre alta e baixa frequência, 

SDNN e RMSSD), sobre o remodelamento das fibras da matriz extracelular cardíaca 

(sistema colagênico) hipertrofia ventricular e grau de comprometimento dos 

cardiomiócitos, e sobre o perfil inflamatório pulmonar, visando obter uma conexão entre 

a exposição pulmonar e seus efeitos sistêmicos, incluindo a integração do sistema 

cardiovascular. As hipóteses deste estudo pretenderam responder 4 questionamentos 

principais sobre os efeitos dos componentes da exaustão do diesel no modelo 

experimental de hipertensão arterial: 

1. Promovem um desbalanço do sistema nervoso autônomo através de alterações da 

frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca e pressão arterial?  

2. Promovem inflamação pulmonar através de alteração de celularidade no lavado 

broncoalveolar e sistêmica? 

3.  Promovem aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias no sangue periférico 

(IL1β, TNF-α, IL6, CINC) e sobre a enzima antioxidante superóxido dismutase? 

4. Poderá ocorrer uma modificação morfofuncional que possa levar a um 

remodelamento do miocárdio como alterações no número e tamanho de 

cardiomiócitos, colágeno e hipertrofia de ventrículo esquerdo? 
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3. Objetivos  

O objetivo do estudo foi avaliar a toxicidade cardiovascular e pulmonar, após 

exposição de ratos hipertensos e normotensos aos componentes da exaustão do 

combustível diesel durante 15, 30 e 45 dias, através de parâmetros hemodinâmicos, 

histológicos e inflamatórios. 

3.1. Objetivos específicos  

1. Quantificar o número de células totais e diferenciais no lavado broncoalveolar. 

2. Avaliar o hemograma completo, plaquetas, reticulócitos e fatores de coagulação 

(trombogênicos: fibrinogênio, tempo de protrombina e tempo de trombroplastina 

parcial ativada). 

3. Analisar os parâmetros de variabilidade de frequência cardíaca, frequência cardíaca 

e pressão arterial. 

4. Analisar o perfil inflamatório pulmonar através das citocinas: IL1β, TNF-α, IL6, CINC 

e SOD. 

5. Avaliar qualitativamente e quantitativamente, através de técnicas estereológicas 

(tamanho e número de cardiomiócitos e volume de ventrículo esquerdo), o 

remodelamento dos elementos fibrilares da matriz extracelular (sistema colagênico) 

do ventrículo esquerdo de ratos SHR. 
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4. Metodologia 

4.1.   Modelo Experimental 

 

Através do cruzamento entre ratos Wistar Kyoto com altos níveis de pressão 

sanguínea, Okamoto e Aoki (1963) obtiveram uma linhagem de ratos hipertensos (SHR 

spontaneously hypertensive rat). Os SHR começam a manifestar hipertensão com 

aproximadamente quatro semanas de idade, apresentando níveis considerados 

hipertensivos já entre a sétima e a décima quinta semanas, atingindo pressão sistólica 

de 180-200 mmHg que permanece em platô até e vigésima oitava semana. Com um ano 

e meio de idade, os animais começam a desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca 

congestiva, com alta taxa de mortalidade. A linhagem SHR tem sido usada como modelo 

experimental, uma vez que esses animais desenvolvem muitas características de 

hipertensão como os humanos, como, elevação de resistência periférica total com 

restrição arteriolar e venular, hipertrofia precoce do músculo cardíaco e da musculatura 

vascular, comprometimento renal e insuficiência cardíaca tardia (Varo et al., 2000). 

 

4.2.  Animais e Ambiente de Experimentação 

 

Foram utilizados 120 ratos das seguintes espécies: 60 Wistar-Kyoto normotensos 

e 60 espontaneamente hipertensos da linhagem SHR, com 10 semanas de idade e 

mantidos em Sistema de Micro ventilação independente em Rack padronizado (marca 

Alesco®), os animais receberam ração e água ad libitum. Foram realizadas 1 troca 
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semanal nas gaiolas para fins de higienização. Os ensaios biológicos foram realizados 

no Gerador de Partículas, da Faculdade de Medicina da USP, após a devida aprovação 

do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais de Experimentação, em 

ambiente apropriado com temperatura, luz e umidade ambiental controladas. 

 

2.3. Exposição no Container Laboratório 

 

A exposição dos animais no Container Laboratório para Combustíveis (Gerador 

de material particulado e gases oriundos da exaustão do diesel) iniciou-se em abril de 

2015. Foram formados 3 grupos de exposição, com 10 animais de cada linhagem, 

expostos durante: 15, 30 e 45 dias (de segunda a sexta feira), que por sua vez foram 

subdivididos em 2 grupos: os que foram expostos a exaustão do diesel (DE) e ao ar 

filtrado (AF) e foram divididos em (Figura 1). Os ratos foram expostos a 600µg/m3 de 

MP2.5  da queima do combustível diesel, o que equivale a uma dose acumulada diária de 

25 µg/m3 de PM2,5. 
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Figura 1. Desenho Experimental do Estudo 

 

Os gases resultantes do processo de queima ocorrido no gerador portátil 

estacionário de energia a diesel (BD-2500 CFE, Branco, China) foram conduzidos por 

um breve período de tempo (3 minutos) até um BAG para armazenamento das partículas 

e gases em seguida foi injetado o ar limpo por 3 minutos, com o objetivo de diluir os 

gases (Figura 2A). Com esse material já diluído, os gases e partículas foram 

direcionados para a câmara de inalação (Figura 2B). Durante todo o período de 

exposição (60 minutos) na câmara de inalação, alguns parâmetros foram monitorados em 

tempo real: concentração deMP2,5 (TrakPro versão 3.6.1.0, EUA), emissões de NOx, NO2, 

NO (ThermoScientific) e a pressão dentro da câmara. Para expor os animais ao AF, uma 

bomba a vácuo foi responsável em captar o ar externo e direcioná-lo ao sistema de 

filtração de ar e posteriormente ao sistema de filtração HEPA. Em seguida, o AF foi 

direcionado a câmara de exposição. Durante a exposição ao AF, a válvula de abertura 
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dos gases e partículas provenientes da queima do combustível em estudo foi fechada. 

Após atravessar a câmara, os gases foram conduzidos para fora do equipamento.Ao 

final de cada exposição o BAG era limpo, todo ar era direcionado para fora da câmara 

e o ar atmosférico era direcionado ao BAG duante 3 minutos. Em seguida, esse ar 

atmosférico era ejetado para fora da câmara para a expulsão de qualquer poluente dos 

canos. A capacidade total de acomodação dos ratos nas câmaras é de 20 animais para 

cada exposição, ou seja, dividíamos 10 animais SHR e 10 animais WKY por exposição 

para cada tipo (AF e D). Todos os animais foram mantidos em aclimatação na câmara 

(1 hora durante duas semanas) para adaptação ao ruído, cheiro e estrutura.  

 

 

Figura 2. A- Esquema representativo da geração de partículas e gases da exaustão do diesel. B- 

Câmara de exposição e monitores de poluentes. 

 

2.4.  Análise da frequência cardíaca (FC), variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) e pressão arterial (PA) 
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Ao final da exposição ao AF e/ou diesel os animais receberam relaxante 

muscular (ketamina – 80 mg/Kg), e um cuff específico para ratos será ajustado na base 

da cauda do animal. Foi utilizado um sistema digital de aquisição de dados da marca 

Powerlab (ADInstruments) para o registro da FC, VFC e PA. Os parâmetros registrados 

pela VFC foram: SDNN (desvio-padrão da média de todos os intervalos RR normais), 

RMSSD (desvio-padrão das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes), BF 

(baixa frequência), AF (alta frequência), BF/AF (relação entre baixa frequência e alta 

frequência). 

 

2.5. Coleta e análise laboratorial dos parâmetros hematológicos  

 

Após o tempo de exposição ao material em estudo (AF e diesel), os ratos foram 

sacrificados após 24 horas. Foram anestesiados via intraperitoneal com Rompum® 

(Xilasina, 12 mg/kg de peso) e Ketamina-S(+) ® (Cloridrato de Ketamina, 80 mg/kg de 

peso). Em seguida, coletado o sangue via punção da aorta abdominal. O sangue foi 

acondicionado em frascos contendo EDTA K2 para análise de hemograma, contagem 

de plaquetas, reticulócitos, para fatores de coagulação utilizamos frascos com 

anticoagulantes Citrato. O material coletado foi encaminhado ao Serviço de Hematologia 

do Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para análise. 
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2.6.   Coleta e análise do lavado broncoalveolar (LBA) 

 

Após a coleta do sangue, realizamos o sacrifício dos ratos via secção total da 

aorta abdominal. Para a realização do LBA, foi realizada uma traqueostomia. 10 ml de 

PBS (tampão fosfato-salino) foi infundido na traqueia por meio de uma cânula traqueal. 

O volume recuperado foi acondicionado em tubos tipo eppendorf e centrifugado a 1210 

rpm por 10 minutos a 5ºC (Centrífuga GS-6R, Beckman).  

Em seguida, coletou-se o sobrenadante que foi congelado (-70 ºC) para análise 

de citocinas inflamatórias. Para a contagem total de células, o “pellet” será ressuspendido 

em volume de 1000 μL de PBS e homogeneizado.  A seguir, 10 μL (+10 μL de azul tripan) 

foram acondicionados na câmara de Neubauer para a contagem total das células em 

microscópio óptico com aumento de 400 x. A partir da mesma ressuspensão de 400 μL 

de PBS, foram coletados 200 μL e adicionados em centrífuga cytospin (Cytospin 3 – 

Shandon) e citocentrifugados a 450 rpm por 6 minutos. Fixamos a lâmina com metanol. 

O material depositado na lâmina do cytospin foi corado com Instant-Prov (New Prov 

produtos para laboratório): corante n˚ 2, por 5” e corante n˚ 3, por 20”, passado na água, 

para contagem diferencial de 300 células inflamatórias: macrófagos, neutrófilos, 

linfócitos, eosinófilos em microscópio óptico com aumento de 1000 x. 

