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Resumo 
 
 

Galhardo MS. Distribuição diferencial e remodelamento dos elementos 
fibrilares da matriz extracelular no coração de ratos espontaneamente 
hipertensos [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2012. 
 
A linhagem de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) tem sido utilizada 
para como modelo animal para hipertensão humana, uma vez que estes 
animais desenvolvem pressóricos aumentados, hipertrofia ventricular 
esquerda, aumento de colágeno intersticial e disfunção diastólica. Embora o 
excesso de colágeno fibrilar tenha sido bem estudado neste modelo e esteja 
envolvido na insuficiência cardíaca observada, não há estudos quantitativos 
acurados (baseados na estereologia) para avaliar precisamente o volume 
tecidual ocupado pelo colágeno fibrilar e o remodelamento das fibrilas de 
colágeno segundo seu diâmetro uma vez que variações no diâmetro das 
fibrilas têm grande impacto funcional Mais ainda, nunca foi estudado neste 
modelo o remodelamento das fibras do sistema elástico (oxitalânicas, 
elaunínicas e elásticas propriamente ditas), que juntamente com o 
componente colagênico são responsáveis pelas características 
biomecânicas do tecido. Assim sendo, os corações de ratos Wistar (WIS), 
Wistar Kyoto (WKY) e SHR foram submetidos a análise hemodinâmicas e 
foram processados para microscopia de luz  e eletrônica, segundo 
amostragem estereológica. Cortes corados com HE foram utilizados para 
avaliação do diâmetro dos cardiomiócitos e do volume absoluto do coração e 
do ventrículo esquerdo; cortes corados com Picrossirius-hematoxilina foram 
utilizados para a avaliação da fração de volume ocupada por colágeno no 
ventrículo esquerdo e volume absoluto de colágeno; cortes ultra-finos foram 
utilizados para avaliação do diâmetro das fibrilas de colágeno cortadas 
transversalmente e para avaliação da distribuição das fibras oxitalânicas, 
elaunínicas e elásticas. Os resultados mostram que a hipertrofia ventricular 
dos animais SHR deveu-se à hipertrofia dos cardiomiócitos associada à 
maior quantidade de colágeno fibrilar (3,8 x maior no SHR que no WIS). A 
análise ultraestrutural mostrou que as fibrilas de colágeno no endomísio 
variam, em nanômetros, de 31 a 53 nos animais WIS, de 36 a 67 nos WKY e 
de 31 a 85 nos SHR, com medianas respectivamente de 39,58,  48,38 e 
54,39, sendo que do ponto de vista estatístico a distribuição dos diâmetros 
das fibrilas colágenas dos animais SHR é diferente das outras duas 
linhagens.A análise uttra-estrutural das fibras do sistema elástico mostrou 
que as fibras oxitalânicas, elaunínicas e elásticas apresentam uma 
distribuição diferencial nos diversos compartimentos da parede cardíaca dos 
animais, sendo que nas três linhagens há fibras elásticas propriamente ditas 
no endocárdio e epicárdio; no entanto, no perimísio as fibras elásticas e 
elaunínicas aparecem raramente nos ratos SHR e com maior freqüência nos 
WIS e WKY; no endomísio dos ratos SHR não foi possível observar a 
mesma riqueza de fibras elásticas e elaunínicas presentes nas outras 
linhagens, havendo assim um predomínio de fibras oxitalânicas no 
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endomísio dos animais SHR. Os resultados mostram que, além das 
modificações quantitativas no conteúdo de colágeno no miocárdio do 
ventrículo esquerdo dos animais SHR, há também uma alteração qualitativa 
na população de fibrilas colagênicas que passa a ser constituída por fibrilas 
mais grossas. Mais ainda, os resultados mostram que, em relação às fibras 
do sistema elástico, a predominância de fibras oxitalânicas no endomísio dos 
animais SHR sugere que as forças de tensão maiores no coração destes 
animais modulem não somente o sistema colagênico mas também o sistema 
elástico no sentido de acumular fibras que suportam melhor as cargas, 
contribuindo para a perda da complacência da parede ventricular. 
 
Descritores: Coração, Hipertensão, Colágeno Fibrilar, Fibras Elásticas, Rato 
Espontaneamente Hipertenso, Microscopia Eletrônica de Transmissão. 
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Abstract 
 
 

Galhardo MS. Differential distribution and remodelling of fibrillar elements of 
the extracellular matrix in the heart of spontaneously hypertensive rat 
[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2012. 
 
The strain of spontaneously hypertensive rats (SHR) has been used as an 
animal model for human hypertension, since these animals develop 
increased blood pressure, left ventricular hypertrophy, increased interstitial 
collagen and diastolic dysfunction. Although excess fibrillar collagen has 
been well studied in this model and is involved in observed heart failure, 
there are no accurate quantitative studies (i.e., based on stereology) to 
precisely assess the volume of tissue occupied by fibrillar collagen neither 
the remodeling of collagen fibrils with respect to their diameters, and such 
studies are very important because variations in the diameter of the fibrils 
have a major functional impact. 
Moreover, the remodeling of elastic system fibers (oxytalan, elauninic and 
elastic proper), which together with the collagenous component are 
responsible for biomechanical features of the tissue, has never been studied 
in this model. Thus, the hearts of Wistar (WIS), Wistar Kyoto (WKY) and SHR 
rats went through hemodynamic analysis and were processed for light and 
electron microscopy, according to stereological sampling criteria. HE-stained 
sections were used to evaluate the diameter of the cardiomyocytes and the 
absolute volume of the heart while left ventricular sections stained by 
Picrosirius-hematoxylin were used to evaluate the volume fraction occupied 
by collagen in the left ventricle as well as its absolute volume of collagen; 
ultra-thin sections were used for evaluation of the diameter of transversally 
sectioned collagen fibrils and for evaluation of the distribution of oxytalan, 
elauninic and elastic proper fibers. 
The results show that the ventricular hypertrophy of SHR rats was due to 
cardiomyocyte hypertrophy associated with a higher amount of fibrillar 
collagen (3.8 times as high than in the WIS rats). The ultrastructural analysis 
showed that the collagen fibrils in the endomysium range in nanometers, 
from 31 to 53 in WIS animals, 36 to 67 in the WKY and 31 to 85 in SHR, with 
medians 39.58, 48.38 and 54.39, respectively. The distribution of diameters 
of collagen fibrils is statistically different in SRH animals when compared to 
the other two strains. The ultrastructural analysis of the fibers of the elastic 
system showed that oxytalan, elauninic and elastic fibers present a 
differential distribution across the various compartments of the heart wall of 
the animals. In the three strains there are elastic fibers in the endocardium 
and epicardium, while in the perimysium, the elastic fibers proper and the 
elauninic fibers rarely appear in SHR rats, being more frequent in WIS and 
WKY rats; the endomysium of SHR rats did not exhibit the same richness of 
elastic fibers proper and elauninic fibers present in other strains, occurring 
thus a predominance of oxytalan fibers in the endomysium of SHR rats. 
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The results also show that, in addition to the quantitative changes in collagen 
content of left ventricular myocardium of SHR rats, there is a qualitative 
alteration in the population of collagen fibrils that is richer in thicker fibrils. 
Moreover, the results show that, with respect to the fibers of the elastic 
system, the predominance of the oxytalan fibers in the endomysium of SHR 
rats suggests that the higher tensile forces in the hearts of these animals 
modulate not only the collagenous system but also the elastic system, 
entailing accumulation of fibers suited to better support the loads, 
contributing to the loss of ventricular wall compliance. 
 
Descriptors: Heart, Hypertension, Fibrillar Collagen, Elastic Fiber, 
Spontaneously Hypertensive Rat, Transmission Electron Microscopy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A pressão arterial é o fenótipo final resultante da integração entre as 

influências ambientais e a expressão de vários genes. A manutenção bem 

como a variação momento a momento da pressão arterial dependem de 

mecanismos redundantes que determinam ajustes da frequência e da 

contratilidade cardíacas, do estado contrátil dos vasos de resistência e de 

capacitância e da distribuição de fluido dentro e fora dos vasos. Os principais 

fatores envolvidos no controle da pressão arterial são o estresse oxidativo, o 

sistema renina-angiotensina, a hiperatividade simpática dos barorreceptores 

e quimiorreceptores, fatores secretados pelo endotélio e mecanismos renais 

(Kaplan, 1998). Considera-se hipertensa a pessoa que, medindo a pressão 

arterial em repouso, apresenta valores iguais ou acima de 14 por 9 

(140mmHg X 90mmHg). 

A hipertensão arterial é uma doença crônico-degenerativa de caráter 

multigênico e multifatorial que pode levar a lesões em outros órgãos além do 

coração como olhos, cérebro, rins e vasos sanguíneos (Brown, 1996). 

A hipertensão é o principal fator de risco para o infarto do miocárdio, 

insuficiência cardíaca e acidentes vasculares. De acordo com o relatório 

anual de 2012 da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1/3 da população 

mundial é hipertensa. 

Dados do ministério da Saúde divulgados em abril do mesmo ano 

mostram que a doença atinge 22,7% da população adulta brasileira, 



2 

 

chegando a 59,7% na população acima de 65 anos e 5,4% nos jovens entre 

18 e 24 anos.  

A hipertensão, o diabetes e a obesidade são enfermidades tão 

comuns que é difícil não conhecer alguém que sofra de pelo menos uma 

delas. Por serem tão comuns, muitas vezes se perde a dimensão de sua 

gravidade, mas essas três doenças são as maiores causas dos problemas 

cardiovasculares e a principal causa de mortes em todo o mundo, sendo 

responsáveis pela metade das mortes por acidente vascular cerebral e por 

45% dos infartos do miocárdio. 

Sabe-se que a hipertensão arterial sistêmica leva à hipertrofia 

ventricular esquerda como resposta adaptativa miocárdica que, a curto 

prazo, reduz o estresse da parede ventricular, permitindo que o mesmo 

mantenha sua capacidade mecânica (Badeer, 1964). A hipertrofia, em parte, 

deve-se à hipertrofia dos cardiomiócitos e, em parte, ao remodelamento da 

matriz extracelular. 

A matriz extracelular cardíaca é formada por uma trama glicoproteica 

que envolve e se relaciona com as células constitutivas do coração. Os 

principais componentes da matriz são: colágeno tipo I e tipo III, elastina, 

fibrilina, proteínas adesivas e proteglicanos. A eficiência mecânica do 

miocárdio depende das propriedades contráteis dos cardiomiócitos 

associados a essa matriz extracelular que possui características próprias de 

resistência mecânica e resiliência (Wilson e Spinale, 2001). 

É bem documentado o remodelamento dos diferentes tipos de fibras 

de colágeno e das proteínas adesivas da matriz extracelular na parede 



3 

 

cardíaca frente a um quadro de hipertensão, porém não foi possível 

encontrar publicações sobre o remodelamento das fibras do sistema elástico 

na hipertensão. Mais ainda, não há registros na literatura da utilização de 

métodos estereológicos para quantificação de colágeno no coração de ratos 

hipertensos (SHR). 

Este trabalho tem como proposta preencher, ainda que parcialmente, 

esta lacuna do conhecimento científico, utilizando medidas quantitativas 

baseadas na estereologia e identificação por microscopia eletrônica para 

estudar a distribuição dos elementos fibrilares da matriz extracelular 

cardíaca comparando-se animais SHR e os Wistar-Kyoto (WKY) 

normotensos (linhagem que originou a linhagem SHR). No entanto, os ratos 

Wistar-Kyoto são geneticamente heterogêneos (Kurtz et al., 1989, St Lezin 

et al., 1992) e por isso, a linhagem Wistar (WIS) normotensa também foi 

utilizada como controle. 

 



4 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Compartimentos da Parede Cardíaca 

 

Para compreensão das alterações decorrentes da hipertensão no 

coração, vale recordar histologicamente, as camadas (túnicas) que 

compõem sua parede: endocárdio, miocárdio e epicárdio (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo esquemático ilustrando as três camadas histológicas do coração 
(endocárdio, miocárdio e pericárdio visceral, também denominado epicárdio) e o 
pericárdio parietal. 

 

2.1.1 Pericárdio 

 

O pericárdio é um saco de parede dupla que envolve o coração e as 

raízes dos grandes vasos. As duas paredes são: 

 Pericárdio parietal ou fibroso formado por tecido conjuntivo 

denso, rico em fibras colágenas e elásticas, revestido por epitélio simples 
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pavimentoso (mesotélio), constituindo uma membrana muito estudada por 

seu emprego nas biopróteses do sistema cardiovascular. 

 Pericárdio visceral ou seroso, denominado epicárdio, 

constituído por mesotélio que reveste a superfície externa do coração em 

associação a uma camada de tecido conjuntivo fibroso que se continua com 

o conjuntivo do miocárdio. 

O pericárdio visceral e parietal delimitam a cavidade pericárdica 

humana, que contém cerca de 50 ml de líquido pericárdico, secretado pelas 

células mesoteliais, como um filtrado do plasma. 

Um estudo demonstrou a capacidade das células epiteliais do 

epicárdio de se diferenciar em células musculares lisas e endoteliais, o que 

confere ao epicárdio o potencial de participar como fonte primária de vasos 

coronários mesmo na idade adulta como já o faz durante o desenvolvimento 

embrionário (Wills et al., 2008). 

 

2.1.2 Miocárdio 

 

O miocárdio corresponde à porção muscular propriamente dita do 

coração. O tecido conjuntivo do miocárdio pode ser subdividido em três 

compartimentos contínuos entre si e com o conjuntivo das válvulas 

cardíacas e das cordas tendíneas: epimísio, perimísio e endomísio. O 

epimísio se localiza internamente ao epicárdio e também ao endocárdio, 

sendo dificilmente distinguido como uma camada propriamente dita, uma vez 

que se confunde com o tecido conjuntivo do endocárdio e miocárdio. Por sua 
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vez, o perimísio corresponde a grandes trabéculas de tecido conjuntivo que 

envolvem grupos de cardiomiócitos, delimitando feixes de fibras musculares, 

se continuando com o epimísio e com o endomísio que, caracteristicamente, 

envolve cada cardiomiócito e os conecta entre si (Burlew e Weber, 2000). A 

organização do tecido conjuntivo no miocárdio está ilustrada na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Organização do tecido conjuntivo no miocárdio. Cada cardiomiócito (M) 

está envolvido pelo delicado endomísio (E, em rosa); por sua vez, a denominação 

perimísio (P, em azul) se refere ao tecido conjuntivo que envolve grupos de 

miócitos; já o termo epimísio (EP, em amarelo) corresponde ao revestimento 

conjuntivo fibroso que se continua como epicárdio e com o endocárdio (adaptado 

de Souza, 2002). 

 

 

2.1.3 Endocárdio 

 

O endocárdio corresponde ao revestimento interno das cavidades 

cardíacas. Pode ser dividido em três estratos:  
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 endotélio, que é o epitélio simples pavimentoso com 

propriedades especiais sintéticas e mecânicas, em contato direto com as 

cavidades atriais e ventriculares; 

 conjuntivo sub-endotelial, que é constituído por tecido 

conjuntivo frouxo com finas fibras de colágeno e fibras elásticas;  

 sub-endocárdio, uma camada denominada de tecido conjuntivo 

que se confunde com o epimísio do miocárdio. Trata-se de um tecido 

conjuntivo rico em células adiposas, vasos, nervos e células musculares 

lisas. No sub-endocárdio das paredes ventriculares estão presentes as fibras 

de Purkinje (células musculares especiais com função na transmissão de 

impulso elétrico).  

 

 

2.2 Elementos Fibrilares da Matriz Extracelular 

 

Os tecidos conjuntivos são estruturas biológicas complexas, 

constituídas por células e uma rica matriz extracelular formada por uma 

variedade de componentes químicos que confere a característica funcional 

do tecido. As células podem ser “nativas” (como fibroblastos, condrócitos, 

osteócitos) ou relacionadas às atividades inflamatória e imunológica (como 

leucócitos, macrófagos, mastócitos), Os principais componentes da matriz 

extracelular são moléculas de colágeno (na sua forma fibrilar e não fibrilar), 

proteoglicanos, ácido hialurônico, fibras do sistema elástico, glicoproteínas 

adesivas, além de água de solvatação e minerais. A quantidade relativa de 



8 

 

cada um dos componentes varia significativamente em cada tecido 

conjuntivo em particular e também com a idade (Parry e Craig, 1988). 

A matriz extracelular foi considerada, por muito tempo, como uma 

rede fibrosa inerte. Porém, além de fornecer o suporte estrutural para os 

tecidos, a matriz se constitui em importante meio através do qual transitam 

informações entre as células, participando direta ou indiretamente de uma 

série de processos que incluem morfogênese, diferenciação e migração 

celulares. A matriz extracelular não só promove a organização adequada e a 

integridade dos tecidos, mas também facilita suas funções básicas e modula 

a resposta frente a estímulos patológicos. 

O tecido conjuntivo também participa ativamente nos processos de 

reparo e fibrose, nos quais ocorrem interações dinâmicas e complexas entre 

os elementos matriciais. As diversas concentrações e associações dos 

componentes da matriz extracelular resultam em adaptações específicas às 

necessidades funcionais em cada órgão e cada componente participa na 

construção de uma matriz perfeitamente talhada para as necessidades 

individuais de determinado órgão, permitindo a manutenção da homeostase, 

a diferenciação em cada estágio do desenvolvimento e adaptações frente a 

novos estímulos (Montes, 1996). 

