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RESUMO

Slhessarenko JR. Efeito da dose elevada de ataque de Rosuvastatina na
concentração sérica de marcadores inflamatórios na fase aguda da
intervenção coronária percutânea com implante de stents coronarianos
[tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Entidade
Associada da Universidade de São Paulo; 2017.
Introdução: Nas últimas décadas, a reestenose tem sido o “calcanhar de
Aquiles” da intervenção coronária percutânea (ICP), limitando seus
resultados no médio e longo prazo. Estudos preliminares demonstraram que
após a injúria inicial com catéter balão e/ou com stents coronarianos, há
desnudação endotelial, dissecção, deposição plaquetária e atração de
leucócitos como resposta imediata, podendo levar à reestenose no
seguimento mais tardio. A injúria local na parede arterial após implante de
stent pode promover a expressão genética e liberação de mediadores
inflamatórios, interleucinas, proteínas de fase aguda e fatores de
coagulação, deposição de plaquetas e formação de trombos. Estes
processos podem estar diretamente relacionados ao prognóstico da doença
cardiovascular, porém são escassos os estudos que caracterizem a resposta
inflamatória aguda pós-implante de stent coronariano e à ocorrência de
eventos adversos. Objetivos: Neste estudo, pretendeu-se avaliar os efeitos
de dose de ataque de Rosuvastatina (40mg) sobre a resposta inflamatória
aguda após implante de stent coronariano, bem como correlacionar as
variações das concentrações de citocinas e a respectiva expressão gênica.
Métodos: Pacientes portadores de doença coronária estável sem uso de
estatina (há mais de 7 dias), submetidos à intervenção coronária percutânea
eletiva em artéria coronária nativa foram randomizados para receberem dose
única de ataque de rosuvastatina (40 mg via oral, 3 horas prévias ao
procedimento; Grupo Tratado (GT); n=63) versus Grupo Controle (GC)
(Ausência da administração de rosuvastatina); n=61. Foram obtidas
amostras do sangue periférico antes da administração via oral da medicação

(A), 3 horas após medicação (B) e 3 horas após implante do stent
coronariano (C). Avaliou-se hemograma completo, dosagem de proteína C
reativa (PCR), óxido nítrico (NO) e análise da expressão dos genes e das
proteínas, por meio de RT-qPCR e multiplex luminex, dos mediadores IL-1 β,
IL-6, IL-8, PAI-1, MCP- 1, TNF-α e TGF-β. Os pacientes foram
acompanhados clinicamente por doze meses após o procedimento.
Resultados: Os grupos não apresentaram diferenças significantes em
relação às características clínicas, angiográficas e técnicas, com exceção da
ICP para lesões em bifurcação, mais comum no GC (19,7% versus 6,2%;
p=0,032). Para a expressão gênica, observou-se redução para IL-6
(p<0,001), da IL-1 β (p=0,016) e PAI-1 (p=0,002) no Grupo Tratado. Para as
interleucinas analisadas, observou-se uma diminuição progressiva nas
concentrações de IL-6 0,209 pg/ml (IC 0,156;0,28 p<0,001), IL-1β 0,491
pg/ml (IC 0,349;0,692; p<0,001) e PAI-1 0,986 pg/ml com pinteração<0,001) no
Grupo Tratado. Houve redução da concentração de PCR no tempo C no GT
(p=0,04). Para o NO, ocorreu elevação dos valores do tempo A para C no
Grupo Tratado (p=0,004). Na fase intra-hospitalar, ocorreu mais infarto
periprocedimento entre os pacientes do Grupo Controle (23% vs 4,7%;
p=0,004). No acompanhamento clínico de 12 meses ocorreram mais eventos
combinados no Grupo Controle GC (9,8% vs 1,6%; p=0,058). Conclusão:
Os resultados deste estudo demonstraram que a rosuvastatina em sua dose
de ataque máxima preconizada (40mg), reduz os níveis séricos de
marcadores inflamatórios agudos (IL-1 β, IL-6, PAI-1 e PCR), com
incremento dos valores de NO após ICP.

Descritores:

Rosuvastatina,

expressão gênica

stent,

inflamação

aguda,

interleucinas,

SUMMARY

Slhessarenko JR. Effect of high dose of Rosuvastatin on the serum
concentration of inflammatory markers in the acute phase of percutaneous
coronary intervention with coronary stent implantation [thesis]. São Paulo:
Dante Pazzanese Institute of Cardiology, Associated Entity of the University
of São Paulo; 2017.
Background: Restenosis remains as the “Achilles’ heal” of interventional
cardiology, limiting the mid to long term efficacy of percutaneouos coronary
interventions (PCI). Preliminary studies have shown that after initial injury
with balloon catheter and/or metallic stents, there is endothelial denudation,
dissection, platelet deposition and leukocyte attraction as an immediate
response, which might limit the late benefits of PCI. Local injury to the arterial
wall after stent implantation may promote the gene expression and release of
inflammatory mediators, interleukins, acute phase proteins and coagulation
factors, platelet deposition and thrombus formation, which are directly related
to the prognosis of cardiovascular disease. Despite their importance, there
are few studies that characterize the acute inflammatory response after
coronary stent implantation and correlate it to the occurrence of adverse
events.Objectives: We sougth to evaluate the effects of the loading dose of
Rosuvastatin (40mg) on the acute inflammatory response after PCI with
mettalic stents, as well as to correlate the variations in cytokine levels and
their respective gene expression. Methods: Patients with stable coronary
disease without statin (≥7 days) undergoing elective PCI to de novo lesions
in the native coronary arterywere randomized to receive a loading dose of 40
mg of rosuvastatin [N = 63] versus a control group (CG) (absence of loading
dose); [N = 61]. Blood samples were obtained prior to oral administration of
the statin (A), 3 hours after medication (B) and 3 hours after PCI (C). The
following laboratory tests were conducted: complete blood count, C-reactive
protein (CRP), nitric oxide (NO) and analysis of gene and protein expression
by means of RT-qPCR and multiplex luminex, IL-1 mediators, IL-6, IL-8, PAI-

1, MCP-1, TNF-α and TGF-β. Clinical follow up was achieved up to 12
months after the procedure. Results: The groups did not significantly differ
regarding clinical, angiographic and procedure characteristics, except for the
higher amount of bifurcation lesions in the CG (19.7% versus 6.2%, p =
0.032). Among patients pre treated wit the statin, there was a reduction in
gene expression for IL-6 (p <0.001), IL-1β (p = 0.016) and PAI-1 (p = 0.002).
For the IL analyses, a progressive decrease in the concentrations of IL-6
0.209 pg / ml (IC 0.156; 0.28 p <0.001), IL-1β 0.491 pg / ml (IC 0.349; 0.692,
p <0.001) and PAI-1 0.986 pg / ml with paving <0.001) were observed among
patients treated with the statin. Furthermore, a progressive reduction in the
concentration of CRP was observed in the three timepoints among patients
of the rosuvastatin cohort (p = 0.04). An increase in NO concentration was
observed from timepoint A to C in the statin group (p = 0.004). During the in
hospital period, more periprocedural MI occurred among patients in the
control group (23% vs 4.7%, p = 0.004). Also, 12-month MACE rate was
higher in the control group (9.8% vs 1.6%, p = 0.058). Conclusion: Pre
loading with high dose of rosuvastatin resulted in a marked reduction in the
expression of the main inflammatory markers (IL-1 β, IL-6, PAI-1 and CRP)
associated with restenosis after PCI with stents. Additionally, an increase in
the NO blood concentration and expression was noticed among these
patients.
Key Words: Rosuvastatin, stent, acute inflamation, interleukins, gene
expression
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1

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCV) ocorrem com frequência na
população e os índices elevam-se de acordo com a idade no Brasil.1
Ademais, constituem a principal causa de óbito na população mundial,
relacionadas a mais de 17 milhões de mortes em 2013, o que representa
31% de todos os óbitos registrados naquele ano.2 No Brasil, pelo menos
20% das mortes em indivíduos com mais de 30 anos são atribuídas a este
grupo de doenças.3,4
Entre estas afecções, destaca-se a doença arterial coronária (DAC),
responsável por mais da metade dos eventos cardiovasculares em homens
e mulheres acima dos 75 anos. Para exemplificar, estima-se que, nos EUA,
ocorra um infarto do miocárdio a cada 42 segundos. 5
Sobretudo no mundo ocidental, as inúmeras medidas implementadas
com o intuito de conter este grande impacto negativo da DAC reduziram as
taxas de eventos relacionados à DAC, porém, ainda de maneira
insatisfatória e com grande variação regional.5 No Brasil, a tendência à
redução da taxa de mortalidade por DAC cessou a partir de 2007.6
A DAC, além de estar relacionada a um grande número de mortes,
também exerce um impacto econômico-financeiro mundial muito negativo. O
aumento expressivo nos custos dos tratamentos médicos, inclusive naqueles
devidos às internações hospitalares, é motivo de grande preocupação,
sobretudo

para

a

saúde

pública.7

Se

considerarmos

apenas

os

procedimentos cardiovasculares, entre 2000 e 2010 houve um incremento
de 28% no número dos mesmos nos Estados Unidos, que alcançaram
7.588.000 intervenções percutâneas e cirúrgicas ao final da década.8
Particularmente com relação à DAC, os custos diretos e indiretos foram
estimados em 207,3 bilhões de dólares naquele país entre 2011 e 2012,
sendo que esta representa cerca de dois terços dos gastos, em relação às
demais DCV combinadas.5 Esse mesmo fenômeno é verificado no Brasil,
nos anos recentes.1,8
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Assim sendo, além do aumento no número dos procedimentos, entre
eles os de revascularização miocárdica, destacam-se também os elevados
investimentos necessários às constantes inovações tecnológicas, em
especial no campo das intervenções coronárias percutâneas (ICP).

1.1

Evolução da intervenção coronária percutânea
Em 1977, Andreas Grüentzig realizou, de forma pioneira em

humanos,

o

procedimento

que

viria

a

revolucionar

a

cardiologia

contemporânea, a angioplastia transluminal coronária (ATC).9
Utilizando um cateter-balão de confecção própria, Grüentzig procedeu
com êxito à dilatação de uma lesão localizada no terço proximal da artéria
descendente anterior, no Hospital Universitário de Zurique, na Suíça. A partir
daquele momento, um novo método para tratamento das obstruções no leito
coronário

surgia,

como

alternativa

menos

invasiva

à

cirurgia

de

revascularização miocárdica (RM).10
A despeito de seu aspecto revolucionário, logo observou-se que a
ATC possuía algumas importantes limitações, sobretudo nos casos de
obstruções mais complexas. Essas limitações ocorriam tanto precocemente
(periprocedimento), como também mais tardiamente, nos primeiros meses
após a intervenção. Dentre aquelas da fase hospitalar destacamos:
- Resultados imediatos nem sempre previsíveis e muitas vezes
resultando em extensas dissecções do leito arterial e oclusão aguda,
exigindo cirurgia de emergência (5 a 10% dos casos);11-13
- Lesões residuais, que não raro obstruíam ainda 30 a 40% da área
luminal;14
- Incapacidade do balão em dilatar lesões complexas, como: oclusões
crônicas, bifurcações, lesões muito calcificadas, ostiais etc. 15
No médio prazo (quatro a seis meses pós-ATC), 30 a 50% dos
pacientes tratados com o balão apresentavam recorrência da obstrução,
como resultado do remodelamento negativo do segmento tratado, e da
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proliferação celular, devido ao dano causado pelo instrumental (reestenose
coronária).16,17
Assim, o balão só beneficiava a minoria de pacientes candidatos à
RM, ou seja, aqueles com lesões não complexas, localizadas e não
excessivamente fibróticas ou calcificadas.
Inúmeros instrumentais foram então desenvolvidos, sendo os
métodos de remoção os mais frequentemente investigados. Destacam-se
entre eles: as aterectomias direcional, extracional, rotacional e o laser.
Todos estes foram testados, sem demonstrarem benefícios adicionais em
relação ao balão e, em várias situações, acompanhavam-se de sérias
complicações, como perfurações e tamponamento cardíaco. 18
Finalmente, uma década após o advento do balão e dos novos
instrumentais, a idéia de um dispositivo para sustentar a parede arterial foi
desenvolvida e os stents coronários viriam a revolucionar o campo das
intervenções coronárias percutâneas (ICP).19
De destaque nesse período foi o implante do primeiro stent metálico
balão-expansível de Palmaz-Schatz em humanos, praticado no serviço do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia por Sousa et al., em dezembro de
1987, que evidenciou bons resultados nas experiências iniciais, e depois nos
estudos randomizados, superando as principais limitações do balão. 20,21
Com os stents coronários, o procedimento percutâneo tornou-se mais
previsível, com elevadas taxas de sucesso imediato, mesmo frente ao maior
grau de complexidade das obstruções abordadas. Além disso, e em função
da força radial exercida, foi eliminado o remodelamento vascular, principal
mecanismo responsável pela reestenose pós-balão. 22,23
A combinação destes benefícios resultou numa significativa expansão
das indicações dos procedimentos percutâneos de RM, consolidando sua
aplicação nos múltiplos cenários da prática rotineira. Além disso, os stents
eliminaram a necessidade de cirurgia de emergência e, por consequência, a
obrigatoriedade
intervenção.24