 

2.7.  Obtenção do material e técnicas histológicas 

 

Os corações foram retirados e os átrios imediatamente dissecados; os 

ventrículos foram pesados a fresco em bloco e então fixados em paraformaldeído neutro 
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a 4%, em tampão PBS por 12 horas à temperatura ambiente. A parede livre do ventrículo 

direito foi então retirada e o ventrículo esquerdo (parede livre + septo) foi novamente 

pesado para obtenção do volume. Todas as fatias de ventrículo esquerdo foram 

desidratadas em gradientes de concentração de álcool, emblocadas em parafina e 

cortadas com 4 micrômetros de espessura num micrótomo manual (LEICA, RM 2245 – 

Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha). Cortes foram corados pela Hematoxilina-

Eosina. 

2.7.1. Obtenção do material para análise estereológica.  

Para que fossem obtidas fatias em direção aleatória (cortes IUR – Isotrópicos 

Uniformes Randômicos) os ventrículos inteiros foram incluídos em blocos de ágar (4% 

Acumedia), mantidos em geladeira e recortados em até 24 horas. A escolha da direção 

de corte, em cada caso, foi feita de acordo com o método descrito por Gundersen, et al 

1988. Brevemente: o bloco de ágar é sobreposto a um círculo radiado; uma direção de 

corte é sorteada baseada numa tabela de números randômicos e corta-se o bloco 

naquela direção, sem atingir o tecido; o bloco é virado de modo que a face recém cortada 

seja posicionada sobre a mesa utilizando-se um segundo círculo radiado diferente; outra 

direção de corte é sorteada na tabela e um segundo corte é feito no bloco de ágar. Esta 

última direção foi sorteada randômicamente e é considerada aleatória; e era diferente 

para cada ventrículo, que foi totalmente fatiado. As fatias paralelas com 2mm de 

espessura foram emblocadas em parafina. 
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2.7.2. Análise Estereológica 

 

Um corte histológico de cada fatia foi analisado utilizando um retículo de 25 pontos 

acoplado a uma Nikon Optiphot-2 (Nikon, Tokio, Japão). Todos os pontos atingindo o 

miocárdio foram contados (a uma ampliação de x 100), área associada ao ponto (0,025 

mm²), todos os pontos no miocárdio foram então multiplicados pela espessura das fatias 

(2mm) para obter o volume de ventrículo esquerdo. Para estimar o número total de 

cardiomiócitos (apenas ventrículo esquerdo), o número de núcleos de cardiomiócitos foi 

contado na área de miocárdio com aumento de x 400. Número total de cardiomiócitos 

por área x volume total de ventrículo esquerdo. O volume médio de cardiomiócitos foi 

então calculado: volume total de cardiomiócitos ÷ número total de cardiomiócitos. 

Os pontos que atingiram fibras colagênicas foram registrados. A fração de área 

de fibras colagênicas foi calculada: número de pontos atingindo fibras colagênicas ÷ 

número total de pontos no miocárdio; quando esta fração de área em multiplicada pelo 

volume de ventrículo esquerdo, o volume total de tecido conjuntivo é obtido. 

 

2.8. Análise das Citocinas  

           Para analisar Interleucina 1 Beta (IL1β), Interleucina-6 (IL6), Fator de necrose 

tumoral (TNF-α) e Citocina induzida quimioatractante de neutrófilos (CINC) o lavado 

broncoalveolar passou pela técnica denominada ELISA. Primeiro foi necessário fazer o 

coating Buffer 18 horas antes nas placas utilizadas, foram colocados nos tubos falcon 

9960 µl do Coating Buffer* + 40 µl de Antibody Capture, foram então incubados durante 

a noite em geladeira (overnight) protegidos. No dia seguinte as placas foram lavadas 
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com Wash Buffer (950µl PBS 1X + 500µl de Tween 20) e foi feito o bloqueio com o Assay 

Diluent com PBS + FBS 10%, e permaneceram por 1 hora. Após a lavagem das placas 

as amostras foram pipetadas, 100 µl em cada poço, para fazer a curva foi necessário 1,5 

ml de cada citocina e 1 ml do assay (PBS 1X + FBS 10%), então aguardamos 2 horas. 

Depois da lavagem foi pipetado o “detection” em todas as placas e deixamos agir por 30 

minutos. Em seguida foram aplicados o substrato – TMB (Substrate reagent A e B = 5 ml 

de cada um e colocar 100 µl em cada amostra) e deixamos agir por 30 minutos 

protegidas da luz, por fim levamos para a leitora ELISA para obter os resultados. 

 

2.8.1. Análise da Enzima Superóxido Dismutase 

 

A técnica utilizada para analisar a enzima superóxido dismutase (SOD) foi 

baseada na inibição da reação do radical superóxido com o pirogalol. Uma unidade de 

SOD é definida como a quantidade de enzima que inibe em 50% a velocidade de 

oxidação do detector. A oxidação do pirogalol leva à formação de um produto colorido, 

detectado espectrofotometricamente a 420 nm durante 2 minutos. A atividade da SOD é 

determinada medindo-se a velocidade de formação do pirogalol oxidado. No meio de 

reação, foram utilizados 20 mL de homogeneizado, 973 mL de tampão Tris-Fosfato a 50 

mmol/L (pH 8,2), 8 mL de pirogalol a 24 mmol/L, 4 mL de CAT a 30 mmol/L. Esta curva 

obtida foi utilizada como branco. Também foi feito uma curva padrão utilizando três 

concentrações distintas de SOD (0,25U, 0,5U e 1U), através da qual foi obtida a equação 

da reta para realização dos cálculos. 
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2.9.  Análise Estatística 

A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os 

dados descritivos estão apresentados como média ± DP. A significância da VFC, PA e 

FC foi determinada empregando modelos lineares gerais com medidas repetidas. As 

transformações em log10 foram feitas para estabelecer normalidade na VFC para a 

relação LF, HF e LF / HF e BAL. Os parâmetros hematológicos, histológicos, citocinas e 

a enzima antioxidante foram analisados utilizando a análise de variância (ANOVA) para 

dois fatores. As comparações post hoc foram feitas usando o teste de Bonferroni. As 

análises estatísticas foram realizadas com SPSS 21.0. O nível de significância foi fixado 

em 5%. 

3. Resultados 

Poluentes 

 

Os poluentes foram medidos em tempo real durante toda a exposição e os valores 

de MP, NO, NO2 e NOX foram registrados a cada 5 minutos durante todo o tempo de 

exposição (Tabela 1). Os ratos SHR apresentaram 5% de taxa de mortalidade, com 

maior intensidade após 30 dias de exposição ao diesel. 
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Tabela 1. Estatística Descritiva de MP2,5, NO, NO2, NOx medidos dentro da câmara em 

tempo real, com monitor automático, para os grupos AF e DE para todos os grupos 

experimentais (15, 30 e 45 dias) expostos por 1 hora. 

 

Polutentes Tempo 

   AF      DE   

Média ± DP Média ± DP 

MP2.5 (µg/m3) 

15 0,1 ± 0,0 608,6 ± 100,1 

30 0,3 ± 0,0 610,7 ± 111,3 

45 0,2 ± 0,0 599,7 ± 105,4 

NO (ppm) 

15 4,9 ± 0,2 7,9 ± 1,0 

30 6,0 ± 0,3 8,9 ± 0,9 

45 7,3 ± 0,2 3,9 ± 0,7 

NO2 (ppm) 

15 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,1 

30 1,5 ± 0,3 1,8 ± 0,3 

45 1,2 ± 0,2 1,5 ± 0,2 

NOX (ppm) 

15 5,9 ± 0,2 9,3 ± 1,2 

30 6,5 ± 0,1 10,7 ± 1,0 

45 8,5 ± 0,2 11,8 ± 0,9 

AF: Ar filtrado; DE: Diesel exhaust; DP: Desvio padrão MP2.5: 

material particulado < 2,5 µm; NO: oxido de nitrogênio; NO2: dióxido 

de nitrogênio; NOx: oxidos de nitrogênio; ppm: particulas por 

milhão. 

.  

Em todos os tempos de exposição (15, 30 e 45 dias), não houve diferenças 

estatisticamente significativas nos poluentes recebidos para os grupos DE todos os 

animais receberam os mesmos valores de poluentes. 
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5.1.  Análise da Frequência Cardíaca, Variabilidade da Frequência Cardíaca e 

Pressão Arterial 

 

Na comparação entre os ratos SHR e ratos WKY expostos ao diesel, notou-se 

uma diminuição da FC em nos grupos 30 e 45 dias (p=0,001) (Figura 2); e uma 

diminuição dos valores de SDNN em todos os tempos de exposição 15 (p=0,000), 30 

(p=0,000) e 45 dias (p=0,013) (Figura 3); em relação aos valores de RMSSD, também 

foram observados valores menores nos ratos SHR em todos os tempos de exposição 

(p=0,000) (Figura 4). A pressão arterial dos ratos WKY foram mais baixas em todos os 

tempos de exposição em relação aos animais SHR expostos ao diesel (p=0,000) (Figura 

5). 
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Figura 2- Média e desvio padrão dos valores de FC entre as linhagens 

SHR e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. WKY: 

Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; 

DE: Diesel Exhaust FC: Frequência cardíaca; SHR ≠ WKY (*p=0,001).   
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Figura 3- Média e desvio padrão dos valores de SDNN entre as 

linhagens SHR e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar 

Filtrado; DE: Diesel Exhaust SDNN: standard deviation of normal beats; 

SHR ≠ WKY (**p=0,000; #p=0,013).   

 

 

 



38 
 

 NATALIA MADUREIRA DE ALMEIDA | Tese de Mestrado 

 

 

Figura 4- Média e desvio padrão dos valores RMSSD (C) entre as 

linhagens SHR e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats;  AF: 

Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; RMSSD: root mean square of 

successive differences in the heart beat interval; SHR ≠ WKY 

(**p=0,000).   
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Figura 5- Média e desvio padrão dos valores PA entre as linhagens 

SHR e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. WKY: 

Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; 

DE: Diesel Exhaust; SHR ≠ WKY (**p=0,000).   
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Os ratos SHR expostos ao DE apresentaram um aumento dos valores de SDNN 

em relação aos animais expostos ao AF no grupo 45 dias (p=0,017) (Figura 6-A), não 

foram observadas diferenças estatísticas nos WKY (Figura 6-B); já os valores de 

RMSSD diminuíram nos grupos 30 (p=0,045) e 45 dias (p=0,032) de exposição  

(Figura 7-A), não foram observadas diferenças estatísticas nos WKY (Figura 7-B). 