No caso do coração, a eficiência mecânica do miocárdio depende das 

propriedades contráteis dos cardiomiócitos envolvidos por uma matriz 

extracelular que possui características próprias de resistência mecânica e 

resiliência (Wilson e Spinale, 2001). 
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Os principais componentes da matriz extracelular cardíaca são: 1) 

proteínas estruturais, como colágeno tipo I e tipo III (predominantes), 

elastina, fibrilina; 2) proteínas adesivas como colágeno IV e VI, laminina, 

fibronectina; 3)  proteglicanos. 

A habilidade de sintetizar os componentes da matriz extracelular 

difere entre as células do coração: cardiomiócitos e células endoteliais 

produzem colágenos tipos IV e VI, laminina e perlecan, enquanto 

fibroblastos produzem colágenos tipos I e III, fibronectina, proteoglicanos, 

metaloproteinases e seus inibidores (Corda et al., 2000; Janicki e Brower, 

2002). Os fibroblastos, responsáveis pela síntese e manutenção da matriz 

extracelular, são as células mais prevalentes do coração, enquanto que os 

cardiomiócitos (que são as células mais importantes do ponto de vista 

funcional) representam apenas um terço do número total das células.  

 

2.2.1 Sistema colagênico 

 

Os colágenos são uma família de proteínas fibrosas bem 

características, encontradas em todos os organismos multicelulares. São as 

proteínas mais abundantes nos mamíferos, constituindo cerca de 25% de 

sua massa protéica total. A principal característica de uma molécula de 

colágeno típica é a estrutura longa e rígida de sua fita tripla helicoidal, na 

qual três cadeias polipeptídicas de colágeno, chamadas cadeias , são 

enroladas umas nas outras formando um tipo de corda supertorcida (Figura 

3). 
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Figura 3: Estrutura da molécula de colágeno. (A) Modelo de uma cadeia  no qual 

cada aminoácido é representado por uma esfera. Cada cadeia  é composta por 
uma série de seqüências Glicina-X-Y, na qual X e Y podem ser qualquer 
aminoácido.(B) Um modelo de uma molécula de colágeno formada por três cadeias 

, cada uma mostrada em cor diferente, arranjadas em forma de tripla hélice 
(Alberts et al., 2002).  

 

 

Existem vários tipos de colágeno, cada um definido por suas cadeias 

1 e 2 específicas. Já foram descritos 28 diferentes tipos de colágenos 

(Kroshnoodi et al., 2008). 

As moléculas de colágeno se associam no espaço extracelular e, 

dependendo de sua composição e formato, podem formar fibrilas, redes ou 

mesmo se associar a fibras colágenas. Existem, portanto, colágenos 

fibrilares (isto é, que formam fibrilas e fibras, como por exemplo os 

colágenos tipo I, II, III) e não fibrilares (como o colágeno tipo IV, que é um 

dos principais componentes das lâminas basais).  
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Os principais tipos de colágeno encontrados nos tecidos conjuntivos 

são os tipos I, II, III, IV, V, VI e VII.  

O colágeno tipo I, o mais comum entre os colágenos, forma fibrilas 

grossas (com diâmetro médio de 75nm) que se associam formando fibras 

grossas de 2 a 10 µm, conhecidas como “fibras colágenas” na histologia 

clássica. Estão presentes no tecido conjuntivo propriamente dito, no osso, 

dentina, cemento, tendão, ligamentos, fáscias, epimísio, epineuro 

constituindo cerca de 90% do colágeno do organismo, tendo como principal 

função, a resistência à tensão (Parry e Craig, 1988). É interessante observar 

que as fibrilas de colágeno tipo I são, na realidade, fibrilas heterotípicas, 

constituídas também por fibrilas de colágeno tipo V que tem importante 

função na determinação do diâmetro final da fibrila (Birk et al., 1990). A 

deficiência de colágeno tipo V leva ao aparecimento de fibras colágenas de 

aspecto semelhante àquelas encontradas nos pacientes com Ehlers-Danlos 

(Wenstrup et al., 2006). 

O tipo colágeno tipo II permanece sob forma de fibrilas nos tecidos, 

sendo encontrado quase que exclusivamente na matriz extracelular das 

cartilagens hialina e elástica e na membrana tectória do órgão de Corti,. A 

sua principal função é a resistência às forças compressivas, uma vez que se 

associa a grandes quantidades de proteoglicanos na matriz extracelular 

(Thalmann, 1993). Assim como mencionado para o colágeno tipo I, as 

fibrilas de colágeno tipo II também são heterotípicas, cabendo às fibrilas de 

colágeno tipo XI o papel de regulador do diâmetro fibrilar final (Kadler et al., 

2007). 
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Já o colágeno tipo III forma fibrilas finas (com diâmetro médio de 

45nm) que se associam formando fibras finas de 0,5 a 2,0 µm diâmetro, 

encontradas na derme papilar, baço, fígado, pulmão, linfonodos, endomísio, 

endoneuro etc., constituindo o estroma de outros órgãos parenquimatosos. 

Correspondem às clássicas fibras reticulares referidas na histologia clássica 

e sua função é formar uma rede de sustentação delicada para as células 

estromais (Montes, 1996; Alberts et al,, 2002). 

Uma vez que os colágenos tipo I e tipo III diferem no diâmetro das 

fibras, no alinhamento espacial e no grau de entrelaçamento, 

consequentemente, o tecido que contiver mais fibras de colágeno do tipo I 

(fibras maior diâmetro formadas por fibrilas mais grossas) será mais 

resistente à tração do que o tecido com maior concentração de fibras do tipo 

III (fibras de menor diâmetro formadas por fibrilas finas) (Montes, 1996). 

Diferentemente dos outros tipos, o colágeno tipo IV aparece somente 

nas lâminas basais de todos os tecidos; suas moléculas se associam 

formando um rede que interage com outros componentes da matriz nesta 

localização como a laminina e perlecan. Assim, através desta complexa 

interação molecular, estes componentes formam lâminas basais altamente 

específicas para cada tecido que estão diretamente envolvidas em 

processos biológicos como adesão, migração e desenvolvimento celular, 

regeneração e cicatrização de tecidos, além de servir como um local de 

reserva de fatores de crescimento e enzimas (Kroshnoodi et al., 2008). 

As fibrilas de colágeno tipo VI formam feixes que estão presentes em 

basicamente todos os tecidos conjuntivos em associação às lâminas basais. 
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Há evidências que o colágeno tipo VI desempenhe uma função de 

ancoragem da lâmina basal, devido à sua forte interação com o colágeno 

tipo IV; além disso, o colágeno tipo VI interage também diretamente com 

fibrilas de colágeno tipo I e tipo III (Knupp et al., 2006).  

As fibrilas de colágeno tipo VII são os principais constituintes das 

fibrilas de ancoragem, com 750 nm de comprimento e estriação típica, 

classicamente descritas na interface entre lâmina basal e o tecido conjuntivo 

na pele, na mucosa oral, na mucosa do trato respiratório e reprodutivo. Sua 

função é realizar a ancoragem entre a lâmina basal e fibras colagênicas do 

tecido conjuntivo subjacente. Esta afirmação se confirma pela observação 

que a deficiência de fibrilas de ancoragem leva a um padrão fenotípico de 

epidermólise bolhosa, com a presença de bolhas cutâneas devido à 

separação da derme ao longo da lâmina basal (Sakai et al., 1989).  

 

2.2.1.1 Distribuição do colágeno fibrilar na parede ventricular 

 

No ventrículo esquerdo adulto normal, 1,8% do miocárdio é composto 

de colágeno (Weber, 1989). Estudos de hibridização in situ mostraram o 

colágeno tipo I e tipo III são sintetizados pelos fibroblastos intersticiais e não 

pelos cardiomiócitos (Eghabali et al., 1989).  

Pequenas alterações em sua concentração e/ou nas proporções 

relativas dos tipos de colágeno exercem importantes efeitos nas 

propriedades mecânicas ativas e passivas do coração; por exemplo, na 
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hipertrofia ventricular, a concentração de colágeno no ventrículo esquerdo 

humano passa de 1,8% para 2,6% (Shirwany e Weber, 2006). 

No coração humano adulto foram identificados cinco tipos de 

colágenos: I, III, IV, V e VI (Speiser et al., 1991). 

O colágeno tipo I é responsável pela estruturação do interstício e do 

espaço perivascular. As modificações da arquitetura cardíaca presentes na 

hipertrofia ventricular estão relacionadas com concentrações maiores de 

colágeno tipo I.  

O endomísio é rico em colágeno tipo III constituindo as “fibras 

reticulares” que envolvem os cardiomiócitos acomodando as variações da 

forma da célula durante o ciclo cardíaco. Estas fibras têm papel importante 

na capacidade de distensibilidade do coração (Fedak et al., 2005). 

No miocárdio de primatas não humanos a distribuição dos tipos de 

colágeno é: 85% corresponde a colágeno tipo I, 11% é colágeno tipo III e 3% 

é colágeno tipo V. Os colágenos tipo I e tipo III transmitem forças mecânicas 

por todo o miocárdio mantendo a estrutura tecidual durante o ciclo cardíaco 

e as propriedades visco-elásticas do órgão (Weber et al., 1988).  

O colágeno tipo IV está presente nas lâminas basais dos 

cardiomióciotos e das células endoteliais e participa das estruturas de 

adesão entre células e matriz extracelular. 

O colágeno tipo V contribui para a regulação da espessura das fibras 

de colágeno, enquanto que o colágeno tipo VI, além de ter participação nos 

processos de remodelamento cardíaco pós-injúria, participa também nos 

fenômenos de diferenciação dos mioblastos e miofibroblastos no miocárdio, 
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merecendo atenção nas pesquisas com células tronco para reconstrução 

miocárdica (Naugle et al., 2006). 

 

Colágeno fibrilar no epicárdio e endocárdio 

Embora haja menção às fibras colágenas do epicárdio nos livros 

didáticos, são raras as publicações sobre o assunto e sua alteração em 

distúrbios patológicos do coração. Em 2007, em um trabalho com técnicas 

de microscopia eletrônica de varredura e testes biomecânicos, foi observado 

que, na região mais superficial e mais profunda do epicárdio, as fibras 

colágenas (e as elásticas também) se alinham paralelas entre si, enquanto 

que na região intermediaria do epicárdio as fibras colágenas não 

apresentam uma orientação preferencial (Jöbsis et al., 2007).  

O epicárdio participa ativamente na manutenção das forças residuais, 

pois se esta estrutura for retirada ocorre uma mudança na conformação na 

estrutura ventricular; além disso, os testes mecânicos mostram que o 

epicárdio desempenha um papel nas propriedades mecânicas passivas, 

principalmente durante o enchimento ventricular na fase inicial da diástole. 

Na pericardite constritiva, há um acúmulo de colágeno tipo I no epicárdio, 

formando uma capa fibrótica espessa, às vezes com calcificação, que leva à 

restrição do enchimento diastólico (Jöbsis et al., 2007).  

Por sua vez, no endocárdio as “fibras reticulares”, constituídas por 

colágeno tipo III, são bastante estudadas principalmente devido às 

complicações das endocardites e da endomiocardiofibrose, que é uma 

doença progressiva, de origem desconhecida, que afeta seriamente o 
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coração, promovendo a substituição do tecido conjuntivo frouxo do 

endocárdio por um tecido fibrótico (ou fibroelástico) que termina por restringir 

o volume das câmaras ventriculares.  

 

Colágeno fibrilar no miocárdio 

O epimísio, tanto na sua face epicárdica como endocárdica, possui 

fibras colágenas relativamente mais grossas que o restante do miocárdio, 

dispostas em uma trama que se alinha ao maior eixo dos miócitos em 

condições de estiramento. Supõe-se que esta malha colagênica proteja os 

sarcômeros de um possível estiramento além da força máxima (Robinson et 

al., 1983; Morita et al., 1991). 

No perimísio, as fibras de colágeno tem orientação preferencial 

localizadas paralelamente ao maior eixo dos miócitos. No tecido em 

repouso, apresentam um padrão ondulado, o que sugere que essas fibras 

não são estiradas fortemente durante o enchimento ventricular na diástole 

(Figura 4). De fato, à medida que a pressão do ventrículo esquerdo 

aumenta, os sarcômeros se distendem e as fibras colagênicas perimisiais 

vão perdendo sua ondulação enquanto a parede ventricular se relaxa. No 

seu retorno à posição ondulada, as fibras colágenas perimisiais colaboram 

no recolhimento elástico da parece ventricular que se segue à diástole 

(Mackenna et al., 1996; 1997; Robinson et al., 1983).  
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Figura 4 - Esquema ilustrando as fibras de colágeno onduladas do perimísio (em 

verde) dispostas paralelamente aos miócitos (adaptado de Janicki e Brower, 2002).  

 

O endomísio constitui-se pela lâmina basal dos cardiomiócitos e das 

células endoteliais associadas a uma rede de proteínas fibrilares da matriz 

extracelular que incluem fibras de colágeno tipo III e fibras do sistema 

elástico (Junqueira e Carneiro, 2009). 

A organização estrutural do colágeno fibrilar do endomísio tem sido 

estudada principalmente na varredura. Inicialmente, Borg et al. (1982) e 

Robinson et al. (1987) propuseram a existência de “struts”, que 

correspondiam atraves de colágeno fibrilar (que em conjunto medem de 120 

a 150 nm de diâmetro), conectando as lâminas basais de cardiomiócitos 

vizinhos e de capilares entre si, além de um complexo de fibras de colágeno 

isoladas ao redor da célula (Figura 5). 
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Figura 5 - Esquema ilustrando duas células musculares (M), mostrando “struts” (S), 

inseridos na periferia da célula, ao nível da linha Z, e a trama colagênica ao redor 

da célula, como proposto por Robinson et al., 1987. 

 

 

A partir de estudos em microscopia de varredura, o grupo do Prof. 

Pietro Motta da “La Sapienza Università di Roma” publicou, em 2001, uma 

proposta para organização estrutural do endomísio na qual uma trama de 

fibras de colágeno tridimensional contínua que envolveria os miócitos e 

capilares (Figura 6).  

         
 
Figura 6 - A: Micrografia eletrônica de varredura do endomísio. Os miócitos foram 

retirados quimicamente e pode-se observar a rede colagênica endomisial; ml: 

lacuna deixada pelo miócito; cl: lacuna deixada pelo capilar. Barra: 10 µm. B: 

Esquema ilustrando a trama fibrilar contínua que envolve inteiramente miócitos (M) 

e capilares (C). Reproduzido de Macchiarelli et al. (2002). 

A B 
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Este modelo atual, em contraposição à idéia anterior que a conexão 

entre células vizinhas se daria apenas através dos “struts” é o mais aceito 

atualmente, sendo compatível com as observações em microscopia de luz. 

Por este modelo, a conexão dos cardiomiócitos entre si pode ser 

responsável pelo alinhamento sarcomérico observado entre as células, pela 

distribuição de forças entre células vizinhas e por impedir o deslizamento 

entre as células adjacentes, fazendo com que grupos de células funcionem 

de um modo sincronizado. Além disso, a conexão entre cardiomiócitos e 

capilares pode ser responsável pela manutenção da patência do capilar 

durante a sístole. Desta forma, a própria rede fibrilar em si poderia ser 

responsável por muitas das propriedades viscoelásticas do coração, 

prevenindo que os miócitos sejam excessivamente estirados e lesionados 

(Macchiarelli et al., 2002). 

Os cardiomiócitos interagem diretamente com esta trama colagênica 

(formada principalmente por colágenos tipos I, III e VI) através de receptores 

transmembrana (integrinas) que se associam a elementos de adesão célula-

matriz como a laminina, o perlecam e entactina. 

Quando ativadas, as integrinas agrupam-se a proteínas do 

citoesqueleto associadas à membrana plasmática, tais como vinculina, 

talina, paxilina, e enzimas sinalizadoras formando placas de adesão focal. 

Esta é a base molecular através da qual a matriz extracelular controla o 

comportamento celular (Hsueh et al., 1998; Chan et al., 1999). 

Alguns autores tem desenvolvido o conceito de que a transmissão da 

força contrátil do músculo esquelético não se dá somente na junção 



20 

 

músculo-tendínea, mas também por transmissão lateral entre fascículos 

vizinhos e até mesmo entre células vizinhas, através do tecido conjuntivo 

intramuscular. Há dados bioquímicos, que demonstram que a rede de 

proteínas na região de membrana celular pode transmitir forças desde os 

elementos contráteis em direção do tecido conjuntivo do endomísio (Maasa 

et al., 2001). Pelo menos dois complexos protéicos, um contendo vinculina e 

outro contendo distrofina, tem potencial para transmitir força desde os 

filamentos de actina até os componentes do endomísio (Monti et al., 1999). 

A Figura 7 ilustra a interação célula-matriz no músculo cardíaco. 