de

retaguarda

cirúrgica

durante

a

realização

da
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Contudo, as endopróteses constituem-se num corpo estranho metálico,
durável,que

em associação ao barotrauma

decorrente da pressão

empregada para liberá-las e expandi-las otimamente, exacerbam a resposta
inflamatória local, dando início a uma cascata reparativa, que em alguns
casos pode resultar em excessiva proliferação da neoíntima.
O recrutamento de células inflamatórias no local tratado com stent é
associado à deposição maciça de plaquetas, e mediada por substâncias
adesivas, quimiotáticas e pró-inflamatórias, como as interleucinas (IL).11
Neste processo, ocorre inicialmente uma transativação da expressão de
genes de mediadores inflamatórios e moléculas de adesão no endotélio e
leucócitos, estas consequentemente permitem o extravasamento de
monócitos circulantes à parede do vaso inflamado.12
A tradução clínica mais comum deste cenário é a reestenose intrastent, cujo principal mecanismo é o excessivo crescimento de tecido
reparativo.25,26
Essa

hiperproliferação

neointimal compreende uma

sequência

temporal de eventos da cascata cicatricial, que simplificadamente envolvem
a agregação plaquetária, infiltrado de células inflamatórias, deposição de
proteoglicanos, entre outros, agrupadas em um modelo com base celular e
molecular, proposto por Welt e Rogers, em 2002.27,28
Evidentemente, o controle desse excessivo crescimento de tecido
cicatricial tornou-se o foco de pesquisa na área ao longo da década
seguinte. Várias iniciativas para sobrepujar estes problemas merecem
destaque:
- Estratégias envolvendo administração sistêmica de fármacos
antiproliferativos/anti-inflamatórios;29
- Aperfeiçoamento do desenho da plataforma metálica, com a
introdução de novas ligas metálicas e sobretudo com a diminuição da
espessura das hastes, reduzindo o barotrauma e o processo inflamatório;30
- Aplicação local de energia não ionizante (ultrassom, frio, calor)
ionizante (radiações beta e gama). 32,33

31

e
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Paralelamente, desenvolvia-se uma nova biotecnologia: o stent
farmacológico (SF).34 Esse dispositivo, envolve a combinação de três
componentes:

plataforma,

revestimento

polimérico

e

fármaco

antiproliferativo, com intuito de modificar os determinantes do processo
reestenótico.
Os stents farmacológicos foram testados em humanos primeiramente
pelo nosso grupo, em 1999.

34

A partir daí o novo instrumental teve sua

eficácia e segurança demonstradas nos mais variados e complexos cenários
clínicos, ao longo da década seguinte, e seu desempenho clínico, superior
às tecnologias que o antecederam, fez com sua penetração aumentasse
progressivamente, até tornar-se a opção mais frequente para a intervenção
coronária percutânea (ICP) contemporânea.35,36

1.2

Resposta inflamatória da parede vascular ao implante de stent
coronariano
Estudos recentes têm

microvasculatura

apresenta

demonstrado
características

que

a

aterosclerose na

inflamatórias

peculiares,

relacionadas com a expressão gênica. O recrutamento e acúmulo de
leucócitos, comuns nas reações inflamatórias e na aterosclerose, requerem
um gradiente de fatores quimiotáxicos e genéticos, como as IL. 37,38,39
A concentração sérica de diversas IL após ICP com stent, por
exemplo, têm demonstrado correlação com o risco de reestenose, visto que
a expressão destas moléculas por leucócitos e células endoteliais indica a
existência de processo inflamatório.43 Assim, a magnitude da ativação e
aderência dos monócitos na parede do vaso poderia ser considerada como
preditora de perda luminal tardia.43
O recrutamento e proliferação de miofibroblastos e síntese de matrix
extracelular são fatores importantes para a formação da hipertrofia
neointimal e reestenose (Figura 1).40-43 Esta fase inflamatória aguda é
marcada pela interação entre monócitos/macrófagos e células T e liberação
de mediadores inflamatórios (citocinas), que exacerbam a resposta. O
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recrutamento de leucócitos após implante de stents coronarianos pode ser
detectado no segmento tratado entre 10 e 15 minutos após o implante. 38

Figura 1 - Ilustração esquemática de uma cascata inflamatóra vascular
em resposta a implante de stent coronáriano resultando em reestenose
42

(Adaptado de Costa et al. )

1.3

Expressão gênica
O DNA contém a informação necessária para a produção de proteínas

e está localizado quase que totalmente no núcleo das células. Entretanto, a
síntese proteica ocorre no citoplasma, razão pela qual a informação genética
precisa ser copiada do DNA e levada ao citoplasma através de moléculas
denominadas de RNA mensageiros (mRNA).44,45,76
Os genes são as sequências de nucleotídeos do DNA a partir das
quais os mRNA são produzidos. Um determinado gene se expressa quando
o sistema orgânico necessita da proteína codificada por um mRNA que
confere um fenótipo que resulte da ação desta proteína.85,98
A expressão gênica tem, portanto, duas etapas bem distintas: a
transcrição do mRNA no núcleo celular e a tradução da proteína no
citoplasma.123,203
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1.4

As interleucinas e citocinas na doença aterosclerótica coronária
e após intervenção coronariana percutânea
Por definição, as IL são produzidas principalmente pelos leucócitos e

exercem os seus efeitos no citoplasma. As células endoteliais e células
musculares lisas também expressam uma variedade de citocinas. Existem
mais de 30 membros principais da família das interleucinas, e a maioria
desempenham papel na aterogênese. As IL podem ter atividade próinflamatória ou anti-inflamatória. O equilíbrio entre o efeito pró e antiinflamatório é que determina a inflamação na aterosclerose. 45
As Interleucinas são consideradas elementos fundamentais na
resposta inflamatória vascular crônica que é encontrada na aterosclerose
(Figura 2).43,44

Figura 2 - Descrição de potenciais estratégias para a modificação da
atividade de interleucina como uma terapia para aterosclerose
44

(Adaptado de Bendtzen et al., 1994 )

As interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6) e o fator de necrose tumoral α
(TNF-α) são potentes mediadores inflamatórios agudos, estimulando a
liberação de proteínas de fase aguda no fígado, como a proteína C reativa
(PCR). A interleucina 8 (IL-8) é produzida por macrófagos, células epiteliais
e endoteliais, sendo considerada um potente fator angiogênico. Sua principal
função é a quimiotaxia de neutrófilos, sendo produzida via sinalização de
receptores semelhantes na imunidade inata.47 O inibidor do ativador do
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plasminogênio (PAI-1) é um inibidor da fibrinólise produzido principalmente
por células endoteliais, porém secretado por outras células como as do
tecido adiposo; encontra-se aumentado em obesos e em uma série de
doenças, como desordens metabólicas e trombose. Em condições
inflamatórias que cursam com a deposição de fibrina em tecidos, PAI-1
parece estar envolvido na progressão da fibrose. A angiotensina II aumenta
a síntese de PAI-1, acelerando o desenvolvimento da aterosclerose.46
A proteína quimiotática MCP-1, também conhecida como CCL2,
recruta células inflamatórias como monócitos, linfócitos T e células
dendríticas ao sítio de inflamação, estando envolvida em patologias como a
aterosclerose, resistência à insulina em obesos e distúrbios vasculares da
diabetes tipo 2.49 O fator de crescimento TGF-β é uma proteína secretada
por várias células, incluindo macrófagos, e existe em três isoformas (TGFβ1, TGF-β2 e TGF-β3), controlando a proliferação e diferenciação celular e,
envolvida em doenças cardíacas e diabetes. Neste sentido, foi demonstrado
que o colesterol diminui a responsividade das células cardiovasculares à
atividade protetora do TGF-β sobre a aorta e outros vasos mediante a
hipertensão, permitindo o desenvolvimento da aterosclerose e doença
cardíaca. A ativação de macrófagos durante a inflamação aumenta a
liberação de TGF-β via ativação da plasmina. 50,51
Marcadores séricos podem ser medidos com o intuito de caracterizar
a atividade inflamatória local e, desta forma, correlacioná-los com o
prognóstico

do

paciente.48

Estudos

científicos

demonstraram

consistentemente que alguns parâmetros inflamatórios elevados pré e pósprocedimento, como a PCR, estão relacionados com maior risco de
reestenose de stents coronarianos.48,50 A elevada concentração de PCR préprocedimento é preditora de maior atividade da doença arteriosclerótica,
aumentando a ocorrência de remodelamento por hipertrofia vascular e
excessiva formação neointimal após angioplastia percutânea.

52,53
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1.4.1 Interleucina 1 (IL-1)
A família da proteina IL-1 consiste em IL-1α e IL-1β, citocinas próinflamatórias, que atuam sobre função endotelial vascular das células do
músculo liso.
Após a síntese, a IL-1α é predominantemente ligada à membrana
plasmática das células produtoras e atua localmente. Em contraste, a IL-1β
é secretada para o plasma, predominantemente pelos monócitos e
macrófagos, e atua sistemicamente.54
A IL-1β desempenha função importante na regulação das moléculas
de adesão dos leucócitos e células endoteliais, além de ativar a produção de
outras citocinas,
aterosclerose.

56

55

que têm sido implicadas no desenvolvimento da

A IL-1β foi encontrada em níveis elevados em estudos com

suínos imediatamente após angioplastia e foi sugerida em desempenhar um
papel na inflamação após lesão arterial. 58
A administração intracoronária direta de IL-1 provocou aumento da
espessura da neointima e vasoespasmo arterial em estudo com suínos.58 A
inibição da ação da IL-1β demonstrou atenuação no crescimento da placa
em modelos animais.57 Redução do espessamento intimal foi notado após
lesão da artéria carótida em camundongos deficientes em IL-1β.59
Em adição ao seu papel na aterosclerose, a IL-1 pode afetar o
remodelamento miocárdico pós-IAM.

60

Nos seres humanos, artérias com

lesões ateroscleróticas têm maiores níveis de IL- 1β quando comparadas a
artérias coronárias normais.61
As elevações séricas de IL-1β ocorrem precocemente, podendo ser
detectadas após angioplastia coronariana com stent metálicos em pacientes
com angina estável em 20 minutos38 com pico em 2-3 horas. 49
Contudo, a associação entre a administração de estatinas, ICP e a
concentração sérica de IL-1β nunca foi analisada.
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1.4.2 Interleucina 6 (IL6)
Também envolvida na iniciação e progressão da aterosclerose, a
Interleucina 6 (IL-6) desempenha papel importante no desenvolvimento das
placas ateroscleróticas, bem como a sua ruptura. A IL-6 apresenta valores
séricos baixos em indivíduos saudáveis, e está aumentada em resposta a
inflamação, na aterosclerose e ICP. 65
Esta IL-6 é produzida por macrófagos das placas ateroscleróticas e
também em células endoteliais, fibroblastos e tecido adiposo. 62,63 A IL-6 está
também envolvida na resposta de fase aguda da inflamação, incluindo a
regulação de proteína C reativa (PCR).
O aumento sérico da IL-6 pós-ICP foi associado com maiores taxas
de reestenose64 e trombose do stent.

66

Sardella et al.,38 estudaram a

elevação de marcadores inflamatórios em 59 pacientes com angina estável
após implante de stent coronariano, demonstrando uma liberação local de
citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-1 e IL-6, entre 10 e 20 minutos após
o implante de stents eluídos com fármacos (DES), possivelmente pela
ruptura da placa e/ou trauma no endotélio, com pico sérico estimado em 3
horas.49
O uso crônico prévio de estatinas a ICP reduz a concentração sérica
da IL-6.67 Entretanto, o impacto do pré-tratamento com estes fármacos em
doses elevadas pré-ICP ainda não foi investigado.

1.4.3 Interleucina 8 (IL-8)
A

IL-8

aterogênico.