Figura 6- Média e desvio padrão dos valores de SDNN entre as exposições nos ratos 

SHR e WKY em todos os tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar 

Kyoto; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; FC: Frequência Cardíaca; SDNN: standard 

deviation of normal beats; AF ≠ DE (*p=0,017).   
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Figura 7- Média e desvio padrão dos valores de RMSSD entre as exposições nos ratos 

SHR e WKY em todos os tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar 

Kyoto; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; RMSSD: root mean square of successive 

differences in the heart beat interval; AF ≠ DE (**p=0,045; #p=0.032).   

 

Os ratos WKY expostos a DE apresentaram diminuição significativa na PA (p = 

0,002) em comparação com ratos WKY expostos a FA no grupo 15 dias (Figura 8-B), 

não foram observadas diferenças nos valores de PA nos ratos SHR (Figura 8-A). Os 

ratos SHR expostos ao DE apresentaram maiores valores de LF (p=0,000) e HF 

(p=0,000) no tempo 45 em comparação ao AF. Já na comparação entre linhagens os 

ratos SHR expostos tanto ao DE como ao AF apresentaram menores valores de LF 

(p=0,000) e HF (p=0,000) em comparação aos WKY em todos os tempos de exposição; 

0, 15, 30 e 45 (Tabela 3). Não foram encontradas diferenças significativas nos outros 

parâmetros analisados (Tabela 2 e 3). 
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Figura 8- Média e desvio padrão dos valores de PA entre as exposições nos ratos SHR 

e WKY em todos os tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats WKY: Wistar 

Kyoto; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; PA: pressão arterial; AF ≠ DE (*p=0,002).   
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Tabela 2. Valores descritivos da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), 

frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA) de cada grupo exposto na câmera de 

inalação (Ar filtrado e Diesel). Os valores estão apresentados em média e desvio padrão. 

Parâmetros 
Tempo 
(dias) 

WKY SHR 

AF  D AF  D  

N Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP n Média ± DP 

1- SDNN (ms) 

0 10 58,3 ± 13,7 11 60,2 ± 7,0 9 18,5 ± 18,3 10 5,7 ± 2,7* 

15 10 55,7 ± 14,1 10 56,5 ± 13,4 10 16,5 ± 8,9 11 8,4 ± 5,0* 

30 9 59,0 ± 8,7 10 54,5 ± 10,0 9 10,7 ± 6,5 10 12,4 ± 8,4* 

45 8 55,2 ± 5,5 9 53,0 ± 15,3 7 17,0 ± 9,5 9 35,2 ± 20,1*# 

2- RMSSD (ms) 

0 10 80,3 ± 27,6 11 77,6 ± 25,9 9 30,9 ± 31,9 10 9,2 ± 4.7* 

15 10 78,4 ± 13,5 10 77,4 ± 24,1 10 32,9 ± 18,0 11 14,4 ± 6.1* 

30 9 73,9 ± 10,2 10 76,8 ± 12,6 9 29,2 ± 9,7 10 15,9 ± 7.6*# 

45 8 68,7 ± 13,5 9 67,0 ± 18,1 7 33,1 ± 11,0 9 17,9 ± 8.5*# 

3- NN (ms) 

0 10 351,3 ± 29,0 11 310,7 ± 50,9 9 279,5 ± 76,2 10 233,0 ± 49,5 

15 10 338,3 ± 28,8 10 322,3 ± 73,4 10 254,1 ± 48,2 11 284,3 ± 40,6 

30 9 317,4 ± 73,8 10 342,0 ± 13,4 9 272,4 ± 37,2 10 296,8 ± 67,7 

45 8 362,7 ± 102,1 9 338,6 ± 80,1 7 258,3 ± 58,4 9 305,5 ± 48,1 

4- FC (bpm) 

0 10 299,2 ± 46,9 11 309,6 ± 39,4 9 302,6 ± 13,7 10 325,0 ± 22,7 

15 10 348,5 ± 66,5 10 333,8 ± 79,2 10 307,2 ± 11,7 11 298,1 ± 9,3 

30 9 354,8 ± 48,7 10 360,9 ± 47,9 9 299,8 ± 21,3 10 290,6 ± 9,9* 

45 8 366,7 ± 37,6 9 356,3 ± 67,0 7 288,1 ± 15,5 9 274,8 ± 16,2* 

5- PA (mmHg) 

0 10 136,1 ± 19,5 11 139,3 ± 20,9 9 191,0 ± 18,1 10 204,6 ± 3,2* 

15 10 148,0 ± 17,8 10 118,4 ± 21,8** 10 197,5 ± 5,9 11 196,5 ± 7,3* 

30 9 130,9 ± 40,8 10 116,2 ± 23,3 9 193,8 ± 10,5 10 197,0 ± 7,6* 

45 8 120,7 ± 26,7 9 107,3 ± 26,0 7 199,3 ± 8,6 9 187,1 ± 22,1* 

WKY: ratos normotensos Wistar-Kyoto; SHR: ratos espontaneamente hipertensos; AF: Ar filtrado; D: 

Diesel; SDNN: Desvio padrão de todos os intervalos RR normais; RMSSD: Raiz quadrada da soma das 

diferenças sucessivas entre intervalos RR normais adjacentes ao quadrado; PA: Pressão arterial; FC: 

Frequência cardíaca.*SHR DE ≠ WKY DE [0 e 15 dias: 1, 2, 5 (p= 0.000); 30 dias: 1, 2, 5 (p= 0.000) e 4 

(p= 0.001); 45 dias: 1 (p= 0.013), 2, 5 (p= 0.000) e 4 (p= 0.001)]; **WKY DE ≠ WKY AF [15 dias: 5 (p= 

0.002)]; #SHR DE ≠ SHR AF [30 dias: 2 (p= 0.045); 45 dias: 1 (p= 0.017) e 2 (p= 0.032)] 
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Tabela 3. Valores descritivos em Log10 da variabilidade da frequência cardíaca 

de cada grupo exposto na câmera de inalação (Ar filtrado e Diesel). Os valores estão 

apresentados em média e desvio padrão. 

Parâmetros 
(Log10) 

Tempo 
(dias) 

WKY SHR 

AF  D AF  D  

N Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP n Média ± DP 

1- BFreq (ms2) 

0 10 2,30 ± 0,20 11 2,10 ± 0,50 9 -0,30 ± 0,80 10 -0,50 ± 0,80* 

15 10 2,30 ± 0,20 10 2,10 ± 0,40 10 -0,30 ± 0,80 11 0,00 ± 0,40* 

30 9 2,40 ± 0,30 10 2,10 ± 0,40 9 -0,50 ± 0,50 10 0,10 ± 0,50*# 

45 8 2,30 ± 0,20 9 2,30 ± 0,40 7 -0,50 ± 0,40 9 1,00 ± 0,90*# 

2- AFreq (ms2) 

0 10 2,20 ± 0,20 11 1,90 ± 0,40 9 0,00 ± 1,00 10 -1,20 ± 0,50*# 

15 10 2,30 ± 0,30 10 2,00 ± 0,30 10 -0,50 ± 0,80 11 0,20 ± 0,50*# 

30 9 2,20 ± 0,30 10 2,00 ± 0,40 9 -0,60 ± 0,80 10 0,10 ± 0,80*# 

45 8 2,20 ± 0,20 9 2,00 ± 0,40 7 -0,70 ± 0,70 9 0,80 ± 1,10*# 

3- BFreq/AFreq 

0 10 0,10 ± 0,20 11 0,10 ± 0,20 9 0,00 ± 0,40 10 0,00 ± 0,40 

15 10 0,10 ± 0,10 10 0,10 ± 0,20 10 0,10 ± 0,30 11 0,00 ± 0,30 

30 9 0,20 ± 0,10 10 0,10 ± 0,10 9 0,10 ± 0,40 10 0,00 ± 0,40 

45 8 0,10 ± 0,10 9 0,30 ± 0,20 7 0,20 ± 0,30 9 0,20 ± 0,20 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar filtrado; D: Diesel; BFreq: Baixa Frequência; AFreq: Alta 

Frequência; BFreq/AFreq: Proporção Baixa Frequência/ Alta Frequência. *SHR D ≠ WKY D [0, 15, 30 e 45 dias: 1, 2 (p= 0,000)]; 

#SHR D ≠ SHR AF [0 dias 2 (p= 0,004); 15 dias: 2 (p= 0,014); 30 dias;1 (p= 0,023), 2 (p= 0,021); 45 dias: 1, 2 (p= 0,000)]. 

 

 

5.2. Análise dos parâmetros hematológicos 

 

Nos ratos expostos ao DE pudemos observar que no grupo 45 dias houve uma 

queda dos valores de HCM (p=0,001) (Figura 9) e de VCM (p= 0,004) na linhagem SHR 

em comparação a WKY (Figura 10); em contrapartida houve um aumento dos valores 
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de plaquetas nos grupos 30 (p=0,004) e 45 (p=0,001) dias nos ratos SHR expostos ao 

diesel em comparação com os WKY (Figura 11). 

 

Figura 9- Média e desvio padrão dos valores de HCM linhagens SHR 

e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. WKY: Wistar-

Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; HCM: Hemoglobina corpuscular médio. SHR ≠ WKY 

(*p=0,001). 
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Figura 10- Média e desvio padrão dos valores de VCM das linhagens 

SHR e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. WKY: 

Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; 

DE: Diesel Exhaust; VCM: Volume corpuscular médio SHR ≠ WKY 

(#p=0,004). 
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Figura 11- Média e desvio padrão dos valores de Plaquetas das 

linhagens SHR e WKY após a exposição ao DE em todos os tempos. 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar 

Filtrado; DE: Diesel Exhaust. SHR ≠ WKY (**p=0,000; #p=0,004). 
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Houve um aumento significativo do VCM (p = 0,022) no grupo 30 dias em ratos 

SHR expostos a DE comparados com ratos SHR expostos a AF (Figura 12-A), não foram 

observadas diferenças estatísticas nos WKY (Figura 12-B) Os ratos WKY expostos a 

DE compararados aos expostos a AF apresentaram uma diminuição significativa na 

MCHC (p = 0,001) nos grupos 15 dias e RDW-SD aumentado (p = 0,013) após 45 dias, 

não foram observadas diferenças nos demais parâmetros analisados (Tabela 4 e 5). 