 

 
 

Figura 7 – Conexões entre o citoesqueleto da célula muscular e a matriz 
extracelular. A actina recebe os estímulos mecânicos da matriz através das 
integrinas, como ocorre com outras células. O complexo distroglican-sarcoglican-
distrofina é uma ligação a mais. A porção COOH se associa a sarcoglicana, 
distroglicana, distrobrevina, sincolinia, óxido nítrico sintase e sintrofinas. A porção 
NH3 se liga a actina, vinculina e integrina. Estes dois sistemas fornecem uma 
estrutura que mantém a integridade do sarcolema e conecta elementos da matriz 
extracelular às proteínas do citoesqueleto (Firestein et al., 2008). 

 

Estes complexos são responsáveis pela mecanotransdução das 

modificações do ambiente extracelular para as células, através de vias de 
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sinalização que incluem fosforilação da tirosina de proteínas como paxilina, 

ativação de quinases do complexo de adesão focal, como FAK, Pyk2, Src, 

serino-e-treonina-quinase, proteino-quinase C (CPK), e outras. A 

possibilidade do envolvimento destas vias de sinalização no remodelamento 

da matriz extracelular cardíaca simultâneo à hipertrofia cardíaca se reforça 

frente a vários achados “in vitro”: 1) a ativação da integrina induz a formação 

de placas de adesão; 2) a sinalização das integrinas se contrapõe ou tem 

ação sinérgica a fatores de crescimento e à angiotensina II; 3) as vias de 

sinalização podem ser responsivas às forças mecânicas (Jane-Lise, 2000). 

 

2.2.2 Sistema elástico 

 

As fibras elásticas são particularmente abundantes nos pulmões, pele 

e vasos sanguíneos de grande calibre sendo responsáveis pela 

extensibilidade e resiliência dos tecidos. Nos últimos anos, com o aumento 

dos estudos sobre as fibras elásticas, apareceram evidências que estas 

modulam a sinalização, a adesão e proliferação celular (Dietz e Mecham, 

2000; Brooke et al., 2003), além de suas funções biomecânicas. 

O sistema elástico compreende fibras elásticas, elaunínicas e 

oxitalânicas (Ross e Bornstein, 1969; Montes, 1996; Arribas et al., 2006). Do 

ponto de vista ultraestrutural, fibras elásticas apresentam-se compostas por 

um cerne de elastina (que aparece como um material amorfo e homogêneo) 

rodeado por microfibrilas de 10 a 12nm de diâmetro, compostas 

principalmente por fibrilina. Durante o desenvolvimento de uma fibra elástica, 
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o feixe contendo somente microfibrilas aparece primeiro e, em seguida, 

ocorre a deposição da elastina por entre as microfibrilas até que a fibra 

elástica atinja sua completa maturação. 

No entanto, em certos compartimentos teciduais, mesmo em tecidos 

estáveis de indivíduos adultos, é possível observar somente feixes de 

microfibrilas sem a elastina (tais estruturas são conhecidas como fibras 

oxitalânicas) ou ainda feixes de microfibrilas contendo grumos esparsos de 

elastina (conhecidos como fibras elaunínicas). Estas observações mostram 

que nem todos os feixes de microfibrilas estão destinados a servir como 

“guias” para a deposição de elastina, podendo ser entidades microfibrilares 

independentes no tecido conjuntivo. 

Assim sendo, os feixes de microfibrilas estão presentes nos três tipos 

de fibras do sistema com quantidades crescentes de elastina associada, de 

acordo com a sequência: oxitalânica, elaunínica e elástica (Figura 8).  

 

 
 

Figura 8 - Micrografias eletrônicas da ultraestrutura das fibras do sistema elástico. 
Nas fibras elaunínica e elástica a elastina aparece depositada entre as microfibrilas 
como uma massa amorfa (em negro) enquanto que as fibras oxitalânicas são 
desprovidas de elastina (Montes, 1996). 
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É importante diferenciar “elastina” e “fibras elásticas”. A elastina é a 

proteína predominante em uma fibra elástica madura, sendo responsável por 

sua propriedade mecânica característica de resiliência (Figura 9).  

 

 

Figura 9 – Esquema mostrando as moléculas de elastina unidas por ligações 
covalentes que mantém a malha macromolecular; cada molécula pode se expandir 
e retornar ao seu formato original, de modo a esticar e encolher o conjunto como 
um todo (Junqueira e Carneiro, 2009). 

 

A elastina é uma proteína quimicamente inerte, hidrofóbica e estável 

em condições fisiológicas e, em condições normais, permanece no tecido 

por todo o tempo de vida do organismo (Shapiro et al., 1991).  

Ross et al. (1977) apontaram para o fato de que os três diferentes 

tipos de fibras do sistema elástico pertencem a uma série contínua de 

desenvolvimento sendo que as oxitalânicas são as primeiras a surgirem, 

seguidas pelas fibras elaunínicas e, finalmente, elásticas (Figura 10).  

Observações em mamíferos sugerem que as fibras oxitalânicas e 

elaunínicas são precursoras das fibras elásticas do ponto de vista 

ontogenético e filogenético (Bradamante e Svajger, 1977; Sage e Gray, 

1979). 
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Figura 10 - Esquema ilustrando a formação de uma fibra elástica: inicialmente 
ocorre a secreção da fibrilina e sua polimerização na região pericelular, originando 
os feixes de microfibrilas; posteriormente, a célula secreta a elastina (em vermelho) 
que se polimeriza sobre as microfibrilas. 
 

O fato de que os feixes de microfibrilas assumem a forma e a 

orientação das supostas fibras elásticas levou Ross et al. (1977) a sugerirem 

que as microfibrilas conseguem alinhar as moléculas de tropoelastina de 

uma maneira precisa, de modo a justapor os locais das ligações cruzadas 

destas moléculas, antes que eles possam ser oxidados pela lisil-oxidase, 

levando assim à polimerização correta da elastina. 

As microfibrilas das fibras oxitalânicas e as microfibrilas que 

circundam as fibras elásticas e elaunínicas têm a mesma constituição 

química (Streeten e Licari, 1983); sendo todas constituídas principalmente 

pela proteína fibrilina, uma grande glicoproteína de 350 kDa (Sakai et al., 

1986). Em 1991, outra isoforma, denominada fibrilina-2, foi descrita por Lee 

e colaboradores. O papel estrutural destas proteínas foi reforçado com a 

descoberta de que a síndrome de Marfan (uma afecção hereditária do tecido 

conjuntivo com graves complicações cardiovasculares e esqueléticas) está 

diretamente relacionada a mutações no gene da fibrilina-1 (Sherratt et al., 

2001). 
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As microfibrilas têm uma organização supramolecular bastante 

complexa e, além das fibrilinas, estão presentes na sua constituição várias 

moléculas, tais como: glicoproteínas associadas à microfibrila (MAGP 1 a 4), 

fibulinas 1 e 2, emilina, proteoglicanos, e até mesmo proteínas que se ligam 

ao TGF-beta latente, sequestrando-o na matriz extracelular para ser liberado 

quando necessário (Gibson et al., 1998). Além disso, as fibrilinas possuem 

domínios que se ligam às integrinas da membrana celular sendo, portanto, 

consideradas um dos agentes na transdução de sinal célula-matriz 

extracelular (Ramirez e Dietz, 2007). 

Ao microscópio eletrônico, a microfibrila cortada longitudinalmente 

apresenta estriação transversal característica (com periodicidade de 56nm, 

no estado relaxado) à semelhança de um “fio de contas” (Glab e Wess, 

2008); quando cortada transversalmente mostra-se com um contorno circular 

de aparência oca (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11 - Micrografia eletrônica mostrando uma fibra oxitalânica, constituída por 
feixes de microfibrilas. A seta aponta para uma destas microfibrilas em corte 
transversal mostrando sua aparência oca (reproduzido de Montes, 1996). 
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Estudos voltados para a organização supramolecular das microfibrilas 

levaram à suposição de que estas possuiriam uma capacidade de 

“recolhimento elástico”, mesmo sem conter elastina. Esta ideia está baseada 

em estudos biomecânicos que mostram que a periodicidade axial normal de 

56nm entre as “contas” da microfibrila relaxada pode chegar até 165nm, 

quando o tecido é submetido à tração e retornar aos padrões de 

relaxamento quando a força cessa (Kielty et al., 2002; Glab e Wess, 2008). 

Ainda que as bases moleculares deste recolhimento elástico ainda devam 

ser elucidadas, este fenômeno deve ser considerado na análise do micro-

ambiente extracelular (Figura 12). 

 

      
 

Figura 12 - À esquerda: micrografias mostrando em a aparência de uma microfibrila 
em estado relaxado (1) e  sua aparência quando estirada (2) (adaptado de Sherratt 
et al., 2001). 
À direita: esquema mostrando um modelo simplificado desdobramento da fibrilina 
em resposta a forças de tração. No estado de repouso (a), as microfibrilas 
apresentam cada monômero de fibrilina bastante dobrado, o que é compatível com 
a aparência ultraestrutural das microfibrilas como um “fio de contas”. As forças de 
tração externas provocariam o desdobramento progressivo da molécula de fibrilina 
e uma diminuição no seu diâmetro (b, c, d); assim sendo, as fibrilas se alongariam, 
afinariam e se tornariam mais próximas entre si. Este modelo é derivado de estudos 
por difração de raios-X da zônula ciliar (fibras oxitalânicas que sustentam o 
cristalino) submetida à tração mecânica (adaptado de Glab e Wess, 2008). 
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Distribuição diferencial das fibras do sistema elástico nos tecidos 

As fibras do sistema elástico não estão distribuídas homogeneamente 

nos tecidos, sendo que em compartimentos distintos dos vários órgãos sua 

presença difere tanto quantitativamente quanto qualitativamente.  

Uma vez que é a elastina que confere elasticidade, as fibras elásticas 

propriamente ditas (por apresentarem maior quantidade relativa de elastina) 

têm as propriedades elastoméricas mais evidentes enquanto que as fibras 

oxitalânicas (que são consideradas muito pouco elásticas) são mais 

resistentes à tensão, impedindo o estiramento das microregiões onde elas 

ocorrem. Já as fibras elaunínicas teriam um grau intermediário de 

elasticidade (Cotta-Pereira et al.,1984). A existência de uma distribuição 

diferencial destes três tipos de fibras nos tecidos é sugestiva de que o grau 

de elasticidade de cada uma confere versatilidade ao sistema. 

Assim, as fibras elásticas propriamente ditas aparecem como um dos 

principais componentes dos tecidos conjuntivos que possuem propriedades 

elastoméricas como alvéolos pulmonares, ligamentos elásticos, derme, 

cartilagem elástica e parede de artérias. Nos diferentes tecidos, as fibras 

elásticas podem se apresentar sob três aspectos distintos: como fibras 

alongadas com comprimento variável na derme e alvéolos pulmonares; em 

arranjo tridimensional em favo de mel na cartilagem elástica, e como lâminas 

elásticas nas artérias de grande calibre. Essas estruturas complexas e 

distintas parecem surgir em consequência da intensidade e da direção das 

forças aplicadas aos tecidos (Mecham e Heuser, 1990) (Figura 13). 

 



28 

 

 

Figura 13 - Esquema gráfico mostrando a organização estrutural de fibras elásticas 
propriamente ditas no tecido conjuntivo. (A) fibras alongadas; (B)  fibras elásticas 
em favo de mel; (C) lâminas elásticas (adaptado de Ushiki, 2002). 

 

Por sua vez, as fibras elaunínicas são encontradas na interface da 

derme reticular com a papilar (Cotta-Pereira et al., 1976), na camada 

condrogênica das cartilagens hialinas (Cotta-Pereira et al., 1984), no 

epineuro (Ferreira et al., 1987), na camada subepitelial da traquéia e do 

brônquio em humanos (Bock e Stochinger, 1984) e na região intermediária 

do anel anular da articulação entre o estribo e a janela oval (Souza et 

al.,1991). 

Já as fibras oxitalânicas são encontradas onde o tecido conjuntivo 

está sujeito a forças de tensão mecânica tais como: periodonto humano 

(Fullmer e Lillie, 1958), na junção dermo-epidérmica (Cotta-Pereira et al., 

1976), na zônula ciliar (Streeten e Licari, 1983), no endoneuro (Ferreira et 

al., 1987), na membrana basal espessa da traqueia e brônquios humanos 

(Bock e Stochinger, 1994), na matriz da cartilagem hialina (Cotta-Pereira et 

al., 1984), nos filamentos de ancoragem dos capilares linfáticos (Gerli et al., 

1990) e na lâmina própria dos túbulos seminíferos (Bock, 1978). 

A presença das fibras oxitalânicas na zônula ciliar, no periodonto e na 

junção dermo-epidérmica foi interpretada como uma evidência de que esses 
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feixes de microfibrilas podem desempenhar um papel estrutural de 

ancoragem, ligando o cristalino ao corpo ciliar do olho, conectando o osso ao 

cemento do dente no ligamento periodontal e ligando a derme à epiderme, 

respectivamente. O componente microfibrilar pode ter a função similar nas 

próprias fibras elásticas, ancorando a elastina à matriz circundante (Gibson e 

Cleary, 1987). Esta função de ancoragem se confirma, uma vez que duas 

proteínas associadas às microfibrilas, a MAGP-1 e a MAGP-2, interagem 

com o colágeno IV das lâminas basais e com as integrinas da membrana 

celular, respectivamente (Finnis e Gibson, 1997; Gibson et al., 1998). 

 

2.2.2.1 Distribuição das fibras do sistema elástico na parede ventricular 

 

Muito se sabe sobre a resiliência do tecido conjuntivo cardíaco e se 

reconhece sua função protetora ao atuar como uma mola tênsil durante o 

trabalho muscular; porém, pouca atenção foi dada até agora à distribuição 

dos componentes do sistema elástico no coração.  

A literatura ressalta o papel fundamental da estrutura supramolecular 

do espaço intersticial do miocárdio, composta por células não-miocíticas e 

por uma trama altamente organizada de elementos que mantem a 

arquitetura e o comportamento mecânico dos cardiomiócitos (Brilla et al., 

1992). O maior alvo de atenção tem sido o colágeno miocárdico 

principalmente porque uma exuberante fibrose acompanha muitas das 

afecções cardíacas. Portanto, o estudo da distribuição do material elástico, 

que tem sido neglicenciado, pode ser importante para o entendimento das 
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alterações nas propriedades mecânicas do coração, que compõem o quadro 

de muitas afecções cardíacas tais como infarto do miocárdio, doença de 

Chagas e hipertrofia cardíaca hipertensiva. 

A existência das fibras elásticas no coração foi relatada pela primeira 

vez por Perkins e Miller em 1927. A partir de então, os livros didáticos 

descrevem sua presença no epicárdio, endocárdio e miocárdio dispostas 

paralelamente às fibras musculares (Junqueira e Carneiro, 2009; Fawcett, 

1987). Recentemente, nosso grupo de pesquisa resolveu incluir esse tema 

na linha de pesquisa Biopatologia da Matriz Extracelular do nosso 

laboratório, pois não havia estudos na literatura sob a luz dos conhecimentos 

atuais sobre o sistema elástico. 

Battig e Low (1961) realizaram um estudo pioneiro sobre aspectos 

ultraestruturais do coraçã e descreveram fibras elásticas e microfibrilas no 

endomísio, relatando que as microfibrilas que formavam feixes eram 

semelhantes àquelas microfibrilas que apareciam nas fibras elásticas. 

Em 1973, Fenoglio e Wagner publicaram excelentes micrografias 

eletrônicas de transmissão nas quais é possível observar fibras oxitalânicas 

em valva mitral de corações humanos. Os autores se referem a estas 

estruturas apenas como “acúmulo de material fibrilar”, sem identificar 

precisamente estes elementos histológicos que já haviam sido 

caracterizados há mais de 10 anos antes como uma entidade independente 

do tecido conjuntivo. 
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Em 1974, Frank e Langer reconheceram, ao microscópio eletrônico, a 

existência de pequenas fibras elásticas ricas em microfibrilas no coração, 

porém não fazem qualquer menção ao seu papel funcional. 

Na década de 80 e início da década de 90, foi proposto que a 

complexa rede de colágeno fibrilar (que nesta época estava sendo descrita 

no miocárdio pela microscopia de varredura) seria o elemento elástico mais 

importante do coração (Caulfield e Borg, 1979; Borg e Caulfield, 1981; Borg 

et al, 1982; Robinson et al., 1987; Caulfield e Bittner, 1988), chegando 

mesmo a se ignorar os perfis de fibras elaunínicas e oxitalânicas que 

apareciam nas micrografias eletrônicas de publicações, como em Robinson 

et al. (1983) e Morita et al. (1991).  

A exceção à regra foi um estudo descritivo de vários órgãos, no qual 

Goldfischer et al. (1985) reconhecem, e denominam corretamente, “fibras 

oxitalânicas” no músculo papilar cardíaco em humanos, além de apontá-las 

como participantes de fenômeno de ancoragem dos elementos teciduais. 

Além deste, houve um estudo, utilizando anticorpos anti-elastina, que 

comprovou a existência de elastina no epicárdio, endocárdio e endomíso, 

afirmando também a inexistênica de fibras elásticas no perimísio 

(Farquharson e Robins, 1989). 