68

apresenta

função

estabelecida

como

um

fator

pró-

Produzida por monócitos e macrófagos, a IL-8 acelera a

aterogênese através do aumento da adesividade endotelial para monócitos,
por suas ações quimioatrativas sobre as células do músculo liso e por
mediar a angiogênese na placa aterosclerótica.69 Com base na sua atividade
quimioatrativa para os leucócitos, a IL-8 foi classificada como quimiocina..70
Além

disso,

a

IL-8

pode

ateroscleróticas em estágio avançado.

causar
71

instabilização

das

placas

As concentrações séricas da IL-8

12

foram encontradas elevadas em monócitos do sangue periférico de
pacientes com hipercolesterolemia,

72

e valores elevados da IL-8 foram

associados com a angina instável e infarto agudo do miocárdio,

73

refletindo

sua relevância clínica.
A

concentração

sérica

da

IL-8

está

associada

com

maior

77

Quanto

desenvolvimento de reestenose após implante de stent coronário.

maior a concentração da IL-8, maiores são as taxas de reestenose e de
eventos cardíacos adversos após-ICP em pacientes com agina instável e
IAM.

73

Em pacientes com angina estável ocorre uma elevação da IL-8

sérica, após ICP.74,76 Essa elevação da IL-8 sérica após ICP ocorre nas
primeiras horas, com pico estimado entre 6-12 horas.75 Estes estudos
demonstraram que a ocorrência de complicações precoces e tardias se
correlacionam com a elevação de IL-8.
1.4.4 Fator de necrose tumoral α (TNF-α)
O fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) é uma citocina próinflamatória que tem sido implicada na patogênese de condições
inflamatórias sistêmicas, e parece agir em vários estágios do processo
inflamatório.

77

O papel do TNF-α tem sido bem documentado no

desenvolvimento de aterogênese e inflamação vascular.78
No coração, os macrófagos e monócitos são as principais fontes de
TNF-α.79,80 O TNF-α promove a aterosclerose por aumento da expressão
vascular das moléculas de adesão endotelial e recrutamento de macrófagos
da microvasculatura.81 Além disso, o TNF-α promove disfunção endotelial
por meio da regulação de óxido nítrico e síntese de produtos reativos de
oxigênio.82 Em aorta de ratos, as células endoteliais sensibilizadas com
TNF-α exacerbam a inflamação.83 Nas células endoteliais humanas, o TNF-α
tem sido associado com o aumento da expressão e síntese de citocinas próinflamatórias, tais como MCP-1 e IL-6.84
Em ratos com supressão de receptores de TNF-α, o desenvolvimento
de placas ateroscleróticas na aorta diminuiu> 40% quando comparados aos
controles.85 Camundongos com deficiência para o gene do TNF-α também
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apresentaram redução na expressão de moléculas de adesão celular (ICAM1, VCAM-1) e MCP-1.86
Os camundongos que expressaram formas atípicas de TNF-α,
tipicamente associadas com alteração da resposta inflamatória, também
apresentaram

diminuição

do

tamanho

da

placa

aterosclerótica.

87

Surpreendentemente, os ratos com deficiência de receptor do TNF-α
(TNFR1-p55)

apresentaram

um

aumento

do

tamanho

da

lesão

aterosclerótica em comparação com os controles, sugerindo potenciais
propriedades anti-aterogênicas associados com TNF-α.88 No que diz
respeito à disfunção endotelial, a administração do TNF-α prejudicou a
vasodilatação no endotélio das artérias coronárias e arteríolas de ratos.89
Concorrente à administração de anticorpos anti-TNF-α, ocorreu o retorno do
potencial da vasodilatação.90
Macrófagos de tecidos da carótida apresentaram aumento na síntese
do TNF-α quando comparados com monócitos sanguíneos.

91

Os valores do

TNF-α em amostras de sangue aspirados dos enxertos de veia safena
correlacionaram-se com a reestenose seis meses após a ICP em
pacientes.92
Os efeitos de terapias sobre o TNF-α em pacientes com doenças
inflamatórias sistêmicas tem sido estudado. Após um ano de bloqueio do
TNF-α em pacientes com artropatias inflamatórias, os marcadores
inflamatórios de doenças coronarianas aterosclerótica tais como a rigidez da
aorta e espessura médio intimal da carótida foram reduzidos em
comparação com pacientes não tratados.93

O bloqueio do TNF-α em

pacientes com artrite reumatóide também mostrou redução da incidência de
SCA ou ICP.94
Em pacientes submetidos à ICP com stents metálicos, observa-se
elevação progressiva do TNF-α nas primeiras horas após o procedimento,
com pico sérico em seis horas.

95

Em pacientes com reestenose, os valores

séricos encontram-se mais elevados pré ICP e aumentam duas vezes pós
ICP.95
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1.4.5 Fator de crescimento tumoral (TGF- β)
O fator de crescimento tumoral-β (TGF-β1) é uma citocina implicada
no desenvolvimento da nefropatia diabética, fibrose hepática, isquemia
miocárdica, cardiomiopatia dilatada, arritmia e doença valvular. 96,97
Recentemente, tanto in vitro quanto in vivo, demonstrou-se que o
TGF-β1 desempenha um importante papel no aumento do espessamento da
camada íntimal coronariana. 98,99
Após a lesão arterial, o TGF-β1 é responsável por estimular a matrix
extracelular (ECM) e a proliferação, migração e expressão de proteínas das
células do músculo liso vascular (VSMC), o que conduz a um eventual
estreitamento luminal.

100,101

Concordantemente, a atenuação da atividade

do TGF-β1 com o seu antagonista o TGF-β3, ou inibidores diretos do TGFβ1 foi eficaz em diminuir o espessamento da íntima e a reestenose do
stent.102,103
Embora o TGF-β1 atue diretamente para regular a ECM, também
estimula a síntese de proteínas que amplificam seus efeitos patogênicos,
como o inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1) em células
endoteliais através de fosforilação.104-106 Ao examinar a relevância entre
TGF-β1 e PAI-1 na lesão vascular, Otsuka et al., utilizando modelos de
ratos, descobriram que a injúria vascular mediada por TGF-β1 resultou em
espessamento da ECM mediada pela indução de PAI-1.104 Neste estudo, o
aumento da expressão arterial de TGF-β1 em 6-10 vezes em ratos
deficientes de PAI-1 foi incapaz de causar espessamento intimal.104
Em artérias coronarianas de coelhos, a lesão resultante da
angioplastia com balão resultou em aumento significante dos níveis de TGFβ1 entre 2 horas e 7 dias após a ICP, retornando aos valores basais em até
28 dias.106 Kanzaki et al., descobriram que a administração de TGF-β1 antes
da angioplastia com balão da carótida de coelhos resultou em um maior
espessamento da íntima após o procedimento. 107 Em amostras humanas,
Nikol et al., observaram valores séricos mais elevados de TGF-β1 em
VSMCs de artérias coronárias e periféricas nas lesões reestenóticas após
ICP em comparação com as lesões primárias.108
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Chung et al., examinaram lesões reestenóticas em humanos após
implante de stent, constataram que amostras dos vasos obtidas via
aterectomia apresentavam valores elevados de TGF-β1.109 Da mesma
forma, Yutani et al., analisaram amostras de vasos coronários após stent,
notaram que a íntima em 80% dos casos demonstrava aumento dos valores
sericos de TGF-β1.110

1.4.6 Inibidor do ativador de plasminogênio 1 (PAI-1)
O Inibidor do ativador de plasminogênio 1 (PAI-1) é um membro de
inibidores de proteases de serina.111 PAI-1 é o inibidor mais importante
fisiológico direto e regulador principal do sistema fibrinolítico. 112 Gravidade e
resultados desfavoráveis foram relatados num certo número de doenças
devido aos níveis elevados de PAI-1.113 Como resultado, o PAI-1 é
considerado um biomarcador e potencial alvo molecular para terapêutica e
prognóstico. O PAI-1 também promove a migração de linfócitos e neutrófilos
para locais inflamatórios. 123
O PAI-1 pode ser sintetizado em diversos tecidos e tipos de células,
tais como os adipócitos, hepatócitos, megacariócitos, macrófagos, as
plaquetas, células do músculo liso, células endoteliais, em células da
placenta e do baço.114
O PAI-1 tem um papel significativo nos eventos de trombose aguda
como trombose venosa profunda e infarto do miocardio, diabetes tipo 2,
câncer e desordens fibróticas, incluindo aterosclerose e doença renal e
fibrose pulmonar.115 Esse mediador influencia diretamente a formação de
trombos e sua degradação e, assim, o risco de trombose arterial. É um prócoagulante, pró-inflamatório e atua na fibrose molecular. 116
A aterosclerose é um processo inflamatório que resulta no acúmulo de
lipídios na parede arterial. A imunidade adaptativa e inata têm papéis ativos
no processo de aterosclerose. Os mastócitos, plaquetas e células T e B
também desempenham papel na aterogênese.117-118 A inibição da fibrinólise
devido ao aumento do inibidor do PAI-1, leva a um aumento da formação de
trombos119 e faz com que a placa fique instável.
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Alta taxas de concentração de glicose (nos diabéticos) também tem
sido associadas com elevados valores do PAI-1, que são relatados ainda em
doenças como síndrome metabólica e obesidade.120 Estudos recentes
mostram que o PAI-1 tem também um papel no desenvolvimento do tecido
adiposo e no controle da sinalização da insulina em adipócitos. 121
Estudos mostram uma forte correlação entre os valores séricos de
PAI-1 e o risco cardiovascular em diferentes contextos clínicos.124 Por
exemplo, a concentração sérica elevada de PAI-1 está associada com o
risco de infarto do miocárdio (IM), IM recorrente, angina de peito e
aterosclerose.125
Evidências experimentais e clínicas sugerem que PAI-1 não só é um
biomarcador mas também é um fator mediador da doença vascular, câncer,
asma, resistência à insulina e obesidade.122,126 PAI-1 possui uma meia-vida
de 3-4 horas, seguido por conversão espontânea numa forma latente. 127 O
uso crônico de estatinas previamente a ICP ocasiona redução basal sérica
do PAI-1, dependente da dose e tipo da estatina.127
Estudos com alterações de polimorfismos genéticos no PAI-1
mostram que determinados genótipos (PAI-1 4G/5G) estão relacionados a
oclusão da coronária em pacientes com IAM que foram submetidos a ICP. 128
Pacientes com IAM com supra de ST que foram submetidos a ICP,
apresentaram elevação dos valores de PAI-1 24 horas após a ICP, que
foram preditores independentes de mortalidade em 30 dias.130
Estudos demonstram que valores séricos de PAI-1 aumentam
significativamente após ICP nas primeiras 3-6 horas, com pico estimado em
24 horas, em pacientes que apresentaram reestenose de stent.129,131

1.4.7 Proteína quimioatratativa de monócitos-1 (MCP-1/CCR2)
A MCP-1 recruta leucócitos mononucleares para a camada íntima da
artéria.132 A MCP-1 está envolvida em mudanças inflamatórias na parede
arterial, prejudicando a vasodilatação endotélio-dependente. Portanto,
medidas dos valores circulantes da MCP-1 podem ser úteis em predizer o
risco da aterogênese. De fato, MCP-1 e seu receptor têm sido importantes
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alvos terapêuticos para prevenir a aterogênese. Autores têm sugerido esta
citocina como marcador precoce em potencial para a aterogênese. 133
A MCP-1 é produzida por uma variedade de células, incluindo células
musculares lisas,133 leucócitos, células endoteliais e fibroblastos, em
resposta a LDL oxidada e citocinas pró-inflamatórias,134 sendo, desse modo,
também um produto da reação da inflamação.135
A concentração plasmática aumentada da MCP-1 foi relatada em
pacientes hiperlipidêmicos. O aumento da sua expressão tem sido
encontrado em pacientes com doença arterial coronária e seus valores
encontram-se elevados em pacientes admitidos por infarto do miocárdio.135
Estudos experimentais demonstram uma relação causal entre
inflamação e reestenose. O bloqueio da MCP-1 reduziu o espessamento da
neointimal intra-stent.136A MCP-1 apresenta elevação após intervenção
coronária percutânea em seres humanos e parece se correlacionar com a
ocorrência de reestenose.135,136
Importante, os mecanismos celulares e moleculares após lesão
arterial são altamente dependentes do tipo específico da lesão e
instrumental utilizados. A implantação de stent experimental em artérias de
animais provoca elevação sustentada da MCP-1 após a lesão (14 dias), em
comparação com as artérias lesionadas por balão (24 horas).133
Estudos

clínicos

em

pacientes

demonstraram

um

aumento

significativo da MCP-1 nas primeiras horas após ICP, com pico em 24 horas,
mais evidente e prolongado naqueles que evoluíram com reestenose. Após
a ICP, nota-se elevação progressiva de MCP-1.134

1.5

Proteína C reativa (PCR)
A concentração sérica da proteína C reativa (PCR) se constitui em um

marcador da fase aguda inflamatória.137 Valores elevados da PCR são um
indicador do aumento do risco cardiovascular em indivíduos saudáveis, bem
como em pacientes com aterosclerose. 138
Os valores mais elevados da PCR peri-procedimento podem indicar
uma maior atividade da doença e um aumento da susceptibilidade vascular a
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formação e remodelamento excessivo da intima após angioplastia
percutânea.144
No entanto, permanece indeterminado se proteínas de fase aguda
são apenas indicadores de um aumento do risco de reestenose ou se
contribuem causalmente para a sua ocorrência. Um mecanismo causal
envolveria a ativação do sistema complemento e outras moléculas
inflamatórias, levando a danos subsequentes nos tecidos. 139
O implante percutâneo de stent coronário induz uma reação
inflamatória precoce. A intensidade de tal reação, tal como aumento da PCR,
tem sido correlacionada com a recorrência de eventos isquêmicos e a
restenose via proliferação neointimal. 140,144,145
Na membrana intimal, citocinas inflamatórias e PCR são expressas
por células da musculatura lisa (CML). Estas estimulam a proliferação e
migração de CML, que são cruciais para a formação e hiperplasia neointimal
após implante de stent. Tem sido demonstrado que os stents eluídos com
rapamicina têm reduzida formação neointimal em artérias coronárias
humanas. Estes dados demonstram que a rapamicina diminui a liberação de
citocinas e PCR por CML estimuladas pela injúria vascular.