 

Figura 12. Média e desvio padrão dos valores VCM nos ratos SHR e WKY em todos os 

tempos. SHR: Spontaneously hypertensive rats; WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; VCM: Volume corpuscular médio; SHR ≠ WKY (* p = 0,022). 
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Tabela 4. Valores descritivos da série vermelha e branca do hemograma dos ratos WKY expostos na câmara de inalação (Ar Filtrado 

e Diesel). Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). 

Parâmetros 

WKY 

15 Dias 30 Dias 45 Dias 

AF (n=10) D (n=10) AF (n=8) D (n=8) AF (n=8) D (n=8) 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

1- Eritrócitos (milhões/mm3) 9,64 ± 0,40 9,65 ± 0,41 10,56 ± 1,47 9,37 ± 1,29 9,95 ± 0,51 9,95 ± 0,94 

2- Hemoglobina (g/dL) 15,64 ± 1,00 15,56 ± 0,91 17,06 ± 2,22 15,09 ± 2,06 15,98 ± 0,82 15,95 ± 1,47 

3- Hematócrito (%) 43,99 ± 2,35 43,91 ± 2,04 47,30 ± 6,87 41,41 ± 5,66 44,18 ± 2,30 44,34 ± 4,62 

4- VCM (fL) 45,77 ± 1,10 45,48 ± 1,01 44,75 ± 0,91 44,21 ± 0,90 44,39 ± 0,67 44,51 ± 0,88 

5- HCM (pg) 16,25 ± 0,51 16,16 ± 0,43 16,18 ± 0,25 16,11 ± 0,21 16,08 ± 0,17 16,04 ± 0,20 

6- CHCM (g/dL) 35,54 ± 0,68 33,28 ± 6,50* 36,16 ± 0,75 36,41 ± 0,38£ 36,18 ± 0,30 36,01 ± 0,61 

7- RDW-CV (%) 20,60 ± 1,09 20,61 ± 0,87 23,74 ± 2,21 21,84 ± 2,51 22,19 ± 1,14 22,45 ± 1,39 

8- RDW-SD (fL) 26,30 ± 0,93 26,19 ± 0,87 29,11 ± 4,92 28,48 ± 2,20* 27,83 ± 2,60 29,66 ± 2,00* 

9- Leucócitos (mil/mm3) 8,10 ± 1,56 6,77 ± 1,41 6,39 ± 1,08 8,65 ± 6,87 6,73 ± 1,75 6,65 ± 1,18 

10- Neutrófilos (mil/mm3) 2,41 ± 0,62 2,07 ± 0,43 1,96 ± 0,71 3,60 ± 3,76 1,64 ± 0,50 1,61 ± 0,44 

11- Eosinófilos (mil/mm3) 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,20 ± 0,36 0,16 ± 0,38 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,02 

12- Basófilos (mil/mm3) 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,02 0,03 ± 0,02 0,03 ± 0,01 

13- Linfócitos (mil/mm3) 5,03 ± 0,80 4,19 ± 0,97 3,65 ± 1,09 4,48 ± 2,41 4,56 ± 0,99 4,61 ± 0,97 

14- Monócitos (mil/mm3) 0,63 ± 0,44 0,49 ± 0,27 0,55 ± 0,62 0,39 ± 0,50 0,49 ± 0,37 0,38 ± 0,22 

15- Plaquetas (mil/mm3) 666,30 ± 82,39 694,90 ± 81,59 546,38 ± 187,61 556,00 ± 227,85 648,57 ± 274,70 676,63 ± 82,11 

WKY: Wistar-Kyoto; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; *WKY DE ≠ WKY AF [15 dias: 6 (*p= 0.001); 45 dias: 8 (£p= 0.013)]. 
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Tabela 5- Valores descritivos da série vermelha e branca do hemograma dos ratos SHR expostos na câmara de inalação (Ar Filtrado 

e Diesel). Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). 

Parâmetros 

SHR 

15 Dias 30 Dias 45 Dias 

AF (n=9) D (n=10)  AF (n=8) D (n=9)  AF (n=7) D (n=10) 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

1- Eritrócitos (milhões/mm3) 9,54 ± 0,53 9,61 ± 0,56 9,44 ± 1,02 9,57 ± 0,45 9,84 ± 2,10 10,07 ± 0,77 

2- Hemoglobina (g/dL) 15,08 ± 0,84 15,14 ± 0,78 15,06 ± 1,68 15,43 ± 0,58 15,19 ± 3,08 15,66 ± 1,14 

3- Hematócrito (%) 43,19 ± 3,23 43,81 ± 3,00 42,16 ± 5,39 43,54 ± 1,81 41,40 ± 7,91 42,60 ± 3,15 

4- VCM (fL) 45,29 ± 1,59  45,59 ± 2,00  44,60 ± 1,72  45,33 ± 1,09* 42,37 ± 1,76 42,33 ± 0,85 

5- HCM (pg) 15,83 ± 0,88  15,78 ± 0,86  15,96 ± 0,22  16,07 ± 0,29 15,49 ± 0,28 15,56 ± 0,14 

6- CHCM (g/dL) 34,93 ± 1,69 34,62 ± 1,72 35,79 ± 1,02 35,43 ± 0,42 36,57 ± 0,94 37,09 ± 1,18 

7- RDW-CV (%) 21,57 ± 1,10 21,77 ± 1,21 22,85 ± 2,04 23,20 ± 0,43 22,90 ± 3,33 23,23 ± 1,23 

8- RDW-SD (fL) 28,39 ± 3,01 28,92 ± 3,10 30,03 ± 2,90 30,46 ± 1,53 29,01 ± 2,02 29,44 ± 0,78 

9- Leucócitos (mil/mm3) 6,43 ± 1,11 6,29 ± 1,89 5,81 ± 2,38 7,49 ± 1,39 6,63 ± 3,40 6,51 ± 1,39 

10- Neutrófilos (mil/mm3) 1,80 ± 1,11 1,38 ± 0,91 1,41 ± 0,63 1,77 ± 0,68 1,77 ± 0,44 1,60 ± 0,46 

11- Eosinófilos (mil/mm3) 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,28 ± 0,52 0,18 ± 0,38 0,03 ± 0,02 0,03 ± 0,03 

12- Basófilos (mil/mm3) 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,03 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,03 

13- Linfócitos (mil/mm3) 4,33 ± 1,64 4,58 ± 1,24 3,81 ± 1,69 5,10 ± 1,24 5,31 ± 1,33 4,42 ± 1,21 

14- Monócitos (mil/mm3) 0,28 ± 0,26 0,30 ± 0,26 0,29 ± 0,18 0,42 ± 0,15 0,46 ± 0,32 0,47 ± 0,25 

15- Plaquetas (mil/mm3) 836,56 ± 279,35 992,00 ± 100,08 640,88 ± 379,65  871,75 ± 160,70# 1101,29 ± 224,80 1127,11 ± 147,18£  

SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; *SHR DE ≠ SHR FA [30 dias: 4 (*p= 0.022) (#p=0,000); 45 dias (£p=0,004)]. 
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5.3. Análise dos parâmetros de coagulação 

Na comparação entre as linhagens (SHR e WKY) expostas a DE, observou-

se uma redução de concentração de fibrinogênio (p = 0,020) no grupo 15 dias nos 

ratos SHR (Figura 13). Os valores de TTPA (p = 0,000) nos SHR foram 

significativamente aumentados no grupo 45 dias (Figura 14), também houve um 

aumento significativo de TP  no grupo 30 dias (p = 0,004) e 45 dias (p = 0,000) 

(Figura 15-A), não foram observadas diferenças estatísticas nos WKY (Figura 

15-B).
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Figura 13- Média e desvio padrão dos valores de fibrinogênio entre 

as linhagens SHR e WKY expostos ao DE em todos os tempos. WKY: 

Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; 

DE: Diesel Exhaust; SHR ≠ WKY (*p= 0,020). 

 

 

 

Figura 14- Média e desvio padrão dos valores de TTPA entre as linhagens 

SHR e WKY expostos ao DE em todos os tempos (15.30 e 45). WKY: 

Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; 

DE: Diesel Exhaust; SHR ≠ WKY (**p= 0,000). 
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Figura 15- Média e desvio padrão dos valores de TP entre as linhagens 

SHR e WKY expostos ao DE em todos os tempos. WKY: Wistar-Kyoto; 

SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel 

Exhaust; SHR ≠ WKY (#p=0,004; **p= 0,000). 

 

 

Verificou-se um aumento significativo nos valores de TTPA nos ratos SHR após 45 

dias (p = 0,000) e também nos WKY (p = 0,022) expostos ao DE comparados aos AF 

(Figura 16-A e B), observamos maiores valores de concentração de fibrinogênio (Figura 
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17-A) e de TP (Figura 18-A) nos grupos 30 dias (p= 0,001, p= 0,003 respectivamente) e 45 

dias (p = 0,000, p = 0,001 respectivamente) nos ratos SHR expostos ao DE quando 

comparados aos AF. Não foram observadas diferenças nos ratos WKY (Figura 17-B, 18-

B).  Não foram observadas diferenças nos demais parâmetros analisados (Tabela 6). 

 

 

Figura 16- Média e desvio padrão dos valores de TTPA nos ratos SHR e WKY todos os 

tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar Filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p= 0.001; **p= 0,022).   
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Figure 17- Média e desvio padrão dos valores de Fibrinogênio nos ratos SHR e WKY em 

todos os tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar 

Filtrado; DE: Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p= 0,001; **p= 0,000).   

 

 

Figure 18- Média e desvio padrão dos valores TP nos ratos SHR e WKY em todos os 

tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar Filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p= 0,003; **p= 0,001). 
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 Tabela 6. Valores descritivos dos parâmetros de coagulação de cada grupo exposto na câmara de inalação (Ar Filtrado e Diesel). 

Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). 