Em 1996, pesquisadores brasileiros descreveram a diminuição dos 

componentes do sistema elástico durante o processo de envelhecimento em 

corações humanos (Carvalho Filho et al., 1996) e, em 1998, esse mesmo 

grupo descreveu a existência de uma malha de fibras elásticas no septo 

interventricular entre as fibras de colágeno (Ferraz-de-Carvalho e Liberti, 
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1998), definindo a existência de uma malha contínua de fibras elásticas, 

elaunínicas e oxitalânicas imiscuídas entre as fibras de colágeno. 

Mesmo sem fazer relacionar as microfibrilas encontradas na matriz 

extracelular do miocárdio com as fibras do sistema elástico, Gibson e 

colaboradores (1998) mostraram, por imunoistoquímica, a presença das 

glicoproteínas associadas às microfibrilas MAGP- 1 e MAGP-2 em grande 

quantidade no perimísio e endomísio no músculo cardíaco, sugerindo uma 

distribuição diferencial das microfibrilas no coração. 

A distribuição dos três tipos de fibras do sistema elástico na parede 

vascular, em especial nas artérias, tem sido descrita na literatura (Lee e Oh, 

2010, Pratt e Curci, 2010), existindo, inclusive muitos estudos sobre 

alterações dessas fibras nos vasos de sujeitos hipertensos (Arribas et al., 

2006; Briones et al., 2010), porém no que se refere ao miocárdio não foi 

possível encontrar relatos sobre a distribuição das fibras do sistema elástico 

em hipertensos, seja em humanos ou em modelos animais. 

 

2.2.3. Degradação da matriz extracelular 

 

As metaloproteinases da matriz extracelular são uma grande família 

de proteinases (24) secretadas por fibroblastos, osteoblastos, condrócitos, 

macrófagos, leucócitos, células musculares e epiteliais, etc., Sua atividade é 

dependente de zinco e sua função é catalizar a degadação dos 

componentes da matiz extracelular, assim como ativar fatores de 

crescimento latentes, receptores de membrana e moléculas de adesão. 
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A degradação regulada da matriz extracelular está envolvida em 

muitos processos, tais como cicatrização, remodelamento tecidual, 

angiogênese e desenvolvimento embrionário. Por outro lado, o excesso de 

atividade de MMP está presente em diversas doenças, como a artrite 

reumatóide, osteoartrite, câncer, doenças auto-imunes e cardiovasculares. 

Estão incluídas nesta família de proteínas as colagenases (MMP-1, 

MMP-8, MMP-13), as estromelisinas (MMP-3, MMP-10), as gelatinases 

(MMP-2, MMP-9), matrilisina (MMP-7), as MMP de macrófagos (MMP-12) e 

as MMPs de membrana (MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-17). Essas 

enzimas são reguladas por outra classe de proteínas denominadas 

“inibidores teciduais de metaloproteinases” (TIMPs) (Ashworth et al., 1999). 

Algumas metaloproteinaes, como MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9, 

MMP-12, MMP-13 tem atividade elastolítica (Reynolds e Meikle, 1997) e, 

com exceção da MMP-9, degradam também as microfibrilas associadas à 

elastina (Ashworth et al., 1999). 

A matriz extracelular cardíaca é uma estrutura dinâmica cujos 

componentes protéicos são mantidos por um delicado controle homeostático 

que preserva a geometria e a integridade cardíacas. Assim sendo, diferentes 

metaloproteinases (MMPs) que estimulam ou inibem a degradação da matriz 

desempenham um importante papel no remodelamento cardíaco em 

condições normais e patológicas (Chakraborty e Eghbali, 1989).  

Há diversos mecanismos teciduais desencadeantes da atividade das 

MMPs e TIMPs no coração: efetores do sistema renina-angiotensina-
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aldosterona, fatores de crescimento como IGF, TGFb e FGF-2 e citocinas, 

como TNF-alfa (Fedak et al., 2005, Spinale, 2007). 

A MMP-9 está envolvida na patogênese de amplo espectro de 

doneças cardiovasculares incluindo arterioesclerose, reestenose, 

cardiomiopatias, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e 

aneurisma da aorta (Messerli, 2004). 

 

2.3. Remodelamento Ventricular na Hipertensão 

 

A hipertrofia ventricular esquerda decorrente da hipertensão arterial 

sistêmica é historicamente explicada como resposta adaptativa miocárdica 

que reduz o estresse da parede ventricular, permitindo que o mesmo 

mantenha sua capacidade mecânica (Badeer, 1964; Grossman et al., 1975).  

Em resposta à injúria ou esforço, estabelece-se o processo de 

remodelamento cardíaco, que inclui a hipertrofia do cardiomiócito, no sentido 

de compensar o aumento de estresse nas paredes do coração. A 

persistência do estresse leva a ruptura da homeostase da matriz extracelular 

resultando no remodelamento irreversível, dilação ventricular e, finalmente, 

insuficiência cardíaca (Graham et al., 2008). 

A hipertrofia, em parte, deve-se à hipertrofia dos cardiomiócitos e, em 

parte, ao remodelamento da matriz extracelular. Este é um assunto 

importante em termos de saúde pública, uma vez que a hipertrofia cardíaca 

está relacionada ao aumento de risco para desenvolvimento de insuficiência 

cardíaca (Chobanian e Hill, 2000). 
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2.3.1. Hipertrofia dos cardiomiócitos 

 

Os mecanismos que promovem a hipertrofia celular em decorrência 

do estresse ventricular não são totalmente conhecidos, sendo interpretada 

como uma resposta adaptativa compensatória que evita, a curto prazo, a 

incapacidade do ventrículo esquerdo de vencer a resistência da pós-carga e 

ejetar sangue (Franchini, 2001). 

Em modelos experimentais pode-se avaliar, além da massa 

miocárdica, a estrutura e ultraestrutura histológica, o que possibilita a 

avaliação das dimensões e números dos miócitos e outras células 

miocárdicas, bem como de suas organelas (Anversa et al., 1976).  

Tanto em modelos experimentais, quanto em corações hipertrofiados 

de humanos, os cardiomiócitos apresentam poliploidia, o que indica 

multiplicação do material genético (Vliegen et al., 1995). Ocorre aumento 

acentuado do número de miofibrilas e a área celular ocupada por organelas 

como mitocôndrias e retículo sarcoplasmático aumenta proporcionalmente 

ao crescimento celular. Na hipertrofia compensatória, o aumento do número 

de cristas mitocondriais impede um desequilíbrio entre a capacidade de 

produção de energia e a massa das microfibrilas (Rabinowitz e Zak, 1975; 

Anversa et al., 1976). 

Durante a hipertrofia do cardiomiócito, além do aumento da expressão 

de proteínas contráteis, estruturais e relacionadas às vias metabólicas, 

ocorre re-expressão de isoformas fetais de miosina e actina, além da re-

pressão peptídeo auricular natriurético (ANP) e a enzima conversora da 
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angiotensina I. Acredita-se que isso permite a síntese coordenada das 

proteínas necessárias para o aumento do tamanho dos cardiomiócitos e 

adequação às demandas de energia alterados dessas células agora maiores 

(Swynghedauw, 1999). 

As modificações principais na hemodinâmica são aumento da pressão 

sistólica e diastólica que levam a um aumento de tensão e estiramento das 

células contráteis, dos fibroblastos e da matriz extracelular. As variáveis 

mecânicas podem ativar mecanismos de crescimento celular em 

cardiomiócitos sobrecarregados. No entanto, aumento do trabalho cardíaco 

provocado por sobrecarga também aumenta a demanda de energia que, por 

sua vez, pode estimular o crescimento celular (Franchini, 2001). 

Por causa dos fenômenos de interação entre célula-matriz, os 

cardiomiócitos tem a capacidade de mecanotransdução. A observação 

ultraestrutural permitiu identificar dois arranjos de sítios de interação célula-

matriz: as placas de adesão focal e os costâmeros.  

As placas de adesão focal (semelhantes aquelas encontrada em 

fibroblastos em cultura) são regiões da membrana plasmática ricas em 

vinculina, talina e integrinas acopladas a uma malha de actina (Chan et al., 

1999). Os costâmeros são regiões da membrana plasmática que contem as 

mesmas proteínas da placa de adesão focal e estão situadas próximas às 

linhas Z das miofibrilas periféricas, tendo como função ancorar lateralmente 

a estrutura sarcomérica à membrana celular que, por sua vez, ancora-se à 

matriz extracelular nesta região (Sonoda et al., 1999; Franchini, 2001) A 

interação da matriz extracelular com o citoesqueleto e, portanto, a 
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transdução dos estímulos mecânicos se dá nas regiões de adesão focal e 

nos costâmeros. 

Uma hipótese seria que a mecanotransdução teria início pela ativação 

de canais devido ao estiramento, resultando em fenômenos elétricos 

localizados representados por despolarização ou hiperpolarização da 

membrana celular (Sokabe e Sachs, 1990). Outra hipótese, que não exclui a 

anterior, atribui ao estiramento a liberação pelos cardiomiócitos de fatores de 

crescimento, endotelina I e angiotensina II que atuam de modo autócrino e 

parácrino (Corda et al., 1997; Scheinowitz et al., 1998). 

 

2.3.2. Remodelamento da matriz extracelular cardíaca 

 

O coração tem capacidade de se adaptar às solitações mecânicas 

alterando as concentrações de seus diversos elementos teciduais. Pode-se 

imaginar que esta alteração é adaptativa (ou fisiológica) enquanto houver o 

balanço proporcional apropriado para o funcionamento normal do coração. 

Isto pode ser visto clinicamente: em atletas corredores de longa distância e 

levantadores de peso que apresentam aumento significativo de massa 

ventricular esquerda (hipertrofia presumivelmente fisiológica), sem 

envolvimento do sistema renina-angiotensina-aldosterona e tem função 

diastólica é normal; já em pacientes hipertensos o aumento de massa 

ventricular esquerda (até mesmo em menor grau do que aquela vista em 

atletas) deve-se ao acúmulo de colágeno associado à hipertofia das células 
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musculares, há o envolvimento do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

e o desfecho é a insuficiência cardíaca (Janicki, 1992; Weber et al., 1993).  

A fibrose intersticial e perivascular no miocárdio, devida à deposição 

exagerada de fibras de colágeno tipo I e III, é um achado reconhecido na 

hipertofia cardíaca hipertensiva. A fibrose intersticial aumenta a rigidez do 

miocárdio (como demonstrado em vários modelos experimentais, Weber, 

1888; Jalil, 1989; Brilla, 1991) e induz à disfunção diastólica do ventriculo 

esquerdo, bem como a heterogeneidade elétrica do miocárdio, o que 

predispõe a arritmias ventriculares (Mclenachan e Dargie, 1990).  

Este tipo de fibrose pode ser o resultado de alterações complexas nos 

mecanismos que controlam o metabolismo do colágeno em fibroblastos e 

em miofibroblastos sob a influência de fatores profibroticos como fator de 

crescimento transformador β (TGF-β) e diminuição ou estagnação dos níveis 

de atividade de enzimas responsáveis pela degradação do colágeno (Weber, 

2000). 

A fibrose perivascular reduz a distensibilidade da parede dos vasos 

intramurais, contribuindo para redução do fluxo coronário no miocárdio 

(Frohlich, 2011). A fibrose perivascular pode ser a resposta reparativa de 

fibroblastos estimulada pela infiltração local de células inflamatórias (Young, 

2008). 

Diferentes metaloproteinases (MMPs) desempenham um importante 

papel no remodelamento cardíaco em condições normais e patológicas 

(Chakraborty e Eghbali, 1989). Assim sendo, o desenvolvimento de fibrose 

cardíaca está associado a mudanças na concentração e estado de ativação 
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de MMPs. O desequilíbrio entre MMPs e TIMPs na insuficiência cardíaca 

favorece a degradação do colágeno estável e contribui para a perda de 

tônus e dilatação da parede ventricular. Além disso, o estímulo para a 

degradação da matriz desestabiliza as vias de sinalização mediadas por 

integrinas, comprometendo a função dos cardiomiócitos. 

Os fibroblastos desempenham um papel importante no 

remodelamento estrutural que ocorre na doença cardíaca. Por exemplo, 

após um infarto do miocárdio, os fibroblastos se diferenciam em 

miofibroblastos com fenótipo proliferativo e migratório. Estas células 

secretam e ativam as metaloproteinases, destruindo a matriz extracelular no 

local da injúria ao mesmo tempo em que sintetizam e organizam o tecido 

cicatricial (Creemers et al., 2001). 

O aumento de colágeno sintetizado resultante do remodelamento 

promove um aumento da rigidez do miocárdio. Levando-se em consideração 

a relação estreita e a interação entre o colágeno e as células musculares 

cardíacas, o acúmulo de colágeno aumenta a carga das células musculares. 

Quando em excesso, o colágeno impede que as forças de tração alcancem 

adequadamente os cardiomiócitos envolvidos pelo tecido fibrótico, o que 

promove a atrofia celular. Este pode ser um dos mecanismos que explicam a 

insuficiência cardíaca relacionada à fibrose miocárdica (Jalil et al., 1989).  

O aumento relativo da concentração de colágeno do tipo I também 

contribui para a diminuição da capacidade elástica do coração, uma vez que 

o colágeno III, que normalmente prevalece ao redor dos cardiomiócitos no 

endomísio, forma fibras mais finas, mais flexíveis (fibras reticulares) e com 
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maior interação com os proteoglicanos proporcionando grande parte das 

propriedades mecânicas do coração normal (Souza, 2002).  

Como visto, a literatura é rica a respeito do remodelamento dos 

diferentes tipos de fibras de colágeno, porém não foi possível encontrar 

publicações sobre o remodelamento das fibras do sistema elástico na 

hipertensão, embora haja relatos bastante interessantes apontando para o 

aumento da atividade da enzima elastase, que degrada a elastina das fibras 

elásticas (Cheng et al., 2006; Arribas et al., 2006). 

 

2.4. Modelo Animal (Spontaneously Hypertensive Rat - SHR) 

 

Através de cruzamentos entre ratos Wistar Kyoto com níveis elevados 

de pressão sanguínea, Okamoto e Aoki (1963), pesquisadores da Faculdade 

de Medicina de Kyoto (Japão) obtiveram uma linhagem de ratos com 

esponteneamente hipertensos (SHR, spontaneously hypertensive rat).  

Os SHR começam a manifestar hipertensão com aproximadamente 4 

semanas de idade, apresentando níveis tensionais considerados 

hipertensivos já entre a 7ª e a 15ª semanas, atingindo pressão sistólica de 

180–200 mmHg que permanece em um platô entre a 20ª e a 28ª semanas. 

Com cerca 1 ano e meio de idade, quando os animais começam a 

desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, associada à 

uma  elevada taxa de mortalidade.  

A vantagem de se utilizar este modelo de aumento gradual de 

pressão é que apresenta respostas hemodinâmicas e endócrinas 
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semelhantes às do homem com hipertensão essencial. No modelo 

experimental SHR os mecanismos hipertensores são alterações vasculares 

e neurais (Pinto et al., 1998) . 

Embora não exista um modelo animal experimental ideal para o 

estudo da hipertensão humana, com as mesmas características anatômicas, 

hemodinâmicas e que apresente as mesmas afecções cardiovasculares, a 

linhagem SHR tem sido a mais utilizada para estes propósitos uma vez que 

estes animais desenvolvem muitas características da hipertensão essencial 

em humanos como, por exemplo, elevação da resistência periférica total 

com restrição arteriolar e venular, hipertrofia precoce do músculo cardíaco e 

da musculatura vascular, comprometimento renal e insuficiência cardíaca 

tardia (Diez et al., 1996, Varo et al., 2000). 
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3 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

Levando-se em consideração: 

a) que não foi possível encontrar na literatura dados sobre a distribuição de 

fibras do sistema elástico nos diferentes compartimentos da parede 

ventricular de ratos normotensos e hipertensos, apesar da evidência que 

estas fibras conferem aos tecidos a propriedade elástica e mantém a 

arquitetura dos órgãos protegendo o tecido mesmo quando submetido a 

expansão repetida, como acontece no coração, e  

b) que não foi possível encontrar na literatura estudos que utilizam métodos 

estereológicos para quantificar de modo acurado e sem viés o volume 

ocupado por colágeno em corações de ratos normotensos e hipertensos; 

apesar de se saber que o remodelamento cardíaco decorrente da 

hipertensão leva a um aumento do colágeno fibrilar depositado na parede 

ventricular que termina por acarretar insuficiência cardíaca... 

... a proposta deste estudo foi realizar, através de técnicas estereológicas e 

de microscopia eletrônica de transmissão, uma avaliação sistemática do 

remodelamento dos elementos fibrilares da matriz extracelular com ênfase 

nas alterações ultraestruturais das fibras dos sistemas colagênico e elástico 

do ventrículo esquerdo de ratos SHR, Wistar-Kyoto e Wistar. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Animais 

 

 

Foram utilizados ratos machos espontaneamente hipertensos da 

linhagem SHR e ratos normotensos das linhagens Wistar-Kyoto e Wistar.  

Os animais tinham todos 3 meses de idade no início dos procedimentos e 

foram obtidos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. 

A manutenção dos animais foi feita no Biotério do Laboratório de 

Hipertensão Experimental no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP, com temperatura controlada (22oC) e 

ciclo de claro/escuro de 12/12 h, recebendo ração e água ad libitum. 

Foram utilizados 12 animais de cada linhagem (Wistar, Wistar-Kyoto e 

SHR), sendo destinados 7 corações ao estudo em microscopia de luz e 5 à 

microscopia eletrônica.  