142,143

Gibson et

al.,12 testaram a hipótese de que os stents eluídos com fármacos (DES)
poderiam estar associados com redução precoce na liberação dos
biomarcadores inflamatórios após ICP. Da mesma forma, o uso crônico de
estatinas parece minimizar o aumento da PCR após ICP. 141

1.6

Oxido nítrico (NO)
O óxido nítrico (NO) é um radical livre reativo formado como um

subproduto durante a conversão do aminoácido L-arginina em citrulina pela
enzima óxido nítrico sintase (NOS). 146
Células eucariotas sintetizam óxido nítrico, uma molécula intercelular
que em valores basais regula processos vitais como o fluxo sanguíneo e a
atividade neural.

147

Essa molécula ativa a guanilato ciclase solúvel, que

forma o GMP cíclico (cGMP), um segundo mensageiro em células como
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neurônios, células da musculatura lisa, monócitos e plaquetas, promovendo
o relaxamento muscular e a vasodilatação.148
Existem três isoformas da enzima NOS, que diferem em propriedades
bioquímicas,

estruturais,

regulação e função.

149

quantidade

de

NO

produzida,

distribuição,

A eNOS é encontrada em células endoteliais e o NO

produzido por ela regula o tônus vascular e a adesão de células sanguíneas
circulantes. A nNOS é encontrada em neurônios. A iNOS não é detectada
em condições fisiológicas, sendo expressa por macrófagos e neutrófilos em
inflamações por estímulo de citocinas, como o TNFα, IFN-α, IFN-β, IFN-γ e a
IL-1β, levando à síntese de quantidade de NO 10 a 100 vezes superior à
produzida pelas isoformas constitutivas da NOS (eNOS e nNOS).150
Na vasculatura, o NO é responsável por uma variedade de funções,
incluindo a inibição da adesão de plaquetas e sua agregação, quimiotaxia de
leucócitos,

crescimento

da

célula

muscular

lisa

e

sua

migração,

vasodilatação, e reendotelização. 151
O óxido nítrico tem um papel fundamental na função endotelial,
atuando na regulação do tônus vascular e protegendo a parede arterial do
desenvolvimento de lesões ateroscleróticas. Esta molécula tem sido
implicada na redução da expressão de moléculas de adesão endotelial,
como as selectinas e inflamatórias, como as citocinas, determinantes para o
desencadeamento

de

aterogênese,152

podendo

regular

as

reações

trombóticas e inflamatórias e limitando a resposta à lesão vascular
neointimal após implante de stent. Em lesões arterioscleróticas humanas, os
níveis de NO estão marcadamente reduzidos em comparação com artérias
não arterioscleróticas.153 Redução do NO também tem sido implicada na
ocorrência de trombose e reestenose nos locais de angioplastia com balão e
após colocação de stent coronariano.154,156
Pacientes que têm menor liberação de NO após implante de stent
apresentaram pior evolução e maior risco de reestenose. 155 Devido ao efeito
pleiotrópico do NO no lúmen arterial, um número de sistemas de liberação
de NO, incluindo drogas e stents com polímeros eluídos com NO, têm sido
exploradas para aplicação clínica. No entanto, a curta meia-vida “in vivo” de
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NO (2 a 5 horas) e o seus potenciais efeitos secundários cardiovasculares
distais ao local de reestenose têm limitado estes agentes. 156
A ICP com implantação de stent induz ao estresse oxidativo,157
levando a alterações patológicas pós-procedimento, incluindo a restenose,
trombose e disfunção endotelial. O uso prévio de estatinas tende a aumentar
a liberação de NO. 158

1.7

As estatinas
Vários ensaios clínicos randomizados têm demonstrado que a

redução de LDL, particularmente com estatinas, reduz o risco de eventos
cardiovasculares e mortalidade. 161
Estudos epidemiológicos associaram a correlação entre a incidência
de doenças cardiovasculares e valores do colesterol. A morbidade e
mortalidade correlacionam-se positivamente com baixa concentração
plasmática do colesterol de baixa densidade lipoproteica (LDL) e
inversamente com os valores do colesterol de alta densidade lipoproteica
(HDL).162,164 Os inibidores da HMG CoA têm demonstrado a prevenção dos
eventos cardiovasculares iniciais e eventos subsequentes em pacientes com
doença cardiovascular isquêmica prévia, independente dos valores do
colesterol.163,165 Além da diminuição do colesterol, as estatinas melhoram a
função endotelial e a estabilidade das placas ateroscleróticas, inibindo a
inflamação e a resposta trombogênica na parede arterial.166
Dentre as estatinas, há diferenças na eficácia de redução do LDL
plasmática, sendo que a rosuvastatina reduz LDL em maior escala e a
fluvastatina apresenta os piores resultados. Apresentam também variações
em seu metabolismo e lipofilidade, que afetam sua penetração extrahepática e a interação com outros medicamentos.167 A Tabela 1 compara as
diferenças farmacocinéticas das estatinas.
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Tabela 1- Propriedades farmacocinéticas das estatinas

Parâmetros

Rosuvastatina

(h)

Atorvastatina

Sinvastattina

Pitavastatina

Pravastatina

Fluvastatina

Lovastatina

Tmax

3

2-3

1.3 – 2.4

0.6-0.8

0.9-1.6

0.4-2.1

Biovaibilidade,%

20

12

<5

80

18

24

5

Ligação, Proteína,%

88

>98

>95

>99

50

>98

>98

Meia-vida, horas

19

15

2-3

10-11

1-3

1.2

2.9

Metabolismo

+

+++

+++

++

+

+++

+++

CYP2C9

CYP3A4

CYP3A4

CYP2C8

Biliar

CYP2C9

CYP3A4

CYP2C19

2-4

CYP2C9

Biliar

Tmax(h) = tempo da concentração máxima em hora
173
(Adaptado de Soran et al. )

1.7.1 A rosuvastatina
A rosuvastatina é uma estatina de nova geração inibidora seletiva e
reversível da 3-hidroxi-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase
hepática, que limita a taxa de biossíntese hepática de colesterol de baixa
densidade lipoprotéica (LDL) e reduz a produção de ApoB, levando a menor
liberação hepática de lipoproteina de muito baixo peso (VLDL) e
triglicerídeos.159,160

Possui

propriedades

farmacocinéticas

e

farmacodinâmicas únicas.
A rosuvastatina possui baixa penetração extra-hepática, lipofilidade e
interage com a isoenzima CYP2C9, características que aumentam sua
capacidade de redução do LDL e diminuem sua interação com outros
medicamentos. Estudos demonstram que a rosuvastatina produz maior
elevação de colesterol de alta densidade (HDL) que outras estatinas, entre
8-12%, sem clara relação com a dose ou resposta, embora esta elevação
seja maior entre os pacientes com os menores valores de HDL. Os valores
de HDL têm relação com a atividade anti-inflamatória.168,169
Como observado com outras estatinas, a rosuvastatina apresenta
efeitos independentes da inibição da HMG-CoA redutase. Estes incluem
melhora da função endotelial, efeito anti-inflamatório, anti-trombogênico e
anti-oxidante.169 A rosuvastatina pode melhorar a função endotelial
possivelmente pelo aumento do óxido nítrico – um potente vasodilatador
fisiológico - e pela redução da síntese de radicais livres derivados do
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oxigênio potencialmente nocivos. Estes fatores reduzem a disfunção
endotelial envolvida na aterosclerose.

174

A rosuvastatina pode reduzira PCR sérica,170 e inibe a agregação
plaquetária e a atração de leucócitos, inibindo a formação de coágulos na
injúria endotelial. 171
A biodisponibilidade da rosuvastatina via oral é de 20%, comparável a
atorvastatina, pravastatina e fluvastatina, sendo quantitativamente maior que
a sinvastatina e lovastatina. Após uma dose única de rosuvastatina, a
concentração plasmática atinge seu pico entre 2 e 3 horas. A administração
conjunta a alimentos diminui a taxa de absorção intestinal da rosuvastatina
em 20%, porém não reduz a sua potência na redução do colesterol
plasmático.167 A meia-vida plasmática é de 19 horas, primariamente é
eliminada nas fezes (90%), em menor proporção pela via renal (10%), 72%
do fármaco absorvido é eliminado via bile e 28% pela via renal. 172, 173
Ensaios clínicos demonstram os efeitos pleiotrópicos, mesmo
independente da redução do LDL-colesterol. O estudo JUPITER mostrou
que as estatinas podem ser benéficas na prevenção primária da doença
cardiovascular em pacientes com elevadas taxas de PCR e com valores
relativamente baixos de colesterol.173-175 Esse estudo avaliou o efeito da
rosuvastatina (20mg/dia) em reduzir a taxa de eventos cardiovasculares
entre indivíduos aparentemente saudáveis com valores de colesterol
LDL<130 mg/dL (3,4 mmol/L) e valores da PCR> 2 mg/L.176 Subanálises
deste estudo mostram que

indivíduos assintomáticos aleatoriamente

alocados para o grupo da rosuvastatina foram os que alcançaram as mais
baixas concentrações de LDL-colesterol e PCR.177
Esses resultados indicam importância de componentes inflamatórios
na mediação de doenças cardiovasculares, mas também sugerem um efeito
colesterol independente das estatinas, porque a redução da PCR pela
rosuvastatina não estava relacionada com a redução do LDL-colesterol. É
interessante notar que os resultados do estudo Multicenter Coronary
Atherosclerosis Study Measuring Effects of Rosuvastatin Using Intravascular
Ultrasound in Japanese Subjects (COSMOS) confirmam estes dados.176

23

Usando ultrassom intravascular para verificar o efeito da rosuvastatina sobre
a aterosclerose coronária em pacientes japoneses com doenças isquêmicas
do coração, os autores demonstraram que o tratamento com rosuvastatina
reduziu significativamente o volume da placa intracoronária e aumentou o
volume do lúmen vascular. No entanto, não houve correlação significativa
entre a redução no volume da placa e a redução da LDL do plasma,
apoiando a idéia de efeitos pleiotrópicos além da redução do colesterol. 177