Parâmetros Tempo (dias) 

WKY SHR 

AF  D AF  D  

n Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP n Média ± DP 

1-  
Fibrinogênio 

 (mg/dL) 

15 10 300.88 ± 27.04 10 320.60 ± 121.63 9 212.89 ± 59.52 10 264.80 ± 26.49* 

30 8 310.29 ± 36.28 8 311.43 ± 40.28 8 211.33 ± 43.81 9 313.29 ± 21.82# 

45 8 261.00 ± 61.58 8 293.57 ± 39.48 7 214.17 ± 53.89 10 332.90 ± 37.22# 

2- 
TP 

(segundos) 

15 10 1.22 ± 0.02 10 1.23 ± 0.14 9 1.33 ± 0.07 10 2.10 ± 0.15 

30 8 1.27 ± 0.10 8 1.29 ± 0.14 8 1.27 ± 0.14 9 2.31 ± 0.14*# 

45 8 1.65 ± 0.41 8 1.37 ± 0.37 7 2.25 ± 0.74 10 3.47 ± 1.40*# 

3-  
TTPA 

(segundos) 

15 10 0.77 ± 0.17 10 0.74 ± 0.13 9 0.83 ± 0.12 10 0.83 ± 0.13 

30 8 0.71 ± 0.08 8 0.71 ± 0.06 8 0.41 ± 0.39 9 0.59 ± 0.34 

45 8 0.94 ± 0.09 8 1.36 ± 0.42** 7 1.06 ± 0.08 10 2.54 ± 0.33*# 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; TP: Tempo de Protombina; TTPA: Tempo de tromboplastina 

parcial ativada; *SHR DE ≠ WKY D [15 dias: 1 (p= 0,020); 30 dias: 2 (p= 0,004); 45 dias: 2, 3 (p= 0,000)]; **WKY DE ≠ WKY AF [45 dias: 3 (p= 0,022)]; #SHR 

DE ≠ SHR AF [30 dias: 1 (p= 0,001), 2 (p= 0,003); 45 dias: 1, 3 (p= 0,000), 2 (p= 0,001)]. 
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5.4. Analise Estereológica 

 

Comparando as linhagens (SHR e WKY) expostas a DE, observamos aumento nas 

fibras de colagênicas em ventrículo esquerdo (Figura 19) e volume de ventrículo esquerdo 

no grupo 45 dias (p = 0,000) (Figura 20) e no volume médio de cardiomiócitos após todos 

os tempos de exposições 15 (p = 0,000), 30 (p=0,000) e 45 (p = 0,023) dias (Figura 21) 

nos ratos SHR quando comparados com os WKY.  

 

Figura 19- Média e desvio padrão dos valores de de fibras 

colagênicas em ventrículo esquerdo entre as linhagens SHR e WKY 

expostos ao DE em todos os tempos. WKY: Wistar Kyoto; SHR: 
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Spontaneously hypertensive rats; AF: Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust; 

SHR ≠ WKY (*p = 0,000). 

Figura 20- Média e desvio padrão dos valores de volume de ventriculo 

esquerdo entre as linhagens SHR e WKY expostos ao DE em todos os 

tempos. WKY: Wistar Kyoto; SHR: Spontaneously hypertensive rats; AF: 

Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust; SHR ≠ WKY (*p = 0,000). 
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Figura 21- Média e desvio padrão dos valores de volume médio de 

cardiomiócitos entre as linhagens SHR e WKY expostos ao DE em todos 

os tempos. WKY: Wistar Kyoto; SHR: Spontaneously hypertensive rats; 

AF: Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust; SHR ≠ WKY (*p = 0,000, **p=0,023). 

 

Comparando as exposições, observamos diferenças estatisticamente significativas 

nos valores de volume médio de cardiomiócitos após 30 (p = 0,006) e 45 (p = 0,002) dias, 

os valores de DE foram maiores que os valores de AF.  (Figura 23-A) (Tabela 7) nos ratos 

SHR que foram expostos DE comparados aos AF. Não foram observadas diferenças nos 

ratos WKY (Figura 22-A,B e 23-B). 
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Figura 22- Média e desvio padrão dos valores de volume de ventriculo esquerdo nos ratos 

SHR e WKY em todos os tempos. SHR: Spontaneously hypertensive rats; WKY: Wistar 

Kyoto; FA: Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust. 

 

 

Figura 23- Média e desvio padrão dos valores de volume médio de cardiomiócitos  para 

SHR e WKY em todos os tempos. SHR: Spontaneously hypertensive rats; WKY: Wistar 

Kyoto; FA: Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p = 0,006; **p= 0,002). 
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Tabela 7. Valores descritivos dos parâmetros de estereológicos do coração de cada 

grupo exposto na câmara de inalação (Ar Filtrado e Diesel). Os valores estão apresentados 

como média e desvio padrão (DP). 

Parâmetros 
Tempo 
(dias) 

WKY SHR 

AF  D AF  D  

n Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP n Média ± DP 

Miocárdio em 
ventrículo 

esquerdo (mm³) 

15 8 37 ± 10 10 39 ± 7 7 43 ± 7 10 45 ± 7 

30 8 39 ± 8 5 46 ± 16 8 49 ± 6 5 47 ± 11 

45 9 35 ± 9 9 31 ± 7* 6 56 ± 10** 8 44 ± 9* ** 

Fibras 
colagênicas em 

ventriculo 
esquerdo (mm³) 

15 8 8,8 ± 2,6 10 11,2 ± 3.6 7 10,7 ± 4,9 10 12,7 ± 4,2 

30 8 8,3 ± 1,9 5 10,6 ± 5,4 8 10,9 ± 2,6 5 13,3 ± 3,9 

45 9 1,.6 ± 3,9 9 8,4 ± 3,2* 6 13,1 ± 3,1 8 15,6 ± 4,5* 

Número de 
cardiomiócitos 
em ventrículo 

esquerdo 

15 8 15394 ± 5119 10 17773 ± 4011 7 13857 ± 2308 10 13219 ± 2074 

30 8 13906 ± 3516 5 18633 ± 7330 8 16323 ± 4673 5 11130 ± 3434 

45 9 11443 ± 3315 9 10363 ± 4431 6 15738 ± 3212 8 10628 ± 3130 

Volume de 
cardiomiócitos 

(mm³) 

15 8 ,0019 ± ,0004 10 ,0016 ± ,0003 7 ,0024 ± ,0006 10 ,0025 ± ,0005 

30 8 ,0022 ± ,0003 5 ,0020 ± ,0003* 8 ,0025 ± ,0006** 5 ,0031 ± ,0003* ** 

45 9 ,0023 ± ,0005 9 ,0024 ± ,0007* 6 ,0028 ± ,0006** 8 ,0027 ± ,0003* ** 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar Filtrado; DE: Diesel Exhaust; *SHR DE 

≠ WKY DE [30 dias: 4 (p= 0,000); 45 dias: 1, 2 e 4 (1 p= 0,000), 2 (p= 0,000), 4 (p= 0,037)]; **SHR DE ≠ SHR 

AF [30 dias: 3 (p= 0,006); 45 dias: 1 (p= 0,008),  4 (p= 0,002)]. 
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5.5. Analise de Citocinas 

 

No grupo 45 dias de exposição notou-se um aumento de IL1-β nos ratos SHR em 

comparação aos WKY expostos ao DE (p=0,043) (Figura 24). Nos tempos de 30 e 45 dias, 

a exposição ao DE elevou a expressão da IL-1β (p=0,002; p=0,000, respectivamente) 

(Figura 25-A). Similarmente, no tempo de 45 dias houve aumento do CINC (p=0,021) nos 

ratos SHR expostos ao DE comparado aos ratos SHR expostos ao AF (Figura 26-A). Após 

30 e 45 os valores de TNF-α aumentaram (p=0,012; p=0,003, respectivamente) nos ratos 

SHR comparado aos ratos SHR expostos ao AF (Figura 27-A). Não foram encontradas 

diferenças nas comparações com ratos WKY (Figura 25-B, 26-B e 27-B). Não foram 

encontradas diferenças estatísticas nos demais parâmetros analisados (Tabela 8). 
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Figura 24- Média e desvio padrão dos valores de IL1 β  entre as linhagens 

SHR e WKY expostos ao DE em todos os tempos. WKY: Wistar Kyoto; 

SHR: Spontaneously hypertensive rats; FA: Ar filtrado; DE: Diesel 

Exhaust; AF ≠ DE (* p = 0,043). 
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Figura 25- Média e desvio padrão dos valores de IL1β nos ratps SHR e WKY em todos os 

tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar Kyoto; FA: Ar filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; AF ≠ DE (* p = 0,002; **P=0,000). 

 

 

 

Figura 26- Média e desvio padrão dos valores de CINC nos ratos SHR e WKY em todos os 

tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar Kyoto; FA: Ar filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p = 0,021). 



65 
 

 NATALIA MADUREIRA DE ALMEIDA | Tese de Mestrado 

 

 

 

Figura 27- Média e desvio padrão dos valores de TNF-α nos ratos SHR e WKY em todos 

os tempos. SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; WKY: Wistar Kyoto; FA: Ar filtrado; 

DE: Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p = 0,012; **p=0,003). 
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Tabela 8. Valores descritivos em Log10 das citocinas inflamatórias (IL-1β, IL-6, CINC 

e TNF-α) para os grupos expostos na câmara de inalação (Ar Filtrado e Diesel). Os valores 

estão apresentados como média e desvio padrão (DP). 

Citocinas 
(Log10) 

Tempo 
(dias) 

  WKY   SHR 

AF D AF D 

n Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP n Média ± DP 

1- 
IL-1β 

(pg/ml) 

15 9 3,03 ± 0,77 9 3,03 ± 0,86 10 2,90 ± 0,51 10 2,94 ± 0,60 

30 9 3,00 ± 0,60 7 2,84 ± 0,70 10 2,51 ± 0,41 10 3,30 ± 0,72# 

45 6 2,85 ± 0,78 10 3,08 ± 0,83 5 2,25 ± 0,19 10 3,34 ± 0,63*# 

2- 
IL-6 

(pg/ml) 

15 9 3,08 ± 0,77 9 3,00 ± 0,82 10 3,32 ± 0,73 10 3,33 ± 0,82 

30 9 3,44 ± 0,84 7 3,19 ± 0,94 10 3,33 ± 0,82 10 2,98 ± 0,75 

45 6 2,85 ± 0,78 10 3,08 ± 0,83 5 2,67 ± 0,47 10 2,96 ± 0,87 

3- 
CINC 

(pg/ml) 

15 9 2,01 ± 0,54 9 1,86 ± 0,52 10 2,32 ± 0,38 10 2,20 ± 0,51 

30 9 2,59 ± 1,06 7 2,17 ± 0,69 10 2,38 ± 0,49 10 2,22 ± 0,56 

45 6 2,12 ± 0,52 10 2,49 ± 0,21 5 1,74 ± 0,14 10 2,28 ± 0,55# 

4- 
TNF-α 
(pg/ml) 

15 9 2,73 ± 0,46 9 2,68 ± 0,49 10 2,86 ± 0,60 10 2,76 ± 0,47 

30 9 2,73 ± 0,61 7 2,54 ± 0,64 10 2,38 ± 0,22 10 3,06 ± 0,29# 

45 6 2,64 ± 0,39 10 2,92 ± 0,36 5 2,29 ± 0,07 10 3,14 ± 0,20# 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Sponteously Hypertensive Rats; IL-1β: Interleucina 1-beta; IL-6: Interleucina 6; 

CINC: Citocina induzida quimioatractante de neutrófilos; TNF-α: Fator de Necrose Tumoral Alfa; *SHR DE ≠ 

WKY DE [45 dias: 1 (p= 0,043)]; #SHR DE ≠ SHR AF [30 dias: 1 (p= 0,002), 4 (p= 0,012); 45 dias: 1 (p= 0,000) 3 (p= 0,021) 

e 4 (p= 0,003)]. 