O projeto de pesquisa que originou esta Tese foi aprovado pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq 023/2010). 

 

 

 



44 

 

4.2 Avaliação Hemodinâmica 

 

As avaliações hemodinâmicas sistêmicas foram realizadas em todos 

os animais no Laboratório de Hipertensão Experimental no Instituto do 

Coração. 

É necessário fazer a canulação da artéria femoral para registro direto dos 

sinais de pressão arterial sistólica, diastólica a partir da, qual se infere a 

pressão média e a frequência cardíaca. Os animais foram anestesiados com 

Ketamina (80 mg/kg) e Xilazina (12mg/kg) para colocação de cateteres (PE-

10, diâmetro interno = 0,01, conectado ao PE-50, diâmetro interno =0,05 

mm). A extremidade do cateter de menor calibre foi introduzida na artéria 

femoral exposta através de uma incisão na região inguinal esquerda na 

mesma direção do feixe vásculo-nervoso (Figura 14) 

  

Figura 14 – À esquerda, o desenho ilustra o sítio de dissecção para a cateterização 
da artéria femoral. No centro e à direita, os desenhos mostram a oclusão da artéria 
femoral e a inserção da cânula (desenho de S. Lacchini). 

 

Os cateteres foram fixados com fio de algodão, nos vasos e suas 

extremidades mais calibrosas foram passadas subcutaneamente, 

exteriorizadas no dorso da região cervical e fixadas com fio de algodão na 



45 

 

pele. Após o término da cirurgia cada rato foi mantido em uma caixa de 

Plexiglas com dimensões de 25x15x10 cm. 

Vinte e quatro horas após a canulação, o cateter arterial foi conectado 

a uma extensão de 20 cm (PE-50), permitindo livre movimentação do animal 

pela caixa, durante todo o período do experimento. Esta extensão foi 

conectada a um transdutor eletromagnético (Kent Instruments, EUA) que, 

por sua vez, foi conectado a um pré-amplificador (Stemtech BPMT-2 

Quintron Instrument Inc, EUA). Sinais de pressão arterial foram gravados 

durante um período de 30 minutos em um microcomputador equipado com 

um sistema de aquisição de dados (Windaq, 2Kz, DATAQ Instruments, 

EUA), permitindo análise dos pulsos de pressão, batimento-a-batimento, 

com uma frequência de amostragem de 2000 Hz por canal, para estudo dos 

valores de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão 

arterial média e frequência cardíaca (Figura 15 ).  

 

 

Figura 15. Desenho ilustrando o sistema de registro de pressão arterial e 
freqüência cardíaca (modificado de S. Lacchini). 
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Os valores de frequência cardíaca foram determinados a partir do 

intervalo entre dois picos sistólicos. As planilhas de dados obtidas foram 

analisadas em programa comercial para análise (Excel 5.0), onde se 

calcularam a média e o erro padrão da média. 

 

4.3 Obtenção do Material e Cálculo do Índice de Hipertrofia Cardíaca 

 

Após a realização dos procedimentos para análise hemodinâmica, os 

animais foram pesados e receberam uma dose de anestésico (pentobarbital 

sódico, 40mg/Kg) e foram perfundidos com KCl a 14mM em soro fisiológico 

para que o coração parasse em diástole. A seguir, foi feita a perfusão 

cardíaca com formol a 10% e procedeu-se a retirada do órgão. O índice de 

hipertrofia cardíaca foi calculado, em mg/g, dividindo-se a massa do coração 

pela massa corporal do rato. 

 

 

4.4  Análises em Microscopia de Luz 

 

Os corações foram removidos após a perfusão e pesados. Em 

seguida, procedeu-se a dissecção cuidadosa do excesso de tecido adiposo. 

Os corações foram mergulhados em paraformaldeído 4% por 24hs e depois 

foram mantidos em álcool etílico 70% para realização da amostragem do 

tecido para o estudo estereológico.  
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Os volumes totais do coração, bem como dos ventrículos (VD + VE) 

foram obtidos dividindo-se a massa (“wet weight”, g) do órgão pela 

densidade específica do tecido (1,06 g/cm³, Mendez e Keys, 1961). 

 

4.4.1 Avaliação volumétrica ventricular 

 

Os ventrículos foram incluídos em um bloco de ágar para facilitar a 

obtenção das fatias de transversais (ortogonais ao maior eixo do órgão), 

com o auxílio de uma navalha. As fatias obtidas foram utilizadas para 

estimar o volume ventricular. Resumidamente, este método permite obter 

uma estimativa acurada do volume de compartimentos de um objeto (no 

caso, os ventrículos do coração), cortando-se o objeto em fatias de mesma 

espessura para, em seguida, medir-se as áreas ocupadas pelo 

compartimento de interesse na face de corte de cada fatia e multiplicá-las 

pela distância dos cortes (ou pelo volume do objeto todo, caso este seja 

conhecido). 

Assim, as fatias dos ventrículos incluídas em agar foram alinhadas 

sobre uma superfície lisa e conjunto foi fotografado. Com o auxílio do 

programa Image J (NIH, USA) foi sobreposto à imagem um sistema teste de 

pontos (do qual se conhecia a área associada a cada ponto) e foram 

contados separadamente os pontos incidentes em parede de VE, parede de 

VD e septo interventricular (Figura 16). Para análise volumétrica os pontos 

incidentes sobre o septo interventricular foram adicionados ao VE.  
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Figura 16- Representação esquemática das fatias transversais do coração e da 
sopreposição do retículo de pontos para determinação do volume ventricular. 

 

 

O procedimento de amostragem do coração foi realizado de maneira 

sistemática, randômica e uniforme (SUR sampling) em multi-estágio levando 

em consideração o princípio do “fractionator” (Gundersen, 1986) de maneira 

que todo o tecido tenha a mesma chance de ser amostrado e a amostra 

selecionada para análise seja representativa do todo. 

A fração de volume ocupada pelo VE foi calculada pela fórmula: 

FvVE= (∑ptVE + ∑ptSIV) / (∑ptVE + ∑ptSIV + ∑ptVD),  

onde: ∑ptVE é a somatória dos pontos incidentes sobre as paredes do VE, 

∑ptSIV é a somatória de pontos incidentes sobre o septo interventricular e 

∑ptVD é a somatória dos pontos incidentes sobre as paredes do VD. 

Para o cálculo do volume absoluto do VE foi usada a fórmula: 

VVE = FvVE x VVent,  

onde, FvVE é a fração de volume do VE e VVent é o volume da peça VD + 

VE obtido a partir do peso e densidade da peça. 
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4.4.2 Avaliação volumétrica do colágeno fibrilar 

 

Para o estudo do volume ocupado pelo colágeno no ventrículo 

esquerdo, a porção de ventrículo esquerdo das fatias já mencionadas foi 

picotada em fragmentos de tecido, segundo o método do “smooth 

fractionator” (Gundersen, 2002), que foram divididos em dois conjuntos: um 

deles foi destinado para microscopia de luz e outro para eletrônica. 

O conjunto de amostras para microscopia de luz pertencente a cada 

animal foi incluído randomicamente em um único bloco de parafina para 

garantir que cortes isotrópicos, randômicos e uniformes (IUR, isotropic 

uniform random) fossem obtidos. Cortes histológicos de 5 µm foram obtidos 

e corados com Picrossírius-hematoxilina, para coloração do colágeno em 

vermelho (Junqueira et al., 1979). 

As imagens obtidas dos cortes histológicos foram processadas pelo 

Programa de edição de imagens Photoshop (Adobe) para seleção das áreas 

ocupadas por colágeno. (Figura 17). 

    

Figura 17 – Método de seleção de áreas ocupadas por colágeno. Em A, 
fotomicrografia de miocárdio de animal SHR corado com o Picrossírus-
hematoxilina, na qual o colágeno fibrilar do endomísio aparece corado em 
vermelho. Através de tratamento da imagem no Programa Photoshop foi possivel 
selecionar a área ocupada pelo colágeno, como mostrado na imagem B.  

A

a 

B

a 
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A seguir, a nova imagem criada, contendo somente os perfis do 

colágeno fibrilar foi processada no Programa Image J, que permitiu o cálculo 

da área ocupada pelo colágeno fibrilar. 

Sabendo-se que a fração de volume ocupada por uma estrutura num 

dado compartimento de referência num corte bidimensional (no caso, a 

fração ocupada por colágeno fibrilar em cortes de ventrículo esquerdo) 

corresponde ao volume da mesma estrutura no espaço tridimensional onde 

ela se encontra, pode-se calcular:  

Vcol = Fvcol x VVE,  

onde Fvcol é a fração de volume de colágeno e VVE é o volume absoluto do 

VE.  

 

4.4.3 Avaliação de diâmetro dos cardiomiócitos 

 

Foram utilizados cortes histológicos corados com Hematoxilia-eosina 

para a obtenção das medidas do diâmetro dos cardiomiócitos nos perfis 

celulares cortados transversalmente nos quais foi possível observar o 

núcleo. 

Foram avaliadas 150 células para cada animal utilizando-se o 

programa de análise de imagem Image J (NIH, USA) para traçar uma linha 

que passava sobre o núcleo e marcava o menor diâmetro do perfil celular, 

segundo Mori et al., 2004. (Figura 18). 
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Figura 18 – Fotomicrografia representativa de uma região do miocárdio com a 
marcação em amarelo para avaliação do diâmetro dos cardiomiócitos. 

 

 

4.5 Análises em Microscopia Eletrônica 

 

O material utilizado na obtenção de preparações para microscopia 

eletrônica foi constituído por pequenos fragmentos de ventrículo esquerdo 

processados segundo a rotina do Laboratório de Biologia Celular (LIM 59) da 

Faculdade de Medicina da USP, resumida nas seguintes etapas: 

Pequenos fragmentos representativos dos ventrículos esquerdos 

foram fixados em solução de ácido tânico 0,1% dissolvido em glutaraldeído 

2,0% em tampão fosfato 0,15M, pH 7,2, por 2 horas. A seguir, foram pós-

fixados em solução de tetróxido de ósmio 1% em salina e contrastados em 

solução de acetato de uranila 0,5% em salina, por 12 horas e incluído em 

resina Araldite. Foram obtidos cortes ultra-finos (de 70nm) em ultra-

micrótomo Reichert, submetidos a contrastação dupla por acetato de uranila 

2% e por citrato de chumbo 0,5%. Os cortes foram estudados em 

microscópio eletrônico de transmissão Jeol 1010. 
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A adição de ácido tânico ao fixador com intuito de aumentar o 

contraste de vários componentes do tecido conjuntivo, a nível ultraestrutural, 

inclusive das fibras do sistema elástico, foi preconizada por Mizuhira e 

Futaesaku em 1972. A concentração 0,1% de ácido tânico, segundo Montes 

(1996) é suficiente para obtenção de um contraste regular das fibras do 

sistema elástico, sem prejudicar a preservação dos demais componentes 

celulares. De fato, a adição de 0,1% de ácido tânico ao glutaraldeído confere 

uma forte eletrondensidade ao colágeno fibrilar, à elastina e às microfibrilas 

associadas. 

 

4.5.1 Análise qualitativa ultraestrutural 

 

 Regiões representativas do interstício do epicárdio, do endocárdio e 

do miocárdio (epimísio, perimísio e endomísio) foram observadas 

sistematicamente ao microscópio eletrônico para reconhecimento de: 

 fibrilas de colágeno a partir de suas características 

ultraestruturais, como a estriação típica de 64 nm e a associação para 

formação de fibras; 

 elementos fibrilares do sistema elástico com base nos perfis 

ultraestruturais das fibras oxitalânicas, elaunínicas e elásticas propriamente 

ditas; 

 perfis ultraestruturais característicos de zonas de interação 

entre os cardiomiócitos e a matriz-extracelular endomisial, como costâmeros 

e placas de adesão focal; 
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4.5.2  Diâmetro das fibrilas de colágeno 

 

Foram medidos os diâmetros de secções transversais das fibrilas 

colágenas do endomísio (mínimo de 300 perfis para cada grupo) presentes 

micrografias eletrônicas digitalizadas de aumento conhecido. O programa de 

análise de imagem Image J (NIH, USA) foi utilizado para marcar e medir a 

extensão do diâmetro fibrilar. Os resultados obtidos foram classificados em 

classes para construção do gráfico de distribuição da frequência de 

diâmetros das fibrilas de colágeno no endomísio das três linhagens. 

 

4.5.3 Avaliação semiquantitativa das fibras do sistema elástico 

 

As quantidades relativas de fibras do sistema elástico foram 

estimadas através de um sistema semi-quantitativo, em diferentes classes, 

segundo Ferreira et al. (1987) e Caldini et al. (1990): 

 (-): ausentes 

 (+): encontradas raramente 

 (++): encontradas com frequência 

 (+++): encontradas em abundância 
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4.5.4 Análise estatística 

 

Para estudar as diferenças entre os grupos nas diversas variáveis, foi 

feita a verificação de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e foram 

aplicados one-way ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis conforme 

necessário segundo a distribuição dos dados. O nível de significância 

estatística foi estabelecido em 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Índice de Hipertrofia e Massas Corporal, Cardíaca e Ventricular 

 

A massa corporal média dos animais SHR foi estatisticamente menor 

que a massa das outras duas linhagens. 

A massa cardíaca, o índice de hipertrofia cardíaca e a massa dos dois 

ventrículos em uma única peça são significativamente maiores nos animais 

SRH. 

A Tabela 1 e o gráfico 1 mostram os resultados destes parâmetros. 

Notar que, embora estatisticamente não haja diferenças significativas, os 

valores obtidos para os animais WKY são intermediários entre WIS e SHR. 

 

Tabela 1. Massa corporal, massa cardíaca, índice de hipertrofia cardíaca e massa 
ventricular dos ratos Wistar (WIS), Wistar Kyoto (WKY) e espontaneamente 
hipertensos (SHR). 

 

 WIS WKY SHR 

A) Massa corporal (g)  296,42±9,18 268,75±8,26 228,75±10,65
§
 

B) Massa cardíaca (g) 0,89±0,03 0,98±0,04 1,04±0,04
§
 

C) Índice de hipertrofia 
cardíaca (mg/g)                   
(B x 1000) / A 

3,05±0,12 3,81±0,25 4,50±0,25
¥
 

D) Massa ventricular 
    VD + VE (g) 

0,65±0,02 0,70±0,03 0,75±0,02
§
 

Os valores representam média±erro padrão da média;  
ANOVA: § = p<0,05 vs WIS;  ¥ = p<0,05 vs WIS e vs WKY 
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O Gráfico 1 ilustra os dados obtidos para hipertrofia cardíaca.  

 
Gráfico 1. Índice de hipertrofia cardíaca de ratos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR. 

 

  
                        ANOVA: § = p<0,05 vs WIS 

 
 
5.2 Medidas Diretas da Pressão Arterial e da Frequência Cardíaca 

 

Conforme o esperado, os valores de pressão arterial sistólica, pressão 

arterial diastólica e pressão arterial média são mais elevados nos animais 

SHR. A Tabela 2 resume os valores da pressão arterial e frequência 

cardíaca obtidos para os grupos SHR, Wistar–Kyoto e Wistar. 

 
Tabela 2. Pressão arterial diastólica, pressão arterial sistólica, pressão arterial 
média e frequência cardíaca de ratos Wistar (WIS), Wistar Kyoto (WKY) e 
espontaneamente hipertensos (SHR). 

 

 WIS WKY SHR 

PA diastólica (mmHg) 99,87±1,8 93,89±2,9 139,82±3,1§ 

PA sistólica (mmHg) 136,73±2,3 132,54±2,7 199,14±3,6§ 

PA média (mmHg) 117,22±2,0 111,83±2,7 168,39±3,2§ 

Frequência cardíaca (bpm) 313±6 315±8 327±3 

Os valores representam média±erro padrão da média; PA = pressão arterial. 
ANOVA: § = p<0,05 vs WIS e WKY. 

§ 
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5.3 Dados de Volumes Cardíaco, Ventricular e de Colágeno 

 

Os dados obtidos na avaliação volumétrica do coração, dos 

ventrículos e do colágeno fibrilar nas três linhagens estudadas estão 

discriminados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Parâmetros volumétricos do coração, dos ventrículos e do colágeno 

ventricular em ratos Wistar (WIS), Wistar-Kyoto (WKY) e espontaneamente 

hipertensos (SHR). 

 WIS WKY SHR 

A) Volume cardíaco (cm3) 

    Massa coração x 1,06* 
0,84±0,03 0,93±0,03 0,98±0,03

§
 

B) Volume VD + VE (cm3) 

Massa ventricular x 1,06* 
0,61±0,02 0,66±0,02 0,71±0,02

§
 

C) Fração de volume VE (%) 75,73±1,29 83,44±2,27 86,46±4,19
§
 

D) Volume VE (cm3) 
    (C/100) x B 

0,47±0,02 0,54±0,01 0,59±0,03
§
 

E) Fração de volume de 
colágeno VE (%) 

0,99±0,45 2,21±0,41 
3,86±1,14

¥
 

F) Volume de colágeno VE (cm3) 
   (E /100) x D 

0,0047±0,02 0,0121±0,02 0,0230±0,07
¥
 

Valores representam a média ± EPM.  Anova: § = p<0,05 vs WIS; ¥ = p<0,05 vs WIS e vs WKY 

*1,06 = densidade do tecido cardíaco (Mendez e Keys, 1961); 

VD = ventrículo direito;  VE = ventrículo esquerdo 

 

 

Os dados de volume absoluto do coração e volume absoluto 

ventricular, calculados pelas respectivas massas divididas pela densidade do 

tecido cardíaco (1,06 g/cm3), foram maiores nos animais SHR quando 

comparados ao WIS (Tabela 3).  O Gráfico 2 ilustra os valores encontrados 

para o volume cardíaco nas linhagens estudadas. 
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Gráfico 2: Volume do coração de ratos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR. 
 