1.7.2 Contra-indicação a rosuvatina e interações medicamentosas
A

rosuvastatina

possui

várias

contra-indicações,

incluindo

hipersensibilidade à rosuvastatina ou componentes da fórmula, doença
hepática

ativa,

elevação

de

transaminases

séricas,

gravidez

ou

amamentação. Na amamentação, não se sabe se a rosuvastatina é
transmitida pelo leite materno, contudo pelo potencial de prejudicar o
metabolismo lipídico do bebê não é recomendado seu uso. 178
Interações

medicamentosas

clinicamente

significantes

são

frequentemente de origem farmacocinética, associadas a indução ou inibição
de enzimas metabolizadoras, como o sistema CYP. Muitas estatinas são
metabolizadas pelo CYP3A4.179 Por não ser metabolizada por esta via, a
farmacocinética da rosuvastatina não foi alterada pela coadministração com
inibidores da CYP3A4, como eritromicina, cetoconazol ou itraconazol.180
A coadministração com o fluconazol (inibidor da CYP2C19) ou
coma varfarina (substrato
farmacocinética

da

da

CYP2C9),

rosuvastatina.181,182

não

Assim

como

afetou
os

a

agentes

hipolipemiantes fenofibratoou ezetimiba.183 No entanto, com a administração
concomitante

com

genfibrozil,

ocorre

maior

duração

da

ação

da

rosuvastatina por mais de 2 vezes.184
A Cmaxda rosuvastatina foi aumentada em até 7 vezes quando
coadministrada com antirretrovirais atazanavir, ritonavirou lopinavir185 e por
11 vezes com ciclosporina.186
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A administração simultânea da rosuvastatina com antiácidos hidróxido
de alumínio e magnésio diminuia duração da ação da rosuvastatina em 50%;
no entanto, quando os medicamentos foram administrados com 2 horas de
intervalo, a ação da rosuvastatina foi diminuída apenas em 20%.187
A rosuvastatina não alterou a farmacocinética da digoxina, da
concentração plasmática da ciclosporina, da ezetimiba ou fenofibrato de
forma clinicamente relevante.188
Em estudos clínicos, a rosuvastatina foi coadministrada com agentes
anti-hipertensivos, agentes antidiabéticos e terapia de reposição hormonal.
Esses estudos não demonstraram evidência de interações adversas
clinicamente significativas.
Apesar de estudos clínicos terem demonstrado que a rosuvastatina
em monoterapia não reduz a concentração de cortisol plasmático basal ou
prejudique a reserva adrenal, deve-se ter cautela se a rosuvastatina for
administrada concomitantemente com fármacos que podem diminuir os
valores ou a atividade de hormônios esteroidais, tais como cetoconazol,
espironolactona e cimetidina.
Uma potencial interação farmacocinética pode ocorrer quando a
rosuvastatina

é

coadministrada

com

alguns

anti-diabéticos

orais

(glibenclamida, glimepirida, troglitazone, pioglitazona, glipizida, gliclazida e
tolbutamida).189

2 Hipótese Científica
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2

HIPÓTESE CIENTÍFICA

Em pacientes portadores de DAC estável que não fizeram uso de
estatinas nos últimos sete dias, a administração via oral de rosuvastatina
(40mg) três horas antes da ICP com stents coronarianos, farmacológicos e
não-farmacológicos, resulta na redução da resposta inflamatória local,
quando comparada à daqueles pacientes que não receberam este
tratamento.

3 Objetivos
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3.1

OBJETIVOS

Objetivo primário


Comparar a variação sérica de marcadores agudos de
inflamação (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, TGF-β, MCP-1/CCL-2, PAI-1,
proteína C reativa e óxido nítrico) em três períodos: antes da
medicação (tempo A), três horas após a medicação (tempo B) e
três horas após o procedimento (tempo C) em pacientes
tratados com rosuvastatina versus grupo controle sem estatina
antes da ICP com stents metálicos farmacológicos e nãofarmacológicos.

3.2

Objetivos secundários


Correlacionar a variação séricados marcadores agudos de
inflamação (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, TGF-β, MCP- 1/CCL-2, PAI1, proteína C reativa e óxido nítrico) com a ocorrência de
eventos clínicos adversos (óbito cardiovascular, infarto e
reestenose) até doze meses após implante de stent coronariano
farmacológico e não-farmacológico;

 Correlacionar a variação sérica dos marcadores agudos de
inflamação (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, TGF-β, MCP-1/CCL-2, PAI-1,
proteína C reativa e óxido nítrico) com a respectiva expressão
gênica de seus mensageiros de RNA;


Comparar a variação sérica dos marcadores inflamatórios
agudos séricos (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, TGF-β, MCP-1/CCL-2) e
de sua expressão gênica de células sanguíneas periféricas nos
diferentes períodos amostrados.

4 Metodologia
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4

METODOLOGIA

Esta investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Instituto Dante Pazzanese, protocolo nº4242, sendo o CAAE da Plataforma
Brasil: 07348212.9.0000.5468 (Anexo B).
Após

receberem

as

informações

relevantes

a

respeito

do

procedimento ao qual seriam submetidos e, mediante a assinatura do termo
de consentimento livre e esclarecido (Anexo A), conforme a Declaração de
Helsinque e a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, os
pacientes foram habilitados para a inclusão neste estudo.
Este projeto contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo a
Pesquisa de São Paulo (FAPESP). Número do processo registrado FAPESP
2012/ 22989-1 concedido em 01/04/2013. Os medicamentos para a pesquisa
foram adquiridos pelo pesquisador e por doações por meio de amostras
apresentadas em embalagens seladas e com data de validade adequada.
Médicos e enfermeiros pesquisadores, tecnólogos e assistentes de
pesquisa ligados ao Serviço de Cardiologia Invasiva do Instituto Dante
Pazzanese participaram da presente investigação clínica.

4.1

Desenho do estudo e população avaliada
Esta pesquisa foi conduzida no Servico de Cardiologia Invasiva do

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia no período de Outubro de 2014 a
Dezembro de 2015.
Trata-se de estudo prospectivo, randomizado (1:1), onde os
pacientes foram alocados em dois grupos: Grupo I (Tratamento) - pacientes
tratados com dose de ataque de rosuvastatina (40 mg), via oral, três horas
antes da ICP; e Grupo II (Controle) - pacientes que não receberam estatina
nos sete dias que antecederam a ICP. A Figura 3 representa o fluxograma
do estudo.
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Figura 3 - Fluxograma do Estudo
ICP: intervenção coronária percutânea; TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido;
NO: óxido nítrico; PCR: proteína C reativa; IDPC: Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia.

A randomização foi realizada eletronicamente via sistema dedicado
(https://www.randomizer.org/).

Todos

os

pacientes

arrolados

foram

submetidos a procedimentos de ICP percutânea eletivamente e, por
protocolo, não deveriam fazer uso prévio de estatinas, ou se o fizessem,
esta deveria ser interrompida por pelo menos sete dias antes do
procedimento.

4.2

Casuística

4.2.1 Critérios de inclusão
Para o desenvolvimento do presente estudo foram incluídos pacientes
da rotina do IDPC, com as seguintes características:
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a)

Ambos os sexos, com idade > 18 anos;

b)

Com quadro clínico de DAC estável, conforme a classificação da
190

Canadian Cardiovascular Society (CCS)

e com indicação para

revascularização miocárdica;
c)

Apropriados anatomicamente para implante de stent;

d)

Lesão-alvo do tipo “de novo”, localizada em artéria coronária
nativa com grau de estenose ≥70% (avaliação visual);

e)

Sem uso prévio de estatinas por pelo menos 07 dias prévios à
ICP;

f)

Pacientes capazes de compreender e assinar o TCLE.

4.2.2 Critérios de exclusão
Foram excluídos pacientes que apresentassem qualquer uma das
seguintes características:

a) Pacientes do sexo feminino em idade gestacional ou lactação ou
que se recusaram a realizar o teste de gravidez;
b) Pacientes com síndrome coronariana aguda;
c) Pacientes com quadro inflamatório ou infeccioso nos últimos 30
dias, comprovado por avaliação clinica e laboratorial;
d) Pacientes com uso recente (até 30 dias antes da ICP) de antiinflamatórios não hormonais e/ ou corticoides;
e) Pacientes com intolerância e/ou contra-indicação conhecida aos
medicamentos do estudo;
f)

Pacientes com expectativa de vida ≤ 12 meses;

g) Paciente com doença hepática ativa ou elevações persistentes
das transaminases séricas;
h) Uso de aterectomia rotacional;
i)

Evidência de trombo intracoronário no momento da realização
do procedimento;
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j)

Retardo entre a administração da rosuvastatina e a efetivação do
procedimento com implante de stent coronário na estenose-alvo
igual ou superior a quatro horas;

k) Pacientes nos quais a ICP foi realizada sem sucesso (lesão
residual ≥ 20%, presença de dissecções não tratadas e/ou fluxo
coronário final ≤ 3).

4.3

Preparo do paciente, aspectos técnicos do procedimento e
protocolo medicamentoso adjunto
Os pacientes foram avaliados clinicamente e por meio de exames

complementares. O eletrocardiograma foi realizado em três momentos
distintos: na admissão do paciente, logo após o procedimento e antes da alta
hospitalar. Os marcadores de necrose miocárdica (CK-MB massa e
troponina I ultrassensível) foram avaliados antes do procedimento, seis a
doze horas após o término do mesmo e, caso o resultado estivesse acima
do percentil 99 do limite superior do valor de referência, outras coletas foram
feitas, a cada seis horas, até a verificação da normalização dos valores.
O protocolo antiplaquetário recomendado constou do uso do ácido
acetil salicílico, com dose de ataque de 200 mg e dose de manutenção de
100 mg/dia, associado a um tienopiridínico (clopidogrel: dose de ataque –
300 mg seguida de dose de manutenção de 75 mg/dia por 12 meses,
conforme protocolo da Instituição na ocasião). Após ICP, todos os pacientes
foram orientados a fazer uso de estatinas, sendo a escolha do tipo e dose
facultados ao cardiologista clínico do paciente, e de acordo com a rotina do
serviço.
Antes de iniciar o procedimento, foi administrada por via intravenosa,
a heparina não fracionada (100 UI/kg). Nos casos não frequentes de uso do
inibidor da glicoproteína IIbIIIa, a dose da heparina foi reduzida para 70
UI/kg.
As escolhas do stent a ser implantado, bem como do uso dos
métodos invasivos adjuntos, como por exemplo: o ultrassom intracoronário e
a tomografia de coerência óptica, foram deixados a critério do operador.
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Os

procedimentos

foram

realizados

objetivando

o

resultado

angiográfico ótimo. Sempre que necessário, procedeu-se à pré-dilatação.
Cuidou-se para que a pós-dilatação, quando indicada, fosse praticada com
balões mais curtos que o SF implantado, evitando-se assim dano nos
segmentos adjacentes (bordas).
Os pacientes incluídos no estudo foram submetidos à avaliação
clínica e laboratorial protocolar. O presente estudo utilizou amostras de
sangue de pacientes diagnosticados com doença arterosclerótica obstrutiva
coronária com quadro clínico de angina estável. Com base na suspeita
clínica de atividade anti-inflamatória da rosuvastatina e de acordo com
estudos farmacológicos prévios, foi administrado por via oral 40 mg deste
fármaco três horas pré implante do stent coronariano para Grupo Tratado
(T). O tempo de três horas pré-procedimento foi utilizado devido o pico
sérico de atividade da rosuvastatina.
Amostras de sangue periférico (5 microlitros – mL), foram coletadas
para a dosagem dos níveis dos marcadores inflamatórios e sua expressão
gênica pré e pós-implante de stent coronariano. As amostras foram
identificadas numericamente, de acordo com o grupo e o tempo: tempo Atrês horas pré-administração via oral de 40mg de rosuvastatina; tempo B três horas após administração da medicação, e; tempo C - três horas após
ICP. Para o Grupo Controle, amostras do tempo B foram iguais ao tempo A,
visto que este grupo não recebeu medicamento algum três horas antes do
procedimento.
Amostras de sangue total periférico foram submetidas a laboratório de
referência para dosagem da PCR e realização de hemograma completo para
exclusão de pacientes com enfermidades que pudessem interferir nos
resultados do experimento.
O plasma, sangue total e o tubos de Paxgene contendo as amostras
de sangue coletadas pré e pós-procedimento (6 amostras por paciente,
totalizando 30 ml) foram encaminhados ao laboratório de biologia molecular
do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e armazenados em
temperatura adequada até a realização dos testes.
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4.4

Definições

Sucesso do procedimento

Definido como a obtenção de resultado angiográfico ótimo, ou seja:


Lesão residual < 10% (definida pela ACQ), fluxo coronário TIMI
3 e ausência de trombos intraluminais e/ou dissecções
residuais.



Sucesso do procedimento: obtenção de sucesso angiográfico e
ausência de complicações maiores na fase hospitalar (óbito,
infarto do miocárdio e nova revascularização);



Infarto peri-procedimento: elevação de CKMB acima de três
vezes o valor de referência, associada ou não ao surgimento
de novas ondas Q no eletrocardiograma;215



Cirurgia

de

emergência:

cirurgia

de

revascularização

miocárdica realizada em até 24 h após a intervenção, em
situação

clínica

de

isquemia

miocárdica

no

território

correspondente ao do vaso tratado;


Reestenose angiográfica: presence de estenose >50% no local
previamente tratado (que inclui o segmento do stent e os 5mm
proximais

e

distais

ao

mesmo),

conforme

avaliação

angiográfica quantitativa;


Revascularizações
intervenção

adicionais

percutânea

ou

na

evolução

tardia:

revascularização

nova

cirúrgica

realizadas novas ou previamente tratado, devido à reestenose
(revascularização da lesão-alvo) ou não (revascularização do
vaso-alvo). Também poderia ser revascularizado um vaso não
tratado no procedimento índice (revascularização do vaso nãoalvo);


Infarto do miocárdio: surgimento, após a alta hospitalar, de
novas ondas Q patológicas ao eletrocardiograma, em pelo
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menos

duas

derivações

contíguas,

e/ou

elevação

de

marcadores de necrose miocárdica> 2 vezes o valor de
referência normal;


Óbito: todos os óbitos foram considerados como de origem
cardíaca, a menos não cardíaca fosse bem estabelecida;

Sucesso clínico


Ausência de ECAM na fase hospitalar, tendo-se obtido sucesso
do procedimento.