 

 

5.6. Enzima Superóxido Dismutase 

 

Quando analisados os ratos SHR em comparação com os ratos WKY expostos ao 

DE, notou-se menores valores de SOD (p=0,016) no grupo 15 dias de exposição (Figura 

28). No grupo 15 dias, houve aumento da SOD (p=0,038) nos ratos WKY expostos ao DE 

comparado aos ratos WKY expostos ao AF (Figura 29-B), não notamos diferenças nas 
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comparações com ratos SHR (Figura 29-A). Não foram encontradas diferenças nos outros 

parâmetros analisados (Tabela 10).  

 

 

 

 

Figura 28- Média e desvio padrão dos valores de SOD entre as linhagens 

SHR e WKY expostos ao DE em todos os tempos. WKY: Wistar Kyoto; 

SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; AF: Ar filtrado; DE: Diesel 

Exhaust; SHR ≠ WKY (** p =0,016). 
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Figura 29- Média e desvio padrão dos valores de SOD nos ratos SHR e WKY em todos os 

tempos. WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p=0,038).  

 

 

Tabela 9. Valores descritivos da SOD para os grupos expostos na câmara de 

inalação (Ar Filtrado e Diesel). Os valores estão apresentados como média e desvio padrão 

(DP). 

Parâmetro 
Tempo 
(dias) 

  KY   SHR 

AF D AF D 

n Média ± DP N Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP 

SOD 
(pg/ml) 

15 8 308 ± 150 8 468 ± 217 8 394 ± 188 8 281 ± 105 

30 9 325 ± 200 7 437 ± 155** 10 357 ± 96 5 328 ± 90* 

45 6 295 ± 128 11 295 ± 158 5 226 ± 87 9 298 ± 125 

WKY: ratos normotensos Wistar-Kyoto; SHR: ratos espontaneamente hipertensos; AF: ar filtrado; D: diesel; 

SOD: superoxide dismutase *WKY DE ≠ WKY AF [30 dias; (p=0,038) ]; **SHR DE ≠ WKY DE [30 dias; 

(p=0,016) ]. 
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5.7. Analise do Lavado Broncoalveolar  

 

No grupo 30 dias, os ratos WKY expostos ao DE apresentaram aumento da 

celularidade total (p=0,002) (Tabela 10) e aumento de neutrófilos (p=0,000) comparado aos 

ratos WKY expostos ao AF (Figura 31-B), nos ratos SHR não foram encontradas diferenças 

estatísticas (Figura 31-A). Os ratos SHR expostos ao DE apresentaram aumento da 

celularidade (p=0,025) após 45 dias (Tabela 10), da contagem de macrófagos no grupo 30 

dias (p=0,008) e 45 dias de exposição (p=0,002) (Figura 32-A), não foram encontradas 

diferenças nas comparações com ratos WKY (Figura 32-B). Não foram encontradas 

diferenças significativas nos outros parâmetros analisados (Tabela 10). 

 

 

 

Figura 31- Média em log10 dos valores de neutrófilos nos ratos SHR e WKY em todos os 

tempos. WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar filtrado; DE: Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p =0,000). 
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Figura 32- Média em log10 dos valores de Macrófagos nos ratos SHR e WKY em todos os 

tempos. SHR: Spontaneously hypertensive rats; WKY: Wistar Kyoto; AF: Ar filtrado; DE: 

Diesel Exhaust; AF ≠ DE (*p=0,008), (**p =0,002). 
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Tabela 10. Valores descritivos em Log10 das células inflamatórias do LBA para os grupos expostos na câmara de inalação (Ar 

Filtrado e Diesel). Os valores estão apresentados como média e desvio padrão (DP). 

Células 
Inflamatórias 

(Log10) 

Tempo 
(dias) 

  WKY   SHR 

AF D AF D 

n Média ± DP N Média ± DP n Média ± DP n Média ± DP 

1- 
Total 

(cel/mm²) 

15 9 1,42 ± 0,25 10 1,43 ± 0,25 10 1,67 ± 0,18 10 1,64 ± 0,13 

30 6 1,59 ± 0,16 6 2,00 ± 0,32** 9 1,60 ± 0,17 8 1,78 ± 0,17* 

45 5 1,57 ± 0,35 9 1,76 ± 0,12 6 1,35 ± 0,45 11 1,87 ± 0,18# 

2- 
Macrófagos 

(cel/mm²) 

15 9 1,17 ± 0,19 10 1,28 ± 0,09 10 1,56 ± 0,14 10 1,53 ± 0,14* 

30 6 1,28 ± 0,47 6 1,17 ± 0,13 9 1,33 ± 0,13 8 1,65 ± 0,17*# 

45 5 1,17 ± 0,26 9 1,07 ± 0,22 6 1,20 ± 0,39 11 1,81 ± 0,21*# 

3- 
Neutrófilos 
(cel/mm²) 

15 9 0,61 ± 0,54 10 0,79 ± 0,44 10 0,94 ± 0,34 10 0,50 ± 0,45 

30 6 0,82 ± 0,64 6 1,57 ± 0,79** 9 0,96 ± 0,26 8 0,94 ± 0,30* 

45 5 1,29 ± 0,37 9 1,60 ± 0,21 6 0,72 ± 0,42 11 0,56 ± 0,28* 

4- 
Linfócitos 
(cel/mm²) 

15 9 0,76 ± 0,41 10 0,56 ± 0,44 10 0,34 ± 0,34 10 0,37 ± 0,27# 

30 6 0,79 ± 0,34 6 0,76 ± 0,27 9 0,52 ± 0,54 8 0,45 ± 0,55 

45 5 0,86 ± 0,14 9 0,74 ± 0,25 6 0,56 ± 0,48 11 0,33 ± 0,36 

WKY: Wistar-Kyoto; SHR: Spontaneously Hypertensive Rats; *SHR DE ≠ WKY DE [15 dias: 2 (p= 0,000); 30 dias: 1 (p= 0,017), 2 e 3 (p= 0,000); 45 dias: 2 e 

3 (p= 0,000)]; **WKY DE ≠ WKY AF [30 dias: 1 (p= 0,002) e 3 (p= 0,000)]; #SHR DE ≠ SHR AF [15 dias: 4 (p= 0,044); 30 dias: 2 (p= 0,008); 45 dias: 1 (p= 

0,025) e 2 (p= 0,002)]. 
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6. Discussão 

 

De acordo com os achados deste estudo, foi observado que a exposição ao DE foi 

capaz de causar efeitos toxicológicos no sistema cardiovascular.  

Nossos resultados também demonstram que os animais SHR expostos a queima do 

diesel apresentaram redução da VFC em todos os tempos de exposição (15, 30 e 45 dias). 

Além disso, nos tempos de 30 e 45 dias, foi evidenciado nesses animais aumento dos 

fatores de coagulação, agregação plaquetária e  ventrículo esquerdo aumentado. Os niveis 

de TNF-α e IL1β, após 30 e 45 dias, foram maiores nos ratos SHR expostos ao DE. Na 

comparação entre as linhagens, níveis de IL1 foram maiores nos animais SHR em relação 

aos WKY expostos ao DE após 45 dias. No caso da citocina CINC, niveis mais altos foram 

encontrados nos ratos SHR expostos ao DE após 45 dias em comparação aos expostos ao 

AF. Na enzima SOD, os niveis foram mais altos nos ratos SHR comparado ao WKY após 

30 dias de exposição do DE, o mesmo ocorreu com os ratos WKY expostos ao DE. 

Os valores diminuídos de SDNN e RMSSD após exposição ao material particulado 

oriundo do trafego (diesel exhaust particles) são marcadores de risco cardiovascular, essa 

queda significa diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Estudos mostram a 

presença de várias anomalias nos marcadores autonômicos após exposição ao MP2,5, 

como diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, com desbalanço do SNA 

autonômico (simpático e parassimpatico (Rivero DH et al., 2005; Rivero DH et al. 2001, 

Lucini D et al., 2002; Rohr et al., 2011). Em estudo recente, a associação entre VFC, 

hipertensão e pressão arterial foi examinada em 11.061 homens e mulheres, a VFC foi 

avaliada por registros em holter por nove anos. As 7099 pessoas sem hipertensão na linha 

de base com valores mais baixos de HRV, baseando-se nos valores RMSSD, foram 

associados a uma razão de risco de 1,36 para o desenvolvimento de hipertensão nove anos 
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depois em comparação com aqueles que apresentaram valores mais altos (Schroeder EB 

et.al., 2003).  A medida da VFC, mostrando a condução simpática e parassimpática para 

ajustes do tônus cardíaco foi estabelecida nos estágios iniciais da hipertensão essencial, 

sugerindo que a desregulação neuro-hormonal pode ser fundamental para sua etiologia, a 

progressão da hipertensão e posterior dano ao órgão final, como a rigidez arterial 

aumentada e a hipertrofia ventricular esquerda (Palatini P et. al. 2009). No  Framingham 

Heart Study foi encontrado uma redução da VFC em homens e mulheres com hipertensão 

arterial sistêmica primária demonstraram, redução da VFC, LF,BF confirmaram a hipótese 

de que a desregulação do sistema nervoso autônomo desempenha um papel na 

patogenese da hipertensão (Singh JP et.al. 1998). 