 
      ANOVA: § = p<0,05 vs WIS. 

 
A fração de volume tecidual ocupada pelo ventrículo esquerdo no 

volume ventricular total e o volume do ventrículo esquerdo também foram 

significativamente maiores nos animais SHR quando comparados aos WIS 

(Tabela 3), indicando que houve hipertrofia ventricular, como esperado para 

os SHR. O Gráfico 3 ilustra os valores obtidos para volume tecidual do 

ventrículo esquerdo. 

 

Gráfico 3: Volume do ventrículo esquerdo de ratos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR. 

 

 
                  ANOVA: § = p<0,05 vs WIS 

§ 

§ 
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Os cortes histológicos corados pelo Picrossírius-hematoxilina foram 

analisados quantitativamente para avaliação do colágeno fibrilar (Tabela 3). 

Pode-se observar estes dois parâmetros são maiores nos ratos SHR quando 

comparados aos ratos WIS e também aos ratos WKY (Gráfico 4 e Gráfico 5).  

 
Gráfico 4. Fração de volume ocupada por colágeno fibrilar no ventrículo esquerdo 
de ratos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR. 
 

 
                 ANOVA: ¥ = p<0,05 vs WIS e vs WKY 

 
 
Gráfico 5. Volume absoluto de colágeno fibrilar no ventrículo esquerdo de ratos 
Wistar, Wistar-Kyoto e SHR. 

 

 
               ANOVA: ¥ = p<0,05 vs WIS e vs WKY 

¥ 

¥ 
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5.4 Diâmetro dos Cardiomiócitos 

 

A análise das medidas dos diâmetros dos cardiomiócitos mostra que 

nos animais SHR os diâmetros são significativamente maiores quando 

comparados aos animais WIS, indicando que, como esperado, houve 

hipertrofia celular (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Diâmetro do cardiomiócito do ventrículo esquerdo em ratos Wistar (WIS), 

Wistar-Kyoto (WKY) e espontaneamente hipertensos (SHR). 

 

 WIS WKY SHR 

Diâmetro dos 
cardiomiócitos (µm)  

16,11±1,62 19,71±0,46 23,03±3,62
§
 

Valores representam a média ± EPM. Anova: § = p<0,05 vs WIS. 

 

 O Gráfico 6 ilustra a medida dos diâmetros dos cardiomiócitos nas 

diferentes linhagens estudadas. 

 

Gráfico 6. Diâmetro de cardiomiócitos de ventrículo esquerdo de ratos Wistar, 
Wistar-Kyoto e SHR. 

 

 
        ANOVA: § = p<0,05 vs WIS. 

 

 
 

§ 
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5.5 Estudos Ultraestruturais 

 

Chama a atenção o fato de que parte considerável do espaço 

extracelular está preenchida por substância de aspecto granular e 

microfilamentoso, caracterizada como a “substância fundamental amorfa” 

descrita na Histologia Clássica. Esta substância está em estreita associação 

com as células miocárdicas, com os fibroblastos, com as células endoteliais, 

com as fibrilas de colágeno e com os elementos das fibras do sistema 

elástico da parede ventricular. 

 

5.5.1 Arranjo e distribuição de diâmetros das fibrilas de colágeno 

 

Imagens de corações de ratos das três linhagens foram obtidas de 

regiões do endomísio em áreas onde as fibrilas de colágeno apareciam 

cortadas transversalmente. 

A Figura 19 corresponde a imagens representativas das que foram 

estudadas. 

A análise qualitativa mostrou que o as fibrilas de colágeno do 

endomísio de ratos WIS se apresentavam, na maior parte das imagens, 

como fibrilas finas frouxamente empacotadas, formando fibras finas 

compostas poucos elementos fibrilares, em um arranjo que as caracteriza 

como  fibrilas de colágeno tipo III, formando “fibras reticulares”. Ao lado 

destas fibras, o endomomísio dos ratos WIS apresentava fibras elásticas 

finas e fibras oxitalânicas (Figura 19 A).  
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Já nos ratos WKY e SHR, as fibrilas de colágeno do endomíso se 

apresentavam mais grossas e se associavam formando fibras mais grossas; 

este perfil ultraestrutural corresponde a fibrilas de colágeno tipo I, formando 

“fibras colágenas”. Além disso, podiam ser visualizadas fibras oxitalânicas 

enquanto que as fibras elásticas propriamente ditas eram raramente 

encontradas nesta localização nestes animais (Figura 19 B). 

 

    

Figura 19.  Micrografias eletrônicas são representativas do endomísio do miocárdio 
de rato Wistar (A), e SHR (B). Em ambas se observam fibrilas de colágeno (setas 
pretas), cortadas transversalmente e fibras oxitalânicas (setas azuis). Observar que 
em B, as fibrilas de colágeno estão presentes em maior número, densamente 
empacotadas e são mais espessas que aquelas dos ratos Wistar. Notar a presença 
de uma fibra elástica fina (seta vermelha) em A; CM: Cardiomiócito; Barra: 500 nm 
 
 

A média dos diâmetros medidos em cortes transversais das fibrilas de 

colágeno presentes no endomísio está apresentada na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Diâmetro de fibrilas de colágeno do endomísio do ventrículo esquerdo em 
de ratos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR. 
 

 WIS WKY SHR 

Diâmetro das fibrilas 
de colágeno (nm)  

39,12±1,51 49,44±2,91
§
 55,17±6,59

§
 

Valores representam a média ± EPM.    Anova: § = p<0,05 vs WIS 

 

CM 

 

CM 

 

CM 

 

CM 

 

A 

 

B 
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 O Gráfico 7 mostra os resultados da distribuição de frequência das 

fibrilas de colágeno, segundo categorias de diâmetro. 

 
Gráfico 7.  Distribuição de freqüência, em porcentagem de fibrilas de colágeno do 
endomísio do ventrículo esquerdo de ratos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR segundo 
classes de diâmetro. 
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5.5.2 Distribuição das fibras do sistema elástico 

Na matriz extracelular do coração, todos os três tipos de fibras do 

sistema elástico puderam ser identificados, através da microscopia 

eletrônica, ao lado de populações de fibrilas de colágeno de diferentes 

diâmetros.  

Tanto no endocárdio como no epicárdio do VE, a microscopia 

eletrônica revelou a presença de abundantes fibras elásticas propriamente 

ditas e frequentes fibras elaunínicas no tecido conjuntivo sub-endotelial. As 

fibras oxitalânicas, isoladas, eram mais raras. Nestes dois compartimentos, 

não foram observadas diferenças na distribuição e na frequência das fibras 

do sistema elástico entre as linhagens WIS, WKY e SHR (Figuras 20 a 23). 

No entanto, na região mais profunda do epicárdio dos animais SHR 

observou-se uma maior quantidade de colágeno fibrilar, sem o aumento 

correspondente de fibras do sistema elástico (Figura 23). 

No perímisio do miocárdio do VE dos animais da linhagem WIS e 

WKY, foi possível observar grande quantidade de fibras elaunínicas e 

oxitalânicas, sendo que as fibras elásticas propriamente ditas apareceram 

com menor frequência (Figuras 24 e 25). No entanto, nos animais SHR, as 

fibras elásticas e elaunínicas apareceram raramente, de modo que o sistema 

elástico no perimísio destes animais era representado principalmente pelas 

fibras oxitalânicas, como mostram as Figuras 26 e 27. Nos animais SHR e, 

em menor escala, nos WKY apareceram quantidades abundantes de fibras 

colagênicas, o que contribui para o aumento da resistência tecidual.  
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No endomísio do VE de ratos WIS e, em menor frequência nos WKY, 

a matriz extracelular apresentou-se rica em fibras elásticas e elaunínicas ao 

lado de fibras finas de colágeno, formadas por poucas fibrilas finas (Figuras 

28 e 29 e 30). Também é possível observar  fibras oxitalânicas delgadas no 

endomísio de ratos WIS e WKY. 

No miocárdio de animais SHR o endomísio se mostrou espessado e 

apresentou maior densidade de fibrilas de colágenas grossas quando 

comparado às duas outras linhagens; com relação às fibras do sistema 

elástico, no endomísio do VE de ratos SHR não foram encontradas fibras 

elásticas propriamente ditas, os perfis de fibras elaunínicas eram raros e  

havia grande quantidade de fibras oxitalânicas (Figura 31 e 32).  

Estes achados, consistentemente observados em todos os corações 

estudados, estão resumidos na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Distribuição diferencial das fibras do sistema elástico no ventrículo 

esquerdo de ratos Wistar (WIS), Wistar-Kyooto (WKY) e espontaneamente 

hipertensos (SHR). 

 

 
Endocárdio e 

Epicárdio 

Miocárdio 

Perimísio Endomísio 

 WIS e WKY SHR WIS e WKY SHR WIS e WKY SHR 

Fibras 

oxitalânicas 
- - ++ +++ ++ ++ 

Fibras 

elaunínicas 
++ ++ +++ + ++ + 

Fibras 

elásticas 
+++ +++ ++ + ++ - 

   (-): ausentes; (+): raras; (++): freqüentes; (+++): abundantes. 
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Um aspecto ultra-estrural comum a todas regiões de endomísio 

analisadas nas três linhagens foi a grande interação entre a matriz 

extracelular e a membrana dos cardiomiócitos e dos fibroblastos em toda 

sua extensão ou em estruturas especializadas de adesão célula-matriz, 

como as placas de adesão e os costâmeros dos cardiomiócitos. Estes 

achados são uma tradução morfológica dos fenômenos de transdução do 

sinal mecânico da matriz extracelular aos elementos do citoesqueleto e 

podem ser observados nas Figuras 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 35.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Micrografia eletrônica do endocárdio de rato Wistar. A 

célula endotelial (seta rosa) reveste a cavidade ventricular e se 

apóia em um tecido conjuntivo rico em fibras elásticas (setas 

vermelhas) facilmente identificáveis pela presença de elastina (que 

se mostra muito eletrondensa devido ao acréscimo de ácido tânico 

no fixador). Observar ainda fibrilas de colágeno (C) formando fibras 

finas. Logo abaixo do endocárdio encontra-se um cardiomiócito 

(CM) tipicamente rico em mitocôndrias e filamentos contráteis 

organizados em sarcômeros. Este mesmo padrão estrutural foi 

observado no endocárdio do rato Wistar-Kyoto.  

Barra de aumento = 2µm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Micrografia eletrônica do endocárdio de rato SHR. 

Observa-se o núcleo (N) e o delgado citoplasma da célula 

endotelial (seta rosa) que recobre o tecido conjuntivo subjacente, 

onde estão presentes fibras de colágeno (C) e fibras elásticas 

(setas vermelhas). Sob a célula endotelial observa-se uma espessa 

lâmina basal (LB). Notar a delaminação da lâmina basal (barra 

azul); este fenômeno apareceu em várias localizações do 

endocárdio dos animais SHR. 

 CM = célula muscular cardíaca. Barra de aumento = 2µm.  
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Figura 22 - Micrografia eletrônica do epicárdio de rato Wistar-

Kyoto. Observa-se a célula mesotelial (Mes) recobrindo um tecido 

conjuntivo rico em fibrilas de colágeno (C) e por fibras elaunínicas 

(setas), constituídas por grumos de elastina espalhados por entre 

os feixes de microfibrilas. Este mesmo padrão ultra-estrutural foi 

observado no epicárdio dos ratos Wistar.  

CM = cardiomiócito. Barra de aumento = 1µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Micrografia eletrônica do epicárdio de rato SHR.  

Observa-se a célula mesotelial (Mes) revestindo o tecido conjuntivo 

subjacente. De maneira semelhante à micrografia anterior, a seta 

aponta uma fibra elaunínica. Chama a atenção a grande quantidade 

de fibrilas de colágeno (C) que se associam paralelamente 

formando uma fibra colágena grossa na região mais interna do 

epicárdio, que pode ser interpretada como a imagem ultra-estrutural 

da fibrose ventricular que acompanha a hipertensão.  

CM = cardiomiócito. Barra de aumento = 1µm. 
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Figura 24 - Micrografia eletrônica do perimísio de rato Wistar. 

Trata-se de um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas (C) e em 

fibras do sistema elástico (setas vermelhas). A maioria delas são 

fibras elauninícas, constituídas por grumos de elastina em meio aos 

feixes de microfibrilas. Notar os prolongamentos de fibroblastos 

(setas azuis). O mesmo padrão ultra-estrutural pode ser observado 

no pericárdio dos animais Wistar-Kyoto.  

Barra de aumento = 1µm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Micrografia eletrônica do perimísio de rato Wistar. A 

imagem mostra à esquerda parte de um fibroblasto (F) e à direita parte 

de um cardiomiócito (CM). Na matriz extracelular podem-se perceber 

as fibrilas de colágeno (C) agrupadas formando fibras de disposição 

aparentemente espiralada. Nota-se a presença de fibras oxitalânicas 

como feixes de microfibrilas do sistema elástico (setas vermelhas) 

desprovidos de elastina. Observar que a membrana do cardiomiócito 

apresenta áreas diferenciadas denominadas “placas de adesão focal” 

(setas azuis) que são estruturas especializadas para interação da 

célula com a matriz extracelular. Este arranjo das fibras da matriz 

extracelular confere menor elasticidade do que aquele mostrado na 

Figura 24. Assim sendo, no perimísio de animais Wistar e Wistar-

Kyoto coexistem áreas de maior e de menor conteúdo elástico.  

Barra de aumento = 0,5 µm. 
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Figura 26 - Micrografia eletrônica do perimísio de rato SHR. Na matriz 

extracelular, podem ser observados alguns perfis de finas fibras 

elásticas e elaunínicas (setas) entre as fibras colágenas (C), porém em 

menor concentração quando se compara com o perimísio dos ratos 

Wistar, como mostrado na Figura 24.  

CM = cardiomiócito; F = prolongamentos de fibroblastos. 

Barra de aumento = 2µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 -  Micrografia eletrônica do perimísio de rato SHR. No centro 

da imagem observa-se o prolongamento de um fibroblasto (F). A região 

delimitada em vermelho corresponde a uma grossa fibra oxitalânica. A 

presença de fibras colágenas (C) e oxitalânicas confere maior 

capacidade de resistência a forças mecânicas. Observar a interação 

dos elementos da matriz com a membrana celular (setas azuis). 

CM = cardiomiócito. Barra de aumento = 0,2µm.  
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Figura 28 - Micrografia eletrônica do endomísio de rato Wistar. No 

estreito espaço entre dois cardiomiócitos (CM), estão presentes vários 

perfis de finas fibras elásticas propriamente ditas (setas vermelhas), 

identificados pela massa eletrondensa de elastina rodeada por 

microfibrilas. Observar também algumas fibrilas delgadas de colágeno 

esparsas (setas azuis) na matriz extracelular. Este tipo de constituição e 

arranjo dos elementos fibrilares da matriz confere grande capacidade 

elástica ao endomísio. Notar a intensa interação dos elementos da 

matriz com a lâmina basal (asteriscos) dos cardiomiócitos. 

Barra de aumento = 0,5µm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Micrografia eletrônica do endomísio de rato Wistar. Nota-se 

os elementos fibrilares da matriz extracelular: um perfil de uma fibra 

elástica (seta vermelha) com grande quantidade de elastina e fibrilas 

finas de colágeno (setas azuis). Os elementos da matriz extracelular 

interagem extensamente com a lâmina basal (asteriscos) dos 

cardiomiócitos (CM).  

Barra de aumento = 0,2 µm.  
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Figura 30 - Micrografia eletrônica do endomísio de rato Wistar-Kyoto. 

Embora esta não seja uma imagem frequente, é possível encontrar 

nestes animais algumas regiões do endomísio semelhantes ao rato 

Wistar, ou seja, fibrilas de colágeno finas e esparsas (seta azul) ao 

lado de fibras ricas em elastina (seta vermelha) rodeadas por 

microfibrilas. Observar a intensa interação destes elementos entre si 

e com a lâmina basal (asterisco) do cardiomiócito (CM). Através 

desta interação molecular, os sinais mecânicos gerados no interstício 

são transmitidos à célula e vice-versa.  

Barra de aumento = 0,2 µm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Micrografia eletrônica do endomísio de rato SHR. 

Notar a grande quantidade de fibrilas de colágeno (C) densamente 

empacotadas (que aqui aparecem, na sua maioria, cortadas 

transversalmente). Na periferia imediata do cardiomiócito (CM) 

encontra-se uma grande quantidade de microfibrilas na delimitada 

em vermelho. A seta azul aponta para o único ponto onde pode 

ser identificada a elastina. Assim sendo, nestes animais 

hipertensos, o endomísio dos animais SHR apresenta menor 

elasticidade (pela escassez de elastina) e menor complacência 

(pelo acúmulo de colágeno). 