Eventos cardíacos maiores

Os ECAM combinados foram definidos como o composto de: óbito
cardíaco, infarto do miocárdio não fatal e revascularização da lesão-alvo.
Para caracterização do evento clínico, definimos uma hierarquização
dos ECM quanto à gravidade: revascularização da lesão-alvo < infarto não
fatal < óbito cardíaco. Assim, diante da ocorrência de mais de um ECAM,
consideramos sempre o mais grave para a definição do desfecho composto.
Para a análise dos dados do seguimento tardio, considerou-se
sempre o primeiro evento ocorrido e excluíram-se aqueles da fase
hospitalar.
Os óbitos foram classificados como cardíacos ou não cardíacos.
Todas as mortes foram consideradas cardíacas, exceto quando uma causa
não cardíaca inequívoca fosse identificada. As mortes súbitas também foram
classificadas como óbitos cardíacos, a não ser nos casos em que havia
algum diagnóstico de doença não cardíaca potencialmente letal.
O infarto do miocárdio (IM), logo após o procedimento (tipo 4a), foi
definido como a elevação da CK-MB massa pelo menos ≥ 3 vezes o valor do
percentil 99 do limite superior do valor de referência.215,216 Os infartos
espontâneos na evolução foram aqueles identificados pela elevação de pelo
menos duas vezes o valor do percentil 99 do limite superior do valor de
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referência dos marcadores de necrose.
Reinfarto pós-ICP foi considerado quando houve elevação pós-SF de
mais de 20% no valor da CKMB massa de base. Caso a CKMB massa não
estivesse estável antes da ICP, este evento não pôde ser julgado. Todos os
infartos foram classificados como “Q” ou não “Q”, com base nas alterações
do eletrocardiograma, ou desconhecido (ausência de documentação).
A revascularização da lesão-alvo foi definida como qualquer nova
intervenção percutânea ou cirúrgica, devido à recorrência da lesão, dentro
do stent e/ou nas suas bordas (5 mm proximais ou distais às bordas do SF,
na avaliação angiográfica).

Trombose protética

A trombose protética foi definida de acordo com publicação do FDA
em dezembro de 2006 sobre trombose de stent farmacológico que participou
do Academic Research Consortium (ARC).214
Considerando-se o grau de certeza do diagnóstico, foram divididas
em:
a) Definitiva:
• Sintomas de síndrome coronária aguda;
• Confirmação angiográfica ou anátomo-patológica da presença
de trombo ao nível do stent.

b) Provável:
• Morte súbita até 30 dias da intervenção coronária percutânea;
• Infarto no território miocárdico tratado, ainda que sem
confirmação angiográfica da oclusão do stent.

c) Possível:
• Morte súbita decorridos mais que 30 dias do procedimento.
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De acordo com o momento de ocorrência da trombose, esta foi
classificada como:
a) Aguda: ≤ 24 horas
b) Sub aguda:> 24 horas até 30 dias
c) Tardia:> 30 dias até 12 meses
d) Muito tardia:> 12 meses.

4.5

Análise da expressão de genes relacionados à resposta
inflamatória aguda

4.5.1 Extração de RNA total
O RNA dos indivíduos incluídos no estudo foi extraído de leucócitos
totais a partir de amostras de sangue coletadas em tubo PAXgene ®. A
extração foi realizada utilizando o kit PAXgene TM Blood RNA Kit 50, v2
(QIAGEN, GmbH, Alemanha) de acordo com as recomendações do
fabricante. A quantificação do RNA obtido foi realizada em fluorômetro
(Qubit® 2.0, Life Technologies, Forest City, USA) com o kit QUBIT ® RNA
Assay (Life Technologies, Forest City, USA) cuja capacidade de detecção
está entre 20 e 1000 g/µL .217
A análise de integridade do RNA extraído foi realizada com tiras RNA
Screen

Tape® e

a

plataforma

Agilent

2200

TapeStation ® (Agilent

Technologies, Santa Clara, USA). O valor numérico de integridade do RNA
RINe (RNA integrity number equivalent) varia entre 10 (RNA intacto) e 1
(RNA totalmente degradado), e para o experimento de expressão gênica
foram utilizadas apenas as amostras com valores de RIN maior que 7.217 O
RNA extraído foi mantido a -80ºC até o momento do uso.
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4.5.2 Transcrição reversa e reação da polimerase em cadeia (RTPCR)
A fita de DNA complementar (cDNA) foi sintetizada a partir de 800ng
de RNA total com o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription (Life
Technologies, Forest City, USA). O kit contém iniciadores aleatórios (random
primers), uma mistura dos 4 nucleotídeos (dNTP), a enzima MultiScribe TM
Reverse Transcriptase e o tampão da enzima.
A RT-PCR foi realizada em termociclador (Mastercycler Personal,
Eppendorf, Hamburgo, Alemanha), com as seguintes etapas: 25°C por 10
minutos; 37°C por 120 minutos e 85°C por 5 minutos. O cDNA foi
armazenado a -20°C até o momento do uso.

4.5.3 Escolha do gene de referência (normalizador)
A escolha do gene de referência, utilizado como normalizador na PCR
quantitativa, foi realizada com o programa geNorm (Primer Design Ltd.,
Reino Unido). Para isso foram avaliados 6 genes endógenos mais
comumente usados cientificamente para o tecido estudado: gliceraldeido 3fosfato desidrogenase (GAPDH), beta 2-microglobulina (B2M), hipoxantina
fosforobosil transferase 1 (HPRT1), complexo da succinato desidrogenase
subunidade A flavoproteína (SDHA), ubiquitina C (UBC) e hidroximetilbilano
sintase (HMBS). Desses, o que apresentou menor variação de expressão
entre as amostras nas diferentes condições do estudo foi o GAPDH.

4.5.4 Análise da expressão gênica pela reação em cadeia da
polimerase em tempo real (qPCR)
A quantificação relativa da expressão do RNAm dos genes listados na
Tabela 2 pela PCR em Tempo Real foi realizada com o sistema de detecção
TaqMan® Gene Expression Assay (Life Technologies, Forest City, USA), o
equipamento RotorGene® (Qiagen GmbH, Hilden, Alemanha) e o gene
GAPDH como referência endógena. A reação ocorreu no formato multiplex,
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por essa razão as sondas MGB dos genes alvos foram marcados com
corante fluorescente 6-carboxifluoresceína (FAM), enquanto o gene
normalizador foi marcado com 6-carboxi- 4 ,7, 2', 7'-tetracloro-fluoresceína
(VIC).217
Na reação de amplificação, além do cDNA e dos reagentes do Kit
Quantifast® Multiplex PCR, foram adicionados 1µL do ensaio Taqman® 20x
e água livre de RNAse em um volume final de 20μL. Todas as reações foram
realizadas em duplicata e com controle negativo. A quantidade de cDNA
utilizada nas reações foi otimizada a partir de uma curva-padrão, realizada
com diferentes concentrações de amostra de cDNA. Segundo (LIVAK;
SCHMITTGEN, 2001), para a qPCR ter eficiência de 100%, a inclinação
(slope) da curva-padrão deve ser próxima de -3,3. A eficiência de cada
reação foi considerada adequada para valores entre 90 e 110%. A qPCR
ocorreu nas seguintes condições: um ciclo de 10 min a 95ºC; 40 ciclos de 15
segundos a 95ºC e 15 segundos a 60ºC. Os dados foram analisados no
programa Rotor-Gene Q – Pure detection (QIAGEN, GmbH, Alemanha).

Tabela 2- Relação dos genes e especificações dos ensaios utilizados na
determinação de expressão gênica pela RT-qPCR
Gene

Número de
Catálogo

Marcação

IL1-β

Hs01555410_m1

FAM

IL-6

Hs00985639_m1

FAM

IL-8

Hs00174103_m1

FAM

TNF-α

Hs01113624_g1

FAM

TGF-β1

Hs00998133_m1

FAM

MCP-1

Hs00234140_m1

FAM

PAI-1

Hs01126606_m1

FAM

GAPDH

4326317E

VIC

IL-6: interleucina 6, IL-1β: interleucina 1 beta, IL-8: interleucina 8,
TNF-: fator de necrose tumoral alpha, TGF-β1: fator de transformação
do crescimento beta, MCP-1: proteína quimiotática de monócitos-1,
PAI-1: inibidor do ativador do plasminogênio; GAPDH: gliceraldeido 3fosfato desidrogenase
217
(Adaptado de Abbas e Lichtman )
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Para a quantificação relativa da expressão gênica, foi utilizado o
método comparativo de Ct (Ciclo em que a fluorescência emitida pelo
produto amplificado ultrapassa o limite de detecção [Threshold] do
equipamento). Assim, as análises de expressão do RNAm dos genes foram
realizadas com base na fórmula: 2-∆∆Ct, onde ∆∆Ct= ∆Ct amostras tratadas ∆Ct do controle (utilizado como calibrador). E ∆Ct = Ct do gene alvo – Ct do
gene endógeno. Considerou-se maior ou menor expressão todo o valor de
quantificação relativa >2 ou <0,5, respectivamente. Antes de calcular o valor
de 2-∆∆Ct, os valores de Ct foram ajustados de acordo com as regras abaixo:

a.

Todos os valores de Ct maiores que 40 ou não detectados (N/A)
deveriam ser considerados como negativos (não expressos);

b.

A diferença dos valores de Ct entre as duplicatas deveria ser
menores que 0,5;

c.

A eficiência das reações do gene de referência e do gene alvo
deveria ser semelhante.

4.6

Multiplex Luminex para dosagem de marcadores inflamatórios
Para a dosagem de citocinas, utilizou-se amostras de plasma obtidas

a partir do sangue total periférico colhido em tubo contendo ácido
etilenodiaminotetracético (EDTA). Os tubos foram centrifugados a 4o C no
máximo 30 minutos após a coleta para a separação do plasma, que foi
armazenado imediatamente a -20oC.
As concentrações das citocinas foram determinadas em multiplex,
utilizando-se o sistema Luminex®100TM (Luminex Corporation, Austin, TX,
EUA). Os ensaios foram analisados no programa xPONENT 3.1. As
proteínas foram dosadas com os seguintes kits customizados Milliplex Map
Kits (EMD Millipore Corporation, Billerica, MA, USA):217

1.

Human Adipokine Magnetic Bead Panel 1 (HADK1MAG-61K) para
dosar PAI-1;
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2.

Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel (HCYTOMAG60K) para dosar MCP1, IL-1 β, TNF, IL-6, IL-8;

3.

TGF-β1 Single Plex (TGFBMAG-64K-01) para dosar TGF-β1.

As leituras foram realizadas em duplicata e monitoradas utilizando-se
a curva padrão e controles de qualidade fornecidos pelo fabricante.

4.7

Dosagem de óxido nítrico
A determinação de óxido nítrico (NO) nas amostras de plasma dos

pacientes foi realizada pela técnica de quimioluminescência em fase gasosa
entre o óxido nítrico e o ozônio. Os produtos de reação do NO (nitrito, nitrato
e nitrosotióis) presentes no plasma desproteinizado são convertidos em NO
ao reagirem com reagentes redutores. O NO gerado é então carreado com
gás inerte para a câmara de quimioluminescência do detector de alta
sensibilidade

Sievers®

Óxido

Nítrico

Analyzer

280

(GE

Analytical

Instruments, Boulder, USA).
A determinação do NO foi realizada no plasma, no aparelho Nitric
Oxide Analyzer (NOATM280, Sievers Instruments, Boulder, CO, EUA) pela
técnica de quimioluminescência. 217 Esse método proporciona uma alta
sensibilidade (detecção de 1 picomol) na quantificação direta do NO, sendo
necessários apenas 10 µL do sobrenadante da amostra desproteinizada. No
aparelho, o nitrito e nitrato (metabólitos estáveis do NO) reagem com o
cloreto de vanádio (Sigma, ST Louis, MO, EUA) e convertem-se novamente
em NO, o qual é captado em um compartimento específico do NOA,
reagindo com ozônio e nesta reação há formação de oxigênio e ânions de
dióxido de nitrogênio: NO - + O3 → NO2- + O2. Estes ânions se estabilizam
em nitrito havendo perda de elétrons através da emissão de fótons de luz
(hV): NO2- → NO2 + hV. Estes fótons de luz são detectados pelo tubo
fotomultiplicador que desloca elétrons para o dinodo e deste para o ânodo
produzindo uma corrente elétrica; a intensidade dessa corrente é então
processada pelo programa de computador Software NO Analysis.TM 217
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4.8

Hemograma completo e dosagem de proteína C reativa (PCR)
Amostras de sangue total coletadas a partir do acesso venoso

periférico e pré-medicação, pós medicação e pós procedimento (6 amostras
por paciente) em tubos de rotina contendo anticoagulante foram enviadas
em caixa isotérmica contendo gelo reciclado no máximo 30 minutos pósprocedimento a laboratório de análises clínicas para dosagem da PCR e
realização de hemograma completo, com o objetivo de excluir pessoas
imunocomprometidas, com infecções concomitantes ou outras causas de
leucopenia ou leucocitose.