Estudos epidemiológicos também associam a poluição do ar com a diminuição da 

VFC (Adar, et al. 2007), assim como o aumento da arritmia cardíaca à exposição aos 

compostos das partículas (Brito et. al. 2010; Dockery et al 2005). Já foram demonstrados 

diminuições da VFC em exposições agudas ao diesel, em estudo analisando animais SHR 

expostos ao diesel em diferentes estações do ano, demonstraram a mesma queda de 

SDNN e uma elevação dos parâmetros de RMSSD após a exposição ao diesel (Rohr AC 

et. al. 2011). Estudos anteriores também têm demonstrado que a exposição a diesel ou 

DEP provoca a ativação de receptores inflamatórios pulmonares, que é conhecido por 

causar reflexos parassimpáticos (Deering-Rice et al, 2011;. Hazari et al, 2011). Também 

foram observados os efeitos múltiplos do diesel sobre arritmia e VFC em ratos idade 

avançada contra os efeitos mínimos desta mesma exposição em ratos jovens (Carll et al., 

2012) apoia a evidência epidemiológica que a idade e a progressão da doença cardíaca 

aumenta a susceptibilidade ao poluente (Brook et al., 2004). Assim como em nosso estudo, 

foram observados os efeitos em componentes que refletem mudanças na variação de alta 

frequência na frequência cardíaca, o que sugere que a exposição a PM pode resultar em 
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uma perda de controle parassimpático da frequência cardíaca. Nossos resultados estão de 

acordo com um estudo de residentes idosos em Boston, que mostram associações entre 

MP e a queda das médias de RMSSD, uma medida que se correlaciona com componentes 

de alta frequência da VFC (Gold D.R., et.al., 2010). Voluntários humanos expostos às 

partículas ultra – finas apresentaram repolarização cardíaca indicadas por alterações no 

intervalo QT corrigido no ECG (Frampton MW. 2001). Os resultados desta investigação se 

mostram biologicamente plausíveis, as partículas de material particulado podem influenciar 

o sistema nervoso autônomo diretamente, estimulando nervos aferentes nos pulmões ou 

danificar o miocárdio, como resultado da translocação das partículas para o coração 

(Nemmar A., et. al., 2002).  Acredita-se também que as partículas podem causar efeitos 

indiretos para o sistema nervoso autônomo via vias inflamatórias (Utell M.J., 2002). De 

acordo com nossos resultados e estudos importantes, a evidência de que o tônus vagal, 

medido pela VFC, é menor em pessoas com hipertensão do que em normotensos, estes 

estudos sugerem que essa diminuição pode aumentar quando expostos ao MP derivado do 

trafego e preceder o desenvolvimento deste fator de risco crítico para doenças 

cardiovasculares. A hipertensão também pode levar a danos no coração ocasionados pela 

necessidade adaptativa para lidar com o aumento da pressão arterial. 

Também de acordo com nossos resultados, o número de plaquetas circulantes foi 

significativamente aumentado em ratos SHR expostos ao DE, o que foi observado em 

estudos similares. Em uma pesquisa utilizando camundongos hipertensos tratados com 

DEP versus tratamento com solução salina também se observou esse aumento plaquetário 

(Nemmar A. et. al. 2010). Nosso achado sugere uma resposta da medula óssea, levando a 

um aumento no estímulo para o aumento da produção de plaquetas. Recentemente, 

também foi relatado que a exposição ao material partículado MP2,5 leva a um aumento 

rápido e persistente no número de plaquetas (Tamagawa et al.,2008). Nemmar et. al. 



75 
 

 NATALIA MADUREIRA DE ALMEIDA | Tese de Mestrado 

também observaram aumento do número de plaquetas e agravamento de eventos 

trombótico em uma observação in vitro, levando a agregação plaquetária no sangue e a 

ativação da coagulação intravascular nos níveis de TP e TTPA (Nemmar et. al. 2011; 

Nemmar et al., 2010). 

Está bem estabelecido que os eventos trombóticos representam uma complicação 

da hipertensão arterial, indicando que a hipercoagulação e o estado protrombótico 

acompanham a hipertensão, esses eventos podem causar alta morbidade e mortalidade 

(Yang et al., 2010; Remkova e Remko, 2010). O fibrinogênio é uma glicoproteína sintetizada 

no fígado, que é a principal fonte de muitos fatores de coagulação, notamos um aumento 

de níveis de fibrinogênio, o aumento do número de plaquetas e anemia em animais 

hipertensos expostos ao DE quando comparados aos expostos ao AF, demonstrando que 

complicações trombóticas causadas por poluentes podem ser mais graves em casos de 

hipertensão, o sangue mais viscoso, prejudica o debito cardíaco que pode provocar quadros 

hipertensivos, aumento da força contratibilidade cadíaca, disfunção diastólica e sistólica e 

levar a insuficiência cardíaca congestiva (Ravel R. 1995). Trabalhos utilizando instilação 

intratraqueal de DEP demonstram que pode ocorrer rápida ativação sistema de formação 

de trombos, incluindo ativação de plaquetas, sugerindo que o DEP pode aumentar o risco 

de doenças vasculares isquêmicas (Nemmar A. et. al., 2003). Vários estudos experimentais 

relataram que a exposição a partículas provocam efeitos protrombóticos na veia da orelha 

de ratos (Silva et al.,2005), veia femoral e artéria de hamsters (Nemmar et al., 2002, 2003 

a, b) e artéria carótida de camundongos (Mutlu et al., 2007). Há dados epidemiológicos que 

demonstraram a estreita correlação entre altos níveis de fibrinogênio e o risco de isquemia 

por doenças cardiovasculares, no entanto, os impactos da exposição pulmonar para DEP 

e /ou componentes de perturbação circulatória de formação de trombos resposta da 

inflamação pulmonar tem sido pouco descritos. Mutlu et al. (2007) relataram fenômeno pró-
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trombótico em camundongos, caracterizados por diminuição no tempo de coagulação 

marcados por TP e TTPA e aumentos relativamente elevados nos níveis de plaquetas do 

sangue circulante e fibrinogênio 24 horas após a instilação, tempo de exposição muito 

inferior do que em nosso estudo. Na verdade, alguns outros estudos experimentais em 

roedores observaram alterações pró-coagulantes nos níveis de fibrinogênio e proteína C 

activada, mas apenas em doses de MP iguais ou superiores a 100 µg (Mutlu et al., 2011). 

Em nossos estudos observamos a massa ventricular esquerda aumentada em ratos 

SHR expostos ao DE após 45 dias, quando comparados aos ratos SHR expostos ao AF e 

aos WKY expostos ao AF e DE.  A hipertensão arterial pode levar a uma hipertrofia 

ventricular esquerda, devido a uma resposta adaptativa miocárdica causada pela 

sobrecarga de pressão, para reduzir o estresse da parede ventricular, permitindo manter 

sua capacidade mecânica (Berk et. al., 2007; Kehat and Molkentin J D., 2010). Em resposta 

ao esforço, o processo de remodelamento se estabelece, para compensar o estresse nas 

paredes do coração. Esse estresse leva a quebra da homeostase da matriz extracelular 

tendo como resultado o remodelamento irreversível que pode levar a insuficiência cardíaca 

(Graham et al., 2008). 

A hipertensão é conhecida por promover remodelamento cardíaco adverso, por 

induzir a hipertrofia concêntrica, hipertrofia excêntrica, disfunção diastólica e sistólica e por 

fim insuficiência cardíaca (Santos AB et.al. 2014). A hipertrofia concêntrica e disfunção 

diastólica são tradicionalmente associadas a um pequeno volume diastólico, enquanto o 

mesmo está associado a um ventrículo dilatado e disfunção (Wilson A. J. et al 2017). A 

insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração é incapaz de bombear sangue 

suficiente para atender às demandas metabólicas do corpo. A prevalência mundial de 

insuficiência atingem mais de 23 milhões de pessoas (Roger 2013). Pacientes com 

insuficiência cardíaca possuem taxa de mortalidade acima de 20% em comparação aos 
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pacientes com fração de ejeção preservada (MAGGIC 2012). Metade dos pacientes com 

insuficiência são reinternados depois de 6 meses (Desai e Stevenson 2012). A insuficiência 

cardíaca pode ser resultado do remodelamento cardíaco, que é o rearranjo progressivo da 

estrutura do tecido miocárdico e geometria ventricular (Wilson A. J. et al 2017).  

A disfunção diastólica é considerada um importante característica da progressão da 

insuficiência cardíaca, relacionadas à miocardiopatia hipertensiva (Lamb et al.1999). 

Estudos anteriores mostraram que, em comparação com controle, os SHRs de 10 meses 

exibiram a disfunção (Cingolani et al., 2003) e em 12 meses os corações SHR se tornaram 

mais rígidos (LeGrice et al., 2012). Já em outro estudo foi analisado a relação com a 

exposição a poluição do ar, a hipertrofia cardíaca e função ventricular esquerda, usando 

uma estimativa da exposição baseada na proximidade das principais estradas em uma 

população de individuos multi- étnica  livre de doenças, os pacientes que vivem perto de 

grandes estradas apresentaram um aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo  

(Van Hee et al., 2009), um achado importante é que assim como em nosso estudo, a 

exposição de PM2,5 aumentou o remodelamento cardíaco, hipertrofia de cardiomiócitos e 

deposição de colágeno. (Van Hee et al., 2010). 

O aumento de depósito total de colágeno pode prejudicar tanto a função sistólica, 

como a diastólica. Em modelos animais, o aumento do colágeno está associado a 

insuficiência cardíaca diastólica, degradação dos componentes endomisiais e permisiais do 

colágeno acompanhada com a dilatação ventricular e insuficiência cardíaca (Iwanaga Y. et 

al. 2002). Ratos SHR mostraram maior depósito de colágeno tipo I quando comparados 

com ratos WKY, levando a hipertrofia cardíaca em ratos SHR (Norton, G.R., et al. 1997). O 

aumento de pressão sistólica e diastólica, causados pela hipertensão arterial, levam ao 

aumento de tensão e estiramento das células contráteis, dos fibroblastos e da matriz 

extracelular. Essas variáveis mecânicas podem ativar os mecanismos para o crescimento 
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celular em cardiomiócitos sobrecarregados (Franchinni, 2001). Em corações de humanos 

e em modelos experimentais se observa uma poliploidia nos cardiomiócitos, que indica a 

multiplicação de seu material genético (Vliegen et al., 1995). O número de miofibrilas 

aumenta significantemente e também a área celular ocupada por organelas e mitocôndrias 

e retículo, isso para impedir um desequilíbrio entre a capacidade de produção de energia e 

a massa das microfibrilas (Rabinowitz e Zak, 1975).  