Barra de aumento: 0,5µm. 
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Figura 32 – Micrografia eletrônica do endomísio de rato SHR. 

Notar que as fibrilas de colágeno (C) e as microfibrilas das fibras 

oxitalânicas (setas vermelhas) se inserem na lâmina basal 

(asterisco) do cardiomiócito (CM). Nesta imagem a lâmina basal 

aparece mais espessa, devido à incidência oblíqua do corte, o que 

facilita a sua observação.  

Barra de aumento = 0,5µm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Micrografia eletrônica do endomísio de rato SHR. Notar 

que as microfibrilas das fibras oxitalânicas (setas vermelhas) 

interagem diretamente com a membrana celular de um fibroblasto 

(F) e que os filamentos do citoesqueleto  formam feixes que se 

direcionam à face citoplasmática da membrana celular (seta 

amarela). Desta forma, as informações sobre as forças mecânicas 

que atuam localmente são percebidas pelo citoesqueleto 

desencadeando cascatas de sinalização que controlam a 

expressão gênica do fibroblasto. 

 Barra de aumento = 0,5µm.  
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Figura 34 -. Micrografia eletrônica do endomísio de rato Wistar, 

mostrando estruturas especializadas de junção célula-matriz ao nível 

da linha Z (setas amarelas). Devido ao aspecto ondulado que confere 

a superfície celular, estas regiões recebem a denominação de 

costâmeros. Assim como as placas de adesão focal, os costâmeros 

estão envolvidos nos fenômenos de transdução de sinais mecânicos 

entre a matriz e a célula, através da conexão física entre os 

elementos da matriz e a cardiomiócito (seta azul). 

CM = cardiomiócito; C = fibrilas de colágeno; End = célula endotelial 

de um capilar no endomísio; Barra = 0,5 µm. 

  

 

 

 

 

 

Figura 35 - Micrografia eletrônica do endomísio de rato SHR. Notar 

as placas de adesão focal (setas azuis) na membrana plasmática 

do cardiomiócito (CM). Os filamentos do citoesqueleto (setas 

amarelas) do cardiomiócito se inserem na face citoplasmática da 

placa de adesão focal, enquanto que as estruturas da matriz 

extracelular se inserem na face externa. Os estímulos mecânicos 

são transmitidos pela densa rede de fibrilas colágenas (C) que, no 

animal SHR, substituiu a trama elástica e delicada que tipicamente 

ocupa o endomísio ventricular dos ratos normotensos.  

Barra de aumento = 0,5µm.  
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O estudo ultraestrutural do coração normal já foi revisto recentemente, 

porém a matriz extracelular foi analisada em microscopia de varredura e 

força atômica (Goldstein e Schroeter, 2002); porém com estas técnicas é 

difícil distinguir os componentes fibrilares entre si. Não havia na literatura 

estudos sistematizados, sob a luz dos conhecimentos atuais, sobre as 

alteraçãoes das fibras do sistema elástico na vigência da hipertensão. O 

presente trabalho, através da microscopia eletrônica, demonstrou de que 

uma das consequências da hipertrofia cardíaca é a diminuição da 

concentração de fibras do sistema elástico no miocárdio, particularmente no 

endomísio. 

Nos animais SHR, como esperado, houve uma maior pressão arterial 

tanto sistólica como diastólica e média. Em humanos, os dados de 

Framinghan Heart Study mostram a associação entre a massa do ventrículo 

esquerdo (analisada pelo ecocardiograma) e a média da pressão arterial 

sistólica e diastólica (Pimente, 2008). A hipertrofia pode ser explicada como 

resposta adaptativa que reduz o estresse da parede do ventrículo esquerdo 

como modo de manter a fração de ejeção em níveis adequados (Dougherty 

et al., 1984).  

Na hipertensão, inicialmente, há uma fase de hipertrofia ventricular 

associada a um acúmulo progressivo de fibras colagênicas no ventrículo 

esquerdo. Este fenômeno de fibrose progressiva inicia-se mesmo na 

ausência de morte celular, sendo uma resposta adaptativa que preserva a 
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capacidade de geração de força contrátil. Mais tarde, se o estímulo 

pressórico persiste, surge a fibrose reparativa em resposta à morte celular. 

Porém, com ou sem perda celular, a fibrose leva ao enrijecimento tecidual, 

com menor complacência e geometria ventricular alterada (Weber, 1989; 

Rossi, 1998; Chancey et al., 2002). Finalmente, este processo acaba por 

prejudicar a função sistólica e diastólica, resultando em hipertrofia 

acompanhada de insuficiência cardíaca. 

Nos ratos SHR utilizados neste estudo, a hipertrofia do ventrículo se 

estabeleceu como desejado, pois nestes, em comparação com os animais 

Wistar, encontraram-se significativamente maiores o volume do ventrículo 

esquerdo (25,5%), o volume absoluto de colágeno (389%) e a fração de 

volume de colágeno (263%). Que seja do nosso conhecimento, este é 

primeiro estudo que utiliza métodos estereológicos para avaliar as variações 

de volume nas linhagens Wistar-Kyoto e SHR. 

Os dados eletrocardiográficos mostram que a disfunção sistólica 

aparece aos 2 meses de idade, nos animais SHR e a disfunção diastólica 

surge aos 3 meses (Kokubo et at., 2005). Estes autores relatam ainda que 

os animais SHR apresentam inicialmente uma hipertrofia excêntrica 

(aumento do índice de hipertrofia simultâneo a um valor normal da 

espessura relativa da parede) e, a partir das 6 semanas de idade, se instala 

uma hipertrofia concêntrica (índice de hipertrofia elevado associado a 

espessura relativa de parede também elevada). Os dados da literatura 

mostram que a fração de ejeção dos animais SHR é semelhante ao do rato 

Wistar (na idade estudada) e que a disfunção sistólica nos animais SHR é 
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identificada pelo menor valor do débito cardíaco e menor velocidade de 

encurtamento circunferencial nos SHR. A incapacidade de esvaziamento 

total da câmara cardíaca destes animais leva a um aumento de volume 

diastólico (que pode ser visto pelo aumento do diâmetro da cavidade de VE 

na diástole), da pressão diastólica e menor volume ejetado em cada sístole 

(volume sistólico); estes parâmetros em conjunto resultam em menor débito 

cardíaco nos animais SHR. 

As alterações da capacidade volumétrica ventricular podem ser 

explicadas (pelo menos em parte) pela alteração na composição tecidual da 

parede ventricular dos animais SHR, como por exemplo, o menor contéudo 

de elastina e o maior volume absoluto e maior fração de volume de colágeno 

aqui observados, que levam a um aumento de rigidez e diminuição da 

complacência tecidual. A literatura científica estabelece que os parâmetros 

diastólicos (tempo de relaxamento isovolumétrico e a velocidade de fluxo de 

enchimento rápido ventricular) são menores nos animais SHR, indicando a 

presença da disfunção diastólica (Brilla et al., 1991) devida ao aumento da 

espessura da parede ventricular e à fibrose, enquanto que os achados 

descritos aqui de diminuição de fibras elásticas e elaunínicas no endomísio 

destes animais são inéditos. 

Neste trabalho, os dados morfométricos principais (como massa e 

volume dos compartimentos de interesse) não foram calculados a partir dos 

valores de espessura das paredes e diâmetro ventricular obtidos pelo 

ecocardigrama, como, por exemplo, se calcula classicamente a massa 

ventricular, pela fórmula 1,047 x [(ESIV+DVE+EPVE)3-DVE3] x 0,8 + 0,6, 
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onde: 1,047 representa a densidade acústica do miocárdio, validada em 

ratos por Fard et al (2000) e os índices 0,8 e 0,6 são fatores de correção. 

Aqui optamos por obter valores morfométricos diretamente a partir do 

coração retirado do animal, no qual foi possível aplicar métodos 

estereológicos de cálculo do volume de cada compartimento de interesse a 

partir da contagem de pontos incidentes nas diferentes regiões. Certamente 

os valores obtidos pelos diferentes métodos não são iguais entre si e podem 

interferir nos resultados, como, por exemplo, no cálculo do volume absoluto 

de colágeno no ventrículo esquerdo, que depende certamente de uma 

avaliação precisa do volume deste compartimento. No entanto, as medidas 

diretas como fizemos aqui, são mais acuradas do que aquelas indiretas e 

devem ser aplicadas sempre que possível. 

Uma análise crítica dos diferentes métodos para cálculo de massa e 

volume ventriculares faz pensar que o método que se utiliza dos dados 

obtidos através do ecocardiograma tem certo grau de imprecisão por ser um 

método não invasivo. Por sua vez, o método que se vale da dissecção e 

separação de cada ventrículo para posterior pesagem também implica certa 

imprecisão, pois as fibras cardíacas dos ventrículos são contínuas entre si e 

dificilmente se consegue definir exatamente o limite entre as duas paredes 

ventriculares. A aplicação do método estereológico usado neste trabalho 

pode ser considerado bastante precisa, pois em primeiro lugar faz a 

avaliação da fração de volume dos compartimentos e elementos de 

interesse (pela contagem de pontos incidentes) para, em seguida, se obter 
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os volumes absolutos (em cm3) pela simples multiplicação de cada fração 

pelo volume do compartimento de interesse.  

A fibrose miocárdica tem sido definida como um aumento significante 

da concentração de colágeno ou de sua fração de volume acima. O aumento 

do volume absoluto de colágeno é um dado de fibrose menos acurado uma 

vez que, no caso do coração, há um da aumento de massa ventricular. Tal 

definição de fibrose não inclui outros fatores importantes para o desempenho 

tecidual como as ligações cruzadas das moléculas de colágeno e a razão 

entre colágeno tipo I e tipo III (ambas variáveis que tem grande impacto 

sobre a função tecidual). Por isso, neste trabalho, alem de se avaliar o 

volume de colágeno foi realizada a analise dos diâmetros das fibrilas como 

uma maneira de verificar a “qualidade do colágeno” que está sendo 

depositado. 

A análise ultraestrutural da parede ventricular permitiu identificar 

também áreas de espessamento e reduplicação (ou delaminação) da lâmina 

basal subjacente ao endotélio tanto no epicárdio. O aumento de espessura e 

reduplicação da lâmina basal é um fenômeno comum em situações de falta 

de nutrientes e/ou oxigênio como ocorre nas isquemias e é a principal 

manifestação de microangiopatias. 

No caso do diabetes, a disfunção dos pequenos vasos tem como 

principal manisfestação estrutural o espessamento da lâmina basal de 

diferentes órgãos, incluindo pele, músculo esquelético, retina, glomérulos 

renais. Mais ainda, este fenômeno acontece também em estruturas não 

vasculares, como os túbulos renais, cápsula de Bowman, nervos periféricos. 
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As principais características do espessamento da lâmina basal é a 

organização concêntrica do material em estratos concentricamente 

arranjados ao redor do capilar, deixando espaços irregulares entre os 

estratos. De modo geral, estes espaços contem debris celulares. É 

interessante notar que em músculo esquelético de diabéticos é possível 

encontrar cilindros compostos apenas de destas camadas concêntricas de 

lâmina basal e representam capilares cujos elementos celulares sofreram 

degeneração (Vraco e Benditt, 1974).  

Especificamente em relação a alterações de lâmina basal de 

pequenos vasos cardíacos, sabe-se que a literatura descreve a existência de 

reduplicação de lâmina basal em capilares de corações transplantados que 

apresentavam também outras alterações endoteliais e degeneração de 

cardiomiócitos (Hammond e Yowell, 1994), em casos de miocardite 

eosinofílica (Rossi et al., 1996), endomiocardiofibrose (Krishnaswami et al., 

1984) e Doenças de Chagas (Sanches et al, 1993). É interessante observar 

que em todas estas condições estudadas, há sempre alterações fibróticas 

associadas. 

Há várias evidências que apontam para hipótese de que as alterações 

de lâmina basal sejam acompanhadas de atividade aumentada das 

metaloproteinases MMP-2 e seu inibidor TIMP (Fleschmajer et al., 2000), 

podendo haver também um aumento na atividade da MMP-9. Sabendo que 

estas moléculas são também responsáveis pelo balanço no conteúdo de 

elastina tecidual e podem ter contribuído para diminuir a quantidade de 

elastina no tecido cardíaco dos animais SHR (como foi observado em nosso 



81 

 

estudo) não é de surpreender que a delaminação da lâmina basal e a 

diminuição da elastina tecidual possam ocorrem simultaneamente. 

A caracterização dos diferentes tipos de fibras do sistema elástico no 

coração foi realizada facilmente devido à existência de critérios morfológicos 

e seletivos específicos.  

A matriz extracelular é composta por alguns grupos de 

macromoléculas incluindo diferentes tipos de colágeno, elastina, 

proteoglicanos e outros glicoproteínas estruturais. Em todos os vertebrados, 

o colágeno (em todas as suas diferentes formas) atua como fonte de 

resistência às forças tênseis enquanto que a elastina e os proteoglicanos 

são essenciais para a resiliência da matriz. 

Ainda que não existam provas diretas da correlação entre a 

morfologia e resultados experimentais e que, as implicações funcionais 

sejam especulativas, o fato de que exista uma distribuição diferencial das 

fibras oxitalânicas, elaunínicas e elásticas nos tecidos, sugere que a 

diferença de elasticidade de uma fibra oxitalânica comparada àquela de uma 

fibra elástica madura proporciona versatilidade ao sistema elástico (Montes, 

1996). 

Sabe-se que as propriedades das fibras elásticas dependem do seu 

componente amorfo, a elastina. Acreditava-se que as fibras oxitalânicas, 

sendo compostas somente por microfibrilas sem elastina, não se alongariam 

sob stress mecânico (Ross, 1973), sendo inelásticas. No entanto, Glab e 

Weess (2008), baseados na conformação molecular das microfibrilas, 

propuseram um modelo que prediz certa capacidade elástica para as fibras 
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oxitalânicas, ainda que reduzida. Já as fibras elaunínicas, que contêm feixes 

de microfibrilas e pouco material amorfo, apresentariam propriedades 

elásticas intermediárias entre aquelas das fibras elásticas e das fibras 

oxitalânicas (Cotta-Pereira, 1984). 

Ainda que diversos relatos tenham apontado para a existência de 

fibras elásticas no miocárdio, epicárdio e endocárdio, até há pouco tempo, 

as propriedades elásticas do coração foram atribuídas exclusivamente à 

organização do colágeno (Robinson et al., 1985; Weber et al., 1993), tendo 

por base o trabalho de Caulfield e Borg (1979). Estes autores propuseram 

um modelo de organização da matriz do endomísio que contempla a 

existência estruturas colagênicas espiraladas dispostas perpendicularmente 

às células e conectando células vizinhas, a partir de suas observações do 

endomísio ao microscópio eletrônico de varredura. Desde então, a maioria 

dos autores tem interpretado as propriedades mecânicas do miocárdio a 

partir desse modelo. 

As nossas observações da região do endomísio mostram que, no rato 

Wistar, existem fibras elásticas, elaunícas nesta localização. Existem 

também fibras oxitalânicas e/ou de suas microfibrilas arranjadas 

frouxamente, de modo a formar uma rede delicada que se estende por toda 

a matriz extracelular. Embora não tenha sido relacionada às fibras do 

sistema elástico, esta rede foi descrita, como um dos constituintes da trama 

filamentosa da matriz extracelular cardíaca por Robinson et al. (1983). 

As fibras oxitalânicas ocorrem em regiões nas quais os tecidos estão 

submetidos a stress mecânico, como o periodonto, a junção dermo-
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epidérmica e a zônula ciliar. Assim sendo postulou-se que estas fibras atuam 

prevenindo o estiramento dos tecidos dessas áreas. As microfibrilas das 

fibras oxitalânicas supostamente têm função de ancoragem, ligando o 

cristalino ao corpo ciliar no olho, conectando o osso ao cemento do dente no 

ligamento periodontal, e unindo a epiderme à derme subjacente. Assim 

sendo, tanto a quantidade como a localização das fibras oxitalânicas e de 

suas microfibrilas associadas descritas nesse trabalho levam à suposição de 

que estes componentes desempenham um papel fundamental na integração 

da contração individual de cada cardiomiócito às mudanças conformacionais 

do tecido cardíaco como um todo. 

As características mecânicas das fibras do sistema elástico que 

contem elastina indicam que estas são responsáveis pela capacidade de 

reverter a distensão a que o tecido conjuntivo é submetido fazendo-o voltar 

às condições mecânicas iniciais. Assim sendo, é de supor-se que, durante o 

movimento de relaxamento do miocárdio essas fibras são estiradas, 

armazenam energia potencial elástica para restaurar a sua configuração 

original ao final da diástole.  