4.9

Análise estatística
Os resultados foram analisados no software SPSS 20 (SPSS Inc.,

Chicago, IL, EUA) e o nível de significância adotado foi de p<0,05. Antes de
efetuar os testes de comparações das variáveis quantitativas, foi avaliado se
os parâmetros seguiam uma distribuição normal pelo teste de KolmogorovSmirnov.
As variáveis qualitativas foram descritas em frequências absolutas e
relativas (porcentagens). As quantitativas foram resumidas em médias e
desvios-padrão ou em medianas e intervalos interquartis, de acordo com a
distribuição de cada variável.
Para as comparações entre os Grupos Tratado e Controle em relação
a variáveis qualitativas, foi utilizado o teste χ2, Pearson ou o teste exato de
Fisher nos casos em que as frequências esperadas eram inferiores a 5. Para
os dados quantitativos; os grupos foram comparados pelo teste t de Student
para as variáveis com distribuição normal e pelo teste não paramétrico de
Mann-Whitney para variáveis com distribuição não Normal.
As alterações nos valores de óxido nítrico, proteína C reativa, valores
de interleucinas e expressão gênica foram analisadas por modelos ANOVA
com medidas repetidas considerando dois fatores: Grupo (Tratado e
Controle) e momento de avaliação (pré e pós-ICP).

44

Para avaliar o efeito da rosuvastatina sobre os desfechos levando-se
em conta características clínicas, angiográficas e dados do procedimento,
foram utilizados modelos de regressão logística. As variáveis com p<0,20
nos modelos de regressão logística simples (abordagem univariada) foram
selecionadas

para

os

modelos

de

regressão

múltipla

multivariada). A partir do modelo multivariado inicial, as

(abordagem

variáveis sem

significância estatística foram excluídas passo a passo até se obter o modelo
final. Os resultados foram expressos em odds ratio e respectivos intervalos
de confiança de 95%.

4.10 Cálculo amostral
O tamanho mínimo amostral foi calculado baseando-se na redução de
pelo menos 25% no valor médio do marcador inflamatório (IL-6) no Grupo
Tratado em comparação com o Grupo Controle. Para tanto, utilizou-se de
informações existentes na literatura sobre o incremento nos níveis desses
marcadores após implantação de stent coronariano.38,49 Utilizou-se como
referência um estudo prévio que demonstrou redução dos níveis
inflamatórios em quase 50% em pacientes que utilizavam estatina
regularmente comparado com os que não receberam este tratamento antes
da ICP.29,166,167
Como os tamanhos amostrais calculados foram diferentes entre os
marcadores propostos, optou-se pela amostra obtida para o marcador (IL-6)
que necessitou de maior número de pacientes, com erro alfa de 5% e poder
estatístico de 80%. Com esse racional, obteve-se o número de 50 pacientes
por grupo.
Para compensar perdas, a amostra calculada foi acrescida de 10%, o
que resultou em uma amostra final de 110 pacientes (55 em cada grupo).

5 Resultados
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5

5.1

RESULTADOS

Caracterização dos pacientes incluídos no estudo
Entre março de 2014 e dezembro de 2015, foram convidados a

participar do estudo 149 pacientes com DAC estável e sem uso de estatinas
por sete ou mais dias pré ICP, atendidos nos serviços de cardiologia, Seção
de Angioplastia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo,
SP e no Hospital Santa Rosa, Cuiabá, MT.
Previamente à randomização, foram excluídos 19 pacientes por não
preencherem os critérios de inclusão/exclusão, três com síndrome coronária
aguda, seis com reestenose de stent prévio e 10 por problemas inerentes à
padronização dos testes.
Os pacientes (n=130) foram randomizados após o preenchimento dos
critérios de inclusão, e também com a aceitação em participar do estudo
mediante a assinatura do TCLE em dois grupos: Grupo Tratado (n=65), que
recebeu dose de ataque de rosuvastatina 40 mg administrada por via oral,
três horas antes da realização da ICP eletiva com stent coronário e Grupo
Controle (n=65), que não recebeu medicação pré-ICP eletiva com stent
coronário. No decorrer do estudo, um paciente foi excluído do Grupo Tratado
e quatro do Grupo Controle devido à amostra apresentar-se inviável para os
testes de expressão gênica dos mediadores inflamatórios agudos nos testes
de viabilidade e quantificação do RNA extraído.
Os Grupos Tratado e Controle foram semelhantes em relação às
características clínicas de base, incluindo idade, sexo e outros fatores de
risco

cardiovascular

como

hipertensão,

diabetes

melito,

tabagismo,

dislipidemia, ICP e CRM prévios (Tabela 3).
A maioria dos pacientes apresentava hipertensão, dislipidemia e cerca
de 30% desses pacientes apresentavam obesidade (IMC≥30kg/m2). Os grupos
não diferiram significativamente quanto ao IMC, peso, ClCr e valores de
creatinina prévia ao procedimento.
Os pacientes do Grupo Tratado apresentavam angina estável (AE)
(71,9%) mais frequente na apresentação, contra maior frequência de pacientes
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assintomáticos (34,4%) dentre os pacientes do Grupo Controle (p=0,579). O
sexo masculino foi mais frequente com 60,8% dos casos (p=0,583) e Diabetes
Melitus ocorreu em 33,6% (p=0,112) pacientes dos dois grupos.

Tabela 3 - Variáveis e características clínicas de pacientes inclusos nos
Grupos Tratados e Controle

Variáveis

Tratado
(n=64)

Controle

Valor de
p

Gênero feminino - n(%)
Idade (anos), média ±dp
IMC, kg/m2, média ±dp

22 (36,1,%)

(n=61)
18(29,6%)

62,9 ±12,3
26,2 ± 2

63 ±10,7
26,3 ± 3,8

0,941
0,579

Obesidade (IMC≥30kg/m2)-n(%)
Indicação da ICP – n(%)

19(29,7%)

18(29,5%)

0,830

Isquemia silenciosa

18(28,1%)

21(34,4%)

0,579

Angina estável

46(71,9%)

40(65,6%)

Hipertensão arterial sistêmica

55(85,9%)

58(95,1%)

0,128

Diabetes Melito

21(32,8%)

21(34,4%)

0,112

Dislipidemia

54(84,4%)

54(88,5%)

0,116

0,583

Antecedentes – n(%)

Tabagismo ativo

11(4,6%)

7(2,8%)

0,282

Infarto do miocárdio prévio

22 (34,4%)

14(22,9%)

0,172

ICP prévia

12(18,7%)

9(14,7%)

0,384

RCM prévia

8 (12,5%)

9(14,8%)

0,797

2

dp=desvio-padrão; n (%)= número (percentual); kg/m = quilograma por metro quadrado;
IMC= índicede massa corpórea ICP= intervenção coronária percutânea; RCM=
revascularização cirúrgica miocárdica

Na Tabela 4 observamos o tratamento médico ambulatorial pré
procedimento. Conforme observado, a maioria dos pacientes usava
sinvastatina (81,2% vs 81,9%; p=0,395) e na maioria o tempo de uso das
estatinas foi mais de um mês até um ano (46,8% vs 49,1%; p=0,825)
previamente a inclusão no estudo. Este medicamento foi interrompido sete
dias pré-procedimento.
Também não foram notadas diferenças entre os grupos quanto aos
demais medicamentos de rotina para tratamento cardiológico de afecções
concomitantes.
A Tabela 5 apresenta a descrição dos valores de creatinina, clearance
da creatinina e CK-MB massa observados antes da ICP. Apesar de ter sido
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observada uma tendência de maiores valores de creatinina entre os
pacientes do Grupo Controle, a proporção de pacientes com clearance de
creatinina inferior a 60ml/min foi semelhante nos dois grupos (Tabela 5). Da
mesma forma, não houve diferença quanto à dosagem de CK-MB massa
obtida antes do procedimento entre os grupos.

Tabela 4- Comparações entre os grupos quanto ao tratamento médico
ambulatorial
Variáveis

Tratado

Controle

Valor de

(n=64)

(n=61)

p
0,395

Uso prévio de estatina (>7 dias)
Sinvastatina

52 (81,2%)

50 (81,9%)

Atorvastatina

8 (12,5%)

7 (11,4%)

Rosuvastatina

4 (6,2%)

10 (6,5%)

Duração da terapia com estatina

6 (2-12)

8 (3-12)

0,483

Até 1 mês
> 1 mês até 1 ano

11(17,1%)
30(46,8%)

10 (16,4%)
30(49,1%)

0,825

Mais que 1 ano

23(35,9%)

21(34,4%)

Outros medicamentos – n (%)
Aspirina

58(95,1%)

59(92,2)

0,233

Clopidogrel

64 (100%)

61(100%)

0,740

Betabloqueador

42(68,9%)

42(65,6)

0,708

IECA

33(51,5%)

32 (52,4%)

0,770

Bloqueador do receptor angiotensina

18(28,1%)

17(27,8%)

0,866

Bloqueador de canal do calico

14 (23%)

22(34,4)

0,172

Nitrato

19(29,6%)

18(29,5%)

0,915

Diurético

12(18,7%)

10(16,3%)

0,528

(meses) –mediana (IIQ)

IIQ=intervalo interquartil; IECA= inibidor da enzima de conversão da angiotensina

Quanto às características do procedimento (Tabela 6) os pacientes do
Grupo Controle apresentaram com maior frequência lesões em bifurcação
19,7% vs 6,2% (p=0,032). No que tange ao local da lesão, houve predomínio
da localização no 1/3 médio para o Grupo Controle (47,5% vs. 26,6%) e no
terço distal para o Grupo Tratado (25% vs. 6,6%) (p=0,006). Todos os stents
farmacológicos utilizados foram (100%) eluídos com zotalorimus e foram
utilizados em 70,3% dos pacientes (p=0,557), não havendo diferença
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significativa entre os grupos (Grupo Tratado com 73,4% e Grupo Controle
com 67,2%) conforme Tabela 7.

Tabela 5- Características bioquímicas dos Grupos Tratados e Controle préprocedimento
Variáveis

Tratado
(n=64)

Creatinina sérica (mg/dL), média ± dp
0,92 ± 0,25
Clearance de creatinina (ml/min), média ± dp 81,94 ± 31,38
Clearance de creatinina < 60 ml/min, n (%)
10 (15,6%)
CK-MB (mg/dl), média ± dp
1,30 ± 0,78

Controle
(n=61)

Valor de
p

0,96 ± 0,26
87,85 ± 28,79
9(14,7%)
1,27 ± 0,79

0,084
0,132
0,972
0,666

dp= desvio-padrão; mg/dL= miligrama por decilitro; ml/min=mililitro por minuto

Tabela 6- Características angiográficas dos Grupos Tratados e Controle
Variáveis

Tratado

Controle

Valor de

(n=64)

(n=61)

p
0,508

Número de artérias tratadas, n (%)
Uniarterial

64(87,5%)

53(86,9%)

Multiarterial

8(12,5%)

8(13,1%)

Vaso tratado, n (%)
Coronária direita

24(37,5%)

16(26,2%)

Circunflexa

15(23,4%)

10(16,4%)

Descendente anterior

15(23,4%)

28(45,9%)

Tronco de coronária esquerda

1(1,6%)

2(3,3%)

Outros ramos

9(14,1%)

5(7,9%)

0,094

Local da lesão, n (%)

0,006

Ostial
Proximal

1(1,6%)
30(46,9%)

3 (4,9%)
25(41%)

Medial

17(26,6%)

29(47,5%)

Distal

16(25%)

4 (6,6%)

Lesão na Bifurcação, n (%)

4 (6,2%)

12(19,7%)

0,032

Complexidade da lesão tratada, n (%)
Tipo B2 / C

37(77%)

35(72,7%)

0,247

Percentual de estenose, média ± dp

79,7 ± 12,5

77,8 ± 10,7

0,248

Fluxo TIMI 3 pós ICP, n (%)

56(87,5%)

54(88,5%)

0,596

63(98,4%)

60(98,4%)

>0,999

dp=desvio-padrão; n(%)= número (percentagem)
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Nas Tabelas 7 e 8 são apresentados dados do procedimento de ICP.
Observa-se que a via de acesso mais utilizada em ambos os grupos foi a
radial (65,6% vs 68,8%, p=0,11). Na maioria dos casos foi utilizado somente
um stent coronariano (68,8% vs 69,6%; p=0,844). A pós-dilatação foi mais
frequente no Grupo Controle com 73,4% vs 90,2% (p=0,021). Não foram
encontradas diferenças nas demais características do procedimento.
Não ocorreu óbito intra-hospitalar em pacientes inclusos no estudo.
Houve somente um caso de trombose aguda no grupo controle durante o
procedimento de ICP, por dissecção e trombose do stent. Este caso
envolveu o uso de inibidor da glicoproteína IIb/IIIa, aspiração de trombo com
material apropriado para extração de trombo, dilatação com balão e implante
de mais de um stent, com restabelecimento de fluxo TIMI classe 3 na artéria
principal e TIMI classe 2 no ramo secundário. O paciente foi encaminhado
para unidade de terapia intensiva não ocorrendo intercorrências, com alta
hospitalar após quatro dias da ICP.