Em nosso estudo, os níveis de macrófagos foram mais altos em animais SHR 

expostos a DE. Estudos têm demonstrado que existe uma relação direta e positiva entre o 

grau de exposição MP2,5 e o número de macrófagos presentes nos pulmões. Os macrófagos 

encontradas no pulmão, fazem parte da primeira linha de defesa e desempenham um papel 

importante na resposta celular das vias aéreas após a inalação de MP, eles situam-se em 

grande parte nas superfícies epiteliais e atuam como uma barreira à matéria inalada 

fagocitando partículas e processando-as intracelularmente (Kampfrath T. et. al. 2011). 

Essas células também desempenham um papel no sistema imune secretando citocinas e 

quimiocinas e recrutando e ativando outras células receptoras. Através da ativação de 

receptores tipo 1, a angiotensina (Ang) II condiciona lesão hemodinâmica (Papaharalambus 

C. et. al. 2007) e posterior recrutamento de monócitos e outras células inflamatórias na 

vasculatura do coração e rim durante a hipertensão arterial (Wenzel P. et. al. 2011). 

Após a infiltração nos tecidos, podem se dividir em pelo menos dois fenótipos 

classicamente descritos, macrófagos M1 ou M2 (Ricardo S. et. al. 2008). Macrófagos M1 

induzem a inflamação através da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

juntamente com citocinas, incluindo interleucina-1 beta (IL-1β) e fator-alfa necrose tumoral 

(TNF-a). Os macrófagos M2 desempenham um papel anti-inflamatório, mediando o reparo 

tecidual através da secreção de IL-10 e fator de crescimento de transformação beta (TGF-

p) (Sica A. et. al. 2012). Várias linhas de evidência indicam que o protótipo M1 macrófagos 
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e as citocinas TNF-α e IL-1β, podem desempenhar um papel na homeostase da pressão 

arterial. Os níveis séricos de ambas citocinas são marcadamente elevadas durante a 

hipertensão (Go W. et.al. 2004). Além disso, a infusão intravenosa de TNF-α ou a IL-1β 

pode desencadear a natriurese e assim aumentar a pressão sanguínea (Shahid M. et. al. 

2008). Por outro lado, a deleção genética de TNF-α ou o receptor de IL-1 β alivia a elevação 

da pressão sanguínea (Sriramula S. et. al. 2008; Zhang J. et. al. 2014; Zhang J. et. al.2016). 

Em nosso estudo observamos um aumento de TNF-α nos animais SHR expostos a 

DE durante 30 e 45 dias. A TNF-α é um potente mediador inflamatório de respostas imunes, 

o aumento da produção dessa citocina ativada por macrófagos tem sido associada com 

inflamação pulmonar, estudos demonstram que a exposição ao DEP leva a produção de 

macrófagos alveolares que induzem a liberação da citocina inflamatória TNF-α (Kafoury 

R.M., et. al., 2005). Foi demonstrado que  as partículas urbanas DEP são um importante 

componente na liberação significativa de TNF-α, quando instiladas em pulmões de ratos, 

na corrente sanguínea, o TNF-α tem propriedades pró - oxidativas e estimula geração de 

ROS no músculo cardíaco de pacientes com insuficiência cardíaca (Eleuteri, E. et. al., 

2009).  Estudos demonstram que a inalação de DEP após 24 horas pode levar a formação 

de TNF-α e sua acumulação em grandes quantidades no plasma humano (Tornqvist, H., 

et. al., 2007), isso altera a expressão de aderência moléculas em células endoteliais, 

facilitando a transmigração de neutrófilos e alterando a permeabilidade vascular 

(Forchhammer, L., et. al., 2012). 

Uma variedade de tipos de células incluindo macrófagos, células T, células epiteliais 

de rim e células cardíacas desencadeiam a produção de TNF-α (Kleinbongard P. et. al. 

2010). Após secreção, o TNF-α medeia seus efeitos através de um dos dois receptores, 

TNFR1 e TNFR2 (Bruggeman L. et. al. 2011; Chen C. et. al. 2010). A ativação do receptor, 

por sua vez, ativa a sinalização múltipla vias, incluindo a proteína quinase ativada por 
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mitogenio (MAPK), TGF-β, NF-κB e NADPH oxidase, a ativação desses receptores parece 

ter diferentes efeitos sobre a pressão arterial (Chen C. et. al. 2010; Castillo A. et. al. 2012; 

Singh P. et. al. 2013). Contudo, experimentos com animais ilustram que, o TNF-α leva a 

elevação da pressão aumentando o apetite do sal, a atividade no sistema nervoso central 

(SNC) e estimular a reabsorção de sódio (Ramseyer V. et. al., 2013; Sriramula S. et. al. 

2008).   O TNF ocasiona danos aos rins e ao coração em casos de hipertensão (Zhang J. 

et. al. 2014).  

O MP2,5 também pode aumentar a secreção da citocina interleucina - 1beta (IL -1β) 

(Veranth, J. M., et. al., 2008). Nos ratos SHR de nosso estudo expostos a DE mostraram 

maiores expressões de IL1-β, essa citocina tem sido descrita como pró-inflamatória e 

potente mediador de uma ampla gama de doenças sistemicas humanas (Allantaz et. al, 

2007). A secreção de IL-1β também pode ser considerada como um evento preditivo na 

doença cardiovascular e respiratória, devido à sua capacidade de induzir a apoptose, inibir 

a diferenciação de miofibroblastos e reprimir a proliferação de fibroblastos em células de 

pulmões de ratos (Zhang e Phan, 1999). Estudos evidenciam a exposição ao DEP provoca 

a elevação de IL1- β, em células epiteliais, após exposição, observou-se maior expressão 

dessa citocina (Kumar RK et. al., 2014).  Em resposta à elevação da pressão arterial, pode 

ocorrer um aumento da expressão de IL-1β (Krishnan S. et. al. 2016; Shirasuna K. et. al. 

2015), sua a ativação pode ocasionar quadros de hipertensão através de vários 

mecanismos específicos dos tecidos, ela estimula a liberação de catecolamina e elevação 

da pressão arterial sistêmica, pode também induzir vasoconstrição na aorta e na 

vasculatura pulmonar (Shi P. et. al. 2010). 

O esgotamento da SOD, sugere estresse oxidativo que pode ser a ligação entre 

inflamação e hipertensão (Arora et al.,2010; Lee et al., 2011; Touyz e Briones, 2011). 

Diminuição da SOD também tem sido relatada em pré-hipertensos e hipertensos no Irã 
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(Amirkhizi et al., 2010). Pode-se notar que o estresse oxidativo pode ser um causa ou 

consequência da hipertensão, e pode aumentar a pressão elevação na presença de outros 

fatores pró-hipertensivos (Touyz e Briones, 2011) e, assim, aumentar o risco de doenças 

cardiovasculares. Foram adotados diferentes mecanismos para os efeitos adversos à 

saúde causados pelo DEP. A indução de estresse oxidativo e resposta inflamatória são 

considerados eventos importantes na saúde causados pelos efeitos da exposição ao MP 

(Lawal et al., 2015, Montiel-Davalos et al.,2010). O MP2,5 e MP10 têm sido relatados por 

induzir estresse oxidativo e apoptose de células (Montiel-Davalos et. al., 2010). Os radicais 

livres gerados pelo MP são os responsáveis pela efeitos inflamatórios observados in vitro e 

in vivo (MontielDavalos et. al., 2010), assim, as doenças cardiovasculares e pulmonares 

foram atribuídos à sua capacidade de gerar estresse oxidativo (Liu L et al., 2009, Miller et 

al.,2012). 

Em suma, podemos concluir que a exposição aos componentes da exaustão do 

diesel podem promover inflamação pulmonar e sistêmica, desbalancear o sistema nervoso 

autonômico e remodelar e o miocárdio. Estes fatores poderão promover ou agravar os 

quadros de hipertensão arterial sistêmica em indivíduos suscetíveis e expostos a poluição 

urbana. Existem poucos estudos demonstrando os efeitos da exposição crônica aos 

poluentes do ar, principalmente diesel, em animais e até mesmo em estudos 

epidemiológicos no enfoque da hipertensão aterial, uma doença cardiovascular crônica de 

grande repercussão na prática clínica. A população das grandes metrópoles habita em 

ambientes com alto teor de poluição do ar sem ter condições de proteger-se deste agravo 

ambiental. Torna-se então de extrema relevância científica e clínica, aprofundar os 

conhecimentos acerca da associação entre poluentes do ar e os marcadores de risco 

cardiovasculares envolvidos na hipertensão arterial para a compreensão dos mecanismos 

que levam ao aumento súbito de mobimortalidade por esta doença. 
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7. Conclusão 

 

A exposição aos componentes da exaustão do combustível diesel, foi capaz de 

causar toxicidade cardiovascular induzindo inflamação pulmonar e sistêmica, desbalanço 

do sistema nervoso autônomo e remodelamento do miocárdio. Os animais  hipertensos 

apresentaram alterações de maior intensidade comparados aos animais normotensos. 

Especificamente, a exaustão do combustível diesel promoveu os seguintes efeitos: 

 

1. Inflamação pulmonar com níveis aumentados de macrófagos nos ratos 

hipertensos e neutrófilos nos ratos normotensos através do lavado 

broncoalveolar. 

2. Inflamação sistêmica com níveis aumentados de hemácias microcíticas, 

alterações nos fatores de coagulação: aumento dos tempos de protrombina e 

tromboplastina parcial ativada, diminuição nos valores de fibrinogênio e 

agregação plaquetária nos animais hipertensos.  

3. Desbalanço do sistema nervoso autônomo com redução da variabilidade da 

frequência cardíaca através da diminuição na modulação parassimpática  dos 

animais hipertensos.  

4. Níveis aumentados das citocinas pró-inflamatórias e redução da defesa 

antioxidante nos animais hipertensos. 

5. Remodelamento do miocárdio através de aumento do volume de cardiomiócitos 

e aumento das fibras colagênicas nos animais hipertensos. 
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