A hipertensão arterial provoca diferentes graus de hipertrofia cardíaca, 

com modificação no volume dos átrios e ventrículos, disfunção valvar e 

disfunção sistólica e diastólica. Os nossos achados, de menor conteúdo 

elástico no miocárdio dos animais SHR contribuem para entender a 

alteração do relaxamento ventricular esquerdo, por perda da capacidade 

elástica da parede que, no caso, se agrava mais ainda pelo acúmulo de 

fibrilas de colágeno mais grossas (como se  demonstrou neste trabalho). 
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Considerando o seu papel mecânico, é de se esperar que tanto o 

epicárdio como o endocárdio participem da reconformação elástica do 

coração assim como contribuam para limitar sua distensão. Suspeita-se que, 

por causa de sua localização e sensibilidade à injúria, o epicárdio pode atuar 

como um sensor para identificar mudanças na pressão no espaço 

extracardíaco. Acredita-se que o líquido do saco pericárdico, um ultra-filtrado 

do plasma, tenha uma função restritiva durante a sístole (Wills et al., 2008). 

De fato, o epicárdio e o endocárdio possuem maior concentração de fibras 

colágenas e elásticas, quando comparados ao miocárdio. De maneira 

interessante, aparentemente, os nossos achados sugerem que as alterações 

mecânicas da hipertrofia, não foram suficientes para promover alterações 

estruturais e/ou quantitativas das fibras elásticas e elaunínicas do epicárdio. 

De acordo com os nossos resultados esta dupla função mecânica 

destes compartimentos (limitação de volume e reconformação elástica) é 

possível pela atuação sinérgica das fibras dos sistemas elástico e 

colagênico. Durante o enchimento ventricular rápido ocorre novamente o 

estiramento do epicárdio (Jöbis et al., 2007) e novamente as suas fibras 

elásticas seriam responsáveis pelo recolhimento elástico ventricular que 

precede a sístole. 

Os nossos dados confirmam aqueles de Jöbsis et al. (2007), que 

descreveram a presença de fibras elásticas no endocárdio e no epicárdio. 

No entanto, estes autores identificaram fibras elásticas através da auto-

fluorescência da elastina. Assim sendo, não puderam identificar as fibras 

elaunínicas (que tem pouca quantidade de elastina) e muito menos as fibras 
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oxitalânicas que, por serem constituídas apenas por microfibrilas, não são 

fluorescentes. 

Sabe-se que as propriedades mecânicas dos tecidos decorrem em 

grande parte dos componentes da matriz extracelular, principalmente da 

relação entre elastina e colágeno, que conferem respectivamente a 

elasticidade e a resistência. Os nossos achados estão de acordo com 

aqueles de Mujumdar e Tyagi (1999) ao verificarem, através de dosagens 

bioquímicas, que ocorre um aumento de elastase e da degradação da 

elastina no coração de ratos espontaneamente hipertensos, paralelamente 

ao aumento de colágeno durante o processo de hipertrofia ventricular, 

havendo uma diminuição drástica da relação elastina/colágeno.  

Outra evidência sobre a importância do sistema elástico vem da 

observação que níveis elevados de elastase sérica após o infarto do 

miocárdio contribuem para o remodelamento cardíaco associado à dilatação 

e disfunção ventricular (Ohta et al., 2004). Dado que as propriedades 

mecânicas dos tecidos são a base para a atividade fisiológica dos órgãos e 

que, no coração, essas propriedades derivam da relação entre força e 

deformação do miocárdio, o componente elástico da matriz extracelular deve 

estar potencialmente envolvido no processo cicatricial, que se caracteriza 

pela substituição deste arcabouço delicado e frouxamente organizado que 

sustenta as fibras musculares por um tecido colagênico fibroso compacto, 

alterando a função biomecânica com prejuízo da contração muscular.  

É interessante observar que o nosso achado de localização de fibras 

elásticas propriamente ditas no epicárdio e no endocárdio ao lado de fibras 
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colágenas grossas (com o aspecto ultraestrutural de fibras de colágeno tipo 

I) é semelhante àquele para o epitendineum, para o epineuro, e para a 

derme mais profunda (Caldini et al., 1990; Ferreira Jr. et al., 1987 e Cotta-

Pereira et al.,1976, respectivamente). Por outro lado, a co-localização de 

fibrilas de colágeno esparsas e fibras elásticas propriamente ditas se 

inserindo diretamente na lâmina basal, (como foi demonstrado aqui para o 

endomísio dos ratos normotensos) coincide com a descrição clássica da 

lâmina basal do epitélio bronquiolar que também recebe diretamente fibras 

do sistema elástico de modo a acomodar as variações de diâmetro da luz 

bronquiolar. 

Nos animais hipertensos, provavelmente ocorreria a ruptura deste 

delicado equilíbrio mecânico à medida que a parede se enrijece com a 

deposição de colágeno. E, em resposta à nossa condição, as células 

passariam a depositar quantidades maiores de microfibrilas, como acontece 

fisiologicamente em tecidos que normalmente estão sujeitos a forças tênseis 

importantes, como junção dermo-epidérmica, o peritendineum, o ligamento 

periodontal e o zônula ciliar do cristalino (Caldini et al., 1990).  

De modo geral, uma série de funções tem sido atribuída à trama 

colagênica do coração, a saber: 1) suporte e alinhamento de miócitos, de 

vasos e de nervos, preservando a espessura e arquitetura do miocárdio; 2) 

controle do deslizamento dos miócitos entre si; 3) transdução da força 

gerada pela contração dos miócitos para a câmara ventricular; 4) proteção 

contra o estiramento excessivo dos miócitos na diástole; 5) base anatômica 

da consistência rígida do miocárdio e do epicárdio, e 6) prevenção de 



87 

 

ruptura tecidual devida à sua grande força tênsil. No entanto, estas funções 

foram atribuídas estudando-se a matriz extracelular como um todo, sem a 

exclusão dos elementos do sistema elástico que, conforme demonstramos, 

são ubíquos no tecido ventricular. Assim sendo, daqui para frente, teremos a 

tarefa de separar a quais elementos pertence esta ou aquela função e como 

se dá a sua interação. 

Um modo elegante de se abordar este problema seria a utilização de 

modelos animais com deleção do gene para elastina ou para as proteínas 

das microfibrilas ou ainda estudar doenças derivadas de defeitos 

moleculares na expressão destas proteínas. Os defeitos moleculares dos 

genes da fibrilina resultam em fenótipos que são essencialmente diferentes 

dos fenótipos causados por mutação no gene da elastina, ainda que ambas 

proteínas sejam constituintes da fibra elástica (respectivamente síndrome de 

Marfan e síndrome de William, por exemplo). Existem dois mecanismos, pelo 

menos, que explicam estas diferenças. Primeiramente, as microfibrilas estão 

presentes em certas localizações anatômicas sem associação de elastina 

(formando as fibras oxitalânicas, como na zônula ciliar, na junção dermo-

epidérmica, no endomísio, por exemplo). As anormalidades nestas 

localizações resultam em fenótipos não relacionados à disfunção de fibras 

elásticas. Em segundo lugar, tratando-se da fibra elástica, na qual co-

existem a elastina e as microfibrilas, cada uma destas proteínas deve ser 

responsável por diferentes funções, incluindo interação célula-matriz, 

propriedades mecânicas de recolhimento elástico e força de tensão. Assim 

sendo, as diferenças fenotípicas entre as doenças por defeitos na fibrilina ou 
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elastina podem ser causadas pela perda de uma função específica de uma 

destas proteínas. Ainda são necessários estudos em modelos animais e “in 

vitro” para que a arquitetura funcional das fibras do sistema elástico seja 

totalmente elucidada (Milewicza et al., 2000).  

Nosso trabalho demonstra que o coração não é uma estrutura 

homogênea do ponto de vista da distribuição da elastina e das microfibrilas 

(ricas em fibrilina), uma vez que a elastina está presente em maior 

concentração nos tecidos de revestimento interno e externo do coração 

(endocárdio e epicárdio). Assim sendo, as afecções que lesam o endocárdio 

e epicárdio (lesando por conseqüência fibras elásticas) provavelmente 

levariam a um fenótipo de disfunção elástica.  

Uma vez que a fibrose cardíaca contribui para a disfunção cardíaca e 

arritmia associada à morte súbita, a prevenção da deposição excessiva de 

colágeno tem sido um importante alvo terapêutico. O papel de outros 

componentes da matriz extracelular que promovem elasticidade e resiliência 

da matriz (como os proteoglicanos e as fibras elásticas) não tem sido 

estudado. Sabe-se já que o tratamento com inibidores de serino proteinases 

(como a elastase-2), após o infarto do miocárdio, diminui o infiltrado 

inflamatório e o dano na função cardíaca. Isto provavelmente se deve à 

conservação das fibras elásticas existentes no coração. (Bidouard et al., 

2003; Ohta et al., 2004) Recentemente demonstrou-se que é possível 

modificar a constituição da cicatriz cardíaca, aumentar a elasticidade e 

melhorar a função cardíaca através do transplante de células que super-

expressam elastina (Mizuno et al., 2005) Assim sendo, aumentar a 
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elastogênese no período pós-infarto introduziu um novo conceito terapêutico 

que precisa ainda de uma avaliação mais detalhada. 

A análise ultraestrutural por microscopia eletrônica é trabalhosa e 

cara, e a prevalência de fibras do sistema elástico é de difícil quantificação.  

Em órgãos como pulmão, pele, tendões, é possível a quantificação 

das fibras do sistema elástico pela microscopia de luz (em cortes corados 

com corantes seletivos). No caso do coração, a microscopia eletrônica 

mostrou que grande parte das fibras oxitalânicas e elaunínicas do miocárdio 

tem dimensões próximas ao limite de resolução do microscópio óptico (cerca 

de 0,2 µm, ou seja 200 nm). Considerando que as microfibrilas (com 10 nm 

de diâmetro) se associam em pequeno número para formar as fibras 

oxitalânicas do endomísio cardíaco, o uso do microscópio de luz também 

não é adequado para o estudo sistemático da distribuição das fibras do 

sistema elástico. Assim sendo, nossa proposta para a continuidade deste 

estudo é usar como ferramenta o microscópio confocal com identificação 

imunoistoquímica dos elementos constituintes do sistema elástico. 

Nos últimos anos, estudos voltados para a organização 

supramolecular das microfibrilas levaram à suposição de que estas possuem 

uma capacidade de “recolhimento elástico”, mesmo sem conter elastina. 

Esta idéia está baseada em estudos biomecânicos, nos quais a 

periodicidade axial normal de 56 nm entre as “contas” da microfibrila 

relaxada pode chegar até 165 nm, (ver ilustrações) quando o tecido é 

submetido à tração e retornar aos padrões de relaxamento quando a força 
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cessa (Kielty et al., 2002). Como apreciar esta nova possibilidade em um 

tecido tão rico de microfibrilas como é o coração? 

Em várias micrografias eletrônicas mostradas neste trabalho foi 

possível observar a malha granular e microfilamentosa que ocupa o 

interstício cardíaco. Estes elementos correspondem à “substância 

fundamental amorfa” que adquire este aspecto devido à precipitação dos 

proteoglicanos, do ácido hialurônico e glicoproteínas da matriz extracelular 

quando se utilizam os métodos de fixação convencionais para microscopia 

eletrônica (como aqueles utilizados neste trabalho), conforme descrito por 

(Frank e Langer, 1974).  

A relativamente grande extensão de “espaços vazios” e de material 

granulo-microfilamentoso observada no endomísio corresponde a regiões 

que “in vivo” contem grande de água adsorvida nos proteoglicanos Esta 

organização estrutural permite a hidratação do tecido, a manutenção de seu 

tônus, serve meio para difusão de macromoléculas e migração celular e tem 

uma função importante na absorção de choque (como pode ser visto, ao 

extremo, no joelho e no disco intervertebral). Esta malha de proteoglicanos 

altamente hidratada associada à delicada rede de colágeno do endomísio 

suporta adequadamente a contínua deformação estrutural durante o ciclo 

cardíaco, absorvendo as forças compressivas ao nível da matriz extracelular 

cardíaca (Robinson et al., 1983). 

 Sabe-se que os diferentes tipos de colágeno se associam 

diferencialmente a diferentes quantidades de proteoglicanos. Assim sendo, 

tecidos constituídos principalmente por colágeno tipo I possuem quantidades 
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menores de proteoglicanos que tecidos nos quais predomina o colágeno tipo 

III (Junqueira e Montes, 1983). Assim sendo, é lícito supor que a alteração 

do colágeno ventricular que leva a fibrose esteja associada a um acúmulo de 

colágeno I e, portanto, menor conteúdo de proteoglicanos, o que implica 

alterações biomecânicas e osmósticas no tecido. 

Desta forma, deste trabalho deriva o propósito de realizar uma 

investigação pormenorizada para identificar a distribuição diferencial dos 

proteoglicanos e glicosaminoglicanos no coração em ratos normais e 

hipertensos, uma vez que a hipertensão, além de provocar alterações do 

colágeno (como amplamente demonstrado na literatura) e das fibras do 

sistema elástico (como foi visto neste trabalho), certamente também leva a 

alterações qualitativas e quantitativas nos proteoglcanos que necessitam ser 

investigadas para se compreender mais acuradamente o remodelamento 

ventricular. O estudo das alterações quali- e quantitativas dos proteoglicanos 

no coração de hipertensos ganha ainda mais importância quando se leva em 

consideração o estudo de Frank e Langer, utilizando técnicas de 

estereologia em microscopia eletrônica há 38 anos atrás (!!!), mostrou que a 

fração de volume ocupada por este material granular no miocárdio humano é 

5,7% enquanto que a fração de volume ocupada é pelo colágeno é 1%. 

Outra informação valiosa que pode ser depreendida da análise das 

micrografias eletrônicas apresentadas nesta Tese é dada por uma série de 

imagens mostrando a interação entre as células e a matriz extracelular, tanto 

na sua porção amorfa, como fibrilar. Estas imagens revelam o aspecto 

morfológico da integração célula-matriz e dos elementos da matriz entre si. É 
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através destas interações que ocorre a transdução dos sinais que regulam 

finamente os mecanismos de proliferação, migração e diferenciação e 

secreção das células envolvidas. Claro está que não é possível através 

destas imagens deduzir qual é o mecanismos interno desta regulação 

(Kielty, 2006), mas a possibilidade de “ver”, no tecido íntegro, a interação 

macromolecular reforça as hipóteses levantadas em estudos mais limitados 

do ponto de vista morfológico, como os cultivos celulares ou bioquímicos. 

Os maiores desafios propostos para o entendimento da biologia do 

sistema elástico são: conhecer como as microfibrilas e a elastina se 

polimerizam e como este repertório de moléculas associadas contribui para 

formar uma fibra elástica funcional. Deste modo, será possível entender as 

bases fisiopatológicas das doenças que apresentam descontrole dos 

elementos que compõem a fibra elástica. Outro tema importante é: como as 

fibras do sistema elástico regulam o comportamento celular? Como repetir 

os passos ontogenéticos que levam à formação destas fibras para “guiar” um 

processo de regeneração miocárdica eficiente? Responder a estas questões 

irá ajudar a compreender melhor a biologia das fibras do sistema elástico na 

saúde e nas afecções patológicas (Kielty, 2006). 

Como proposto por Hunter e Borg (2003), esta é uma época de 

progresso substancial no entendimento da estrutura e função do miocádio, 

do ponto de vista da genética e da biologia molecular. O rápido acúmulo de 

conhecimento impõe uma mudança urgente de paradigma, sendo 

necessária a integração de estudos dos múltiplos níveis de organização 

biológica – das proteínas para as células, tecidos, órgãos e sistemas – para 
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que se entender a complexidade da interação entre forma e função que gera 

um comportamento específico (normal ou anormal) nos sistemas biológicos. 

Assim sendo, este trabalho pretendeu fazer a descrição da distribuição 

diferencial das fibras do sistema elástico em corações de ratos WIS e WKY 

normotensos e seu remodelamento nos ratos SHR hipertensos, associando 

com dados sobre o remodelamento do colágeno, de modo a gerar 

informação integrada  para se compreender a interação entre forma e função 

no coração.  
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7 CONCLUSÕES 

 

1. A fração de volume e o volume absoluto de colágeno fibrilar estão 

aumentados nos animais SHR e WKY, quando comparados aos animais 

WIS, o que implica cuidados adicionais para analisar resultados de 

experimentos que utilizam a linhagem WKY como controle para a 

linhagem SHR. 

2. A  população de fibrilas de colágeno no endomísio do ventrículo esquerdo 

de ratos SHR apresenta diâmetros maiores que nos animais 

normotensos. 

3. O ventrículo esquerdo dos ratos WKY também exibe uma população de 

fibrilas de colágeno com diâmetros superiores aos ratos WIS, apesar de 

serem normotensos. 

4. As fibras do sistema elástico tem distribuição diferencial nos 

compartimentos cardíacos: no epicárdio e endocárdio há grandes 

quantidades de fibras elaunínicas e elásticas propriamente ditas; no 

perimísio há abundantes fibras elaunínicas e menor frequência de fibras 

elásticas; no endomísio há finas fibras elásticas, elaunínicas e 

oxitalânicas. 

5. O remodelamento do colágeno no ventrículo esquerdo dos animais SHR é 

acompanhado pelo remodelamento do sistema elástico, de modo tal que 

a frequência de fibrilas com elastina (elásticas e elaunínicas) é menor do 

que nos animais normotensos tanto no perimísio como no endomísio. 

Além disso, há um aumento na frequência de fibras oxitalânicas 

(praticamente inelásticas) nestas localizações, o que leva a um 

comprometimento da capacidade elástica do tecido. 
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