Tabela 7- Comparações entre os Grupos Tratado e Controle quanto às
características do procedimento de ICP
Variáveis

Tratado
(n=64)

Controle
(n=61)

Valor de
p

Via de acesso, n (%)
Femoral

22(34,4%)

19(31,2%)

Radial

42(65,6%)

42(68,8%)

Número de stents por paciente
1
stent
mediana(IIQ)
2 ou mais stents

1 (1-2)
44(68,75%)
20(31,25%)

1 (1-2)
42 (69,6%)
19 (30,4%)

0,910
0,844

Diâmetro máximo do stent (mm), média ±dp
Comprimento total dos stents (mm), media

2,8 ± 0,4
22,6 ± 6,4

2,9± 0,5
20,8 ± 7,8

0,287
0,088

Stent farmacológico Zotarolimus, n (%)
± dp
Pré-dilatação, n (%)

47(73,4%)
40(65,6%)

41(67,2%)
45(71,3%)

0,557
0,263

Stent direto, n(%)

21(32,8%)

20(32,8%)

Pós-dilatação, n (%)

47(73,4%)

55 (90,2%)

1
0,021

70,0 (55-100)

70,0 (50-91)

0,373

37 (57,8%)
27(42,2%)

33 (54%)
28(46%)

0,425

Volume do contraste (ml), mediana (IIQ)
Tipo de contraste, n (%)
Iônico de alta osmolaridade
Iônico de baixa osmolaridade

dp=desvio-padrão; IIQ=intervalo interquartil; n(%)= número (percentagem)

0,110
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Tabela 8-

Intercorrências
angiográficas
observadas
durante
procedimento de ICP nos Grupos Tratado e Controle

o

Tratado

Controle

Valor de

(n=64)

(n=61)

p

4(6,25%)
0

4 (6,5%)
0

1

Dissecção

1

1

Oclusão de ramo lateral/comprometimento de fluxo

3

2

Oclusão aguda de vaso-alvo

0

1

Ruptura coronária

0

0

Embolia distal

0

0

Variáveis
Complicações angiográficas, n (%)
Slow/no reflow

dp=desvio-padrão; IIQ=intervalo interquartil; n(%)= número (percentagem)

5.2

Comparações entre os Grupos Tratato e Controle quanto aos
níveis de CK-MB e características clínicas no acompanhamento
pré e pós-IC

Antes da ICP, não havia diferença entre os grupos (p=0,666) quanto
aos valores de CK-MB massa. Pós-ICP, houve um aumento significativo com
maior média de CK-MB massa no Grupo Controle (p=0,004). Os pacientes
do Grupo Controle também permaneceram internados por um período de
tempo médio maior (1,4 ± 0,8 dias vs 1,0±0,2 dias, p=0,001) e apresentaram
infarto

peri-procedimento

com

maior

frequência

(23%

vs.

4,7%,

p=0,004)(Tabela 9).

Tabela 9- Desfecho intra-hospitalar nos Grupos Tratado com rosuvastatina
e Controle pré-procedimento de intervenção coronariana
percutânea (ICP)
Variáveis
Elevação de CK-MB maior que 3 x LSN, n
Creatinina
24 horas após ICP, média±DP
(%)
Tempo de internação (dias) média±DP

Tratado

Controle

Valor de

(N=64)
3 (4,7%)

(N=61)
14 (23%)

p
0,004

1±0,4

0,9±0,4

0,352

1±0,2

1,4±0,8

0,001

CK-MB: isoenzima MB da creatina quinase; DP: desvio padrão
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No acompanhamento clínico em meses dos grupos, com média de
12,4 ± 3 meses (13,2 ± 2,7 Grupo Tratado e 11,6 ± 3,1 meses Grupo
Controle, p<0,001) observou-se que a maioria dos pacientes permaneceram
assintomáticos (p=0,366). Dos eventos cardíacos adversos pós-ICP,
reestenose (6,6% vs. 1,6%) e infarto miocárdico (3,3% vs. 0%) (p=0,09)
foram mais frequentes no Grupo Controle (Tabela 10). Para os eventos
combinados, o Grupo Controle apresentou mais eventos adversos pós-ICP
(9,8% vs. 1,6%, p=0,058) (Gráfico 1).
Tabela 10 - Eventos clínicos adversos entre os pacientes incluídos nos
Grupos Tratados com rosuvastatina e Controle durante o
período de acompanhamento clinico pós-ICP
Variáveis
Sintomas (Assintomático)
Sintomas (Angina CCSII, CCSIII)
Eventos (Não)
Eventos (Reestenose do vaso alvo)
Eventos (Infarto)
Eventos combinados (Sim)

Tratado
( N= 64 )

Controle
(N=61)

Valor de
1
p

44 (71%)
13(21%)

49 (80,3%)
7 (11,5%)

0,366
< 0,499

63 (98,3%)

55(90,2%)

0,09

1 (1,6%)

4 (6,6%)

0

2 (3,3%)

1 (1,6%)

6(9,8%)

0,058

2

1) Teste χ para variáveis categóricas e teste de Mann-Whitney para comparações das
escalas das variáveis contínuas

Gráfico 1- Curva de Kaplan-Meier para eventos combinados (Reestenose e
Infarto) por grupo - Teste log-rank
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5.3

Mediadores inflamatórios entre os Grupos Tratados com dose de
ataque de rosuvastatina e controle

Os valores referentes à quantificação de RNA mensageiro de
mediadores inflamatórios por qPCR para os Grupos Tratado e Controle são
apresentados nas Tabelas 11 e 12.
Na Tabela 11 são comparados os períodos de coleta A (pré
administração da rosuvastatina 40mg) e B (3 horas após administração da
rosuvastatina pré-ICP) apenas para o Grupo Tratado, visto que para o Grupo
Controle o tempo B foi considerado igual ao A.
Tabela 11-

Expressão

Grupo

(B - A)/A

gênica

Diferença relativa

Estatísticas descritivas para diferenças relativas para a
expressão gênica de mediadores de inflamação aguda no
Grupo Tratado com rosuvastatina entre os tempos B (préintervenção coronariana percutânea)e A (pré-administração da
rosuvastatina) [(B – A)/A]
N Mínimo Máximo Média

Desvio
padrão

Mediana

1º

3º

quartil quartil

p¹

MCP-1 TRATADO 64 -0,949

14,242 0,165 1,844

-0,051

-0,397 0,182 0,382

TGF-β TRATADO 64 -0,984

1,235

0,072 0,326

0,039

-0,117 0,233 0,095

IL-6

TRATADO 64 -0,823

12,833 0,372 2,204

-0,031

-0,358 0,270 0,562

IL-8

TRATADO 64 -0,701

25,173 0,746 3,319

-0,054

-0,242 0,457 0,377

TNF-α TRATADO 64 -0,588

1,266

0,107 0,346

0,028

-0,054 0,251 0,025

PAI-1 TRATADO 64 -0,920

6,728

0,479 1,752

-0,095

-0,597 0,723 0,581

IL-1β TRATADO 64 -0,936

1,071

0,007 0,375

0,035

-0,218 0,257 0,637

(1) Teste de Mann-Whitney. MCP-1: proteína quimioatrativa de monócitos; TGF-β: fator de
crescimento tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral alpha; PAI-1:
inibidor do ativador do plasminogenio 1

Observou-se que houve aumento significativo nos valores da
expressão gênica do TNFα (p=0,025) para o Grupo Tratado. Para os demais
marcadores, não foram observadas variações nos valores de expressão
gênica entre o tempo A e B para o Grupo Tratado.
Na Tabela 12, são apresentados os valores dos marcadores
inflamatórios

séricos,

mensurados

por

Luminex.

O

Grupo

Tratado

apresentou uma diminuição dos valores séricos de citocinas IL-6 (p=0,047) e
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de PAI-1 (p<0,001) do momento A para o B. Para as demais interleucinas
não ocorreram alterações significativas entre os tempos no Grupo Tratado.

Tabela 12- Comparação pareada entre os momentos A (pré-medicação) e
B (pré-intervenção coronariana percutânea) para os níveis
séricos das citocinas para o Grupo Tratado com dose de
ataque de rosuvastatina
Momento A

Momento B

Diferença

Valor

(N=64)

(N=64)

média

p¹

MCP-1, pg/ml

404,84 ± 154,39

412,38 ± 122,91

-7,53

0,805

TGF-β, pg/ml

8568,19 ± 7335,5

7133,44 ± 4311,29

1434,75

0,251

IL-6, pg/ml

2,89 ± 3,2

2,55 ± 2,71

0,34

0,047

IL-8, pg/ml

7,16 ± 5,37

5,54 ± 2,94

1,62

0,268

TNF-α, pg/ml

11,74 ± 5,21

11,28 ± 5,62

0,46

0,135

35319,6

<0,001

-0,01

0,986

Medida

PAI-1, pg/ml
IL-1β, pg/ml

118967 ± 55921,67 83647,39 ± 49006,19
0,52 ± 0,52

0,53 ± 0,52

(1)Teste Wilcoxon. MCP-1: proteína quimioatrativa de monócitos; TGF-β: fator de
crescimento tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral alpha; PAI-1:
inibidor do ativador do plasminogenio 1

Nas Tabelas 13 e 14 são demonstrados os dados obtidos em
comparação entre o Tempo A (pré-medicação) e Tempo C (pós ICP) no
Grupo Tratado e Controle para a expressão gênica (Tabela 13) e valores
séricos de mediadores inflamatórios (Tabela 14). Observa-se que alguns
marcadores apresentaram-se com valores alterados já no tempo A.
Para a análise estatística, consideramos os valores médios obtidos no
tempo C. Assim, podemos observar no tempo C para o Grupo Tratado uma
redução dos valores da IL-1β (pinteração<0,001) de 0,491pg/ml [0,349;0,692],
p<0,001 comparado com o Grupo Controle. Corroborando este achado, a
expressão gênica da IL1-β também diminuiu comparando-se o tempo C em
relação ao A no Grupo Tratado em relação ao controle (0,297 vs 0,617,
p=0,016).
Os valores de IL-6 no Grupo Tratado reduziram relativamente em
0,209 pg/ml[0,156;0,28], p<0,001(pinteração<0,001) no tempo C em relação ao
A e em comparação ao Grupo Controle, da mesma forma corroborando este
achado observou-se a diminuição relativa da expressão gênica do mRNA
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deste mediador para o Grupo Tratado comparado ao Grupo Controle (0,751
vs 1,267, p<0,001).
Em contrapartida, para o Grupo Controle, observa-se um aumento
dos valores séricos de IL-1β e IL-6 e e da respectiva expressão gênica do
tempo A para o C.
Para os valores do PAI-1, observamos os valores séricos basais no
tempo A diferentes 1,573pg/ml[1,255; 1,971], p<0,001) ocorrendo uma
diminuição

relativa

de

0,986

pg/ml[0,786;

1,237],

p=0,988)com

(pinteração<0,001) no tempo C no Grupo Tratado, corroborando estes achados,
ocorreu uma diminuição relativa da expressão gênica (1,073 vs 1,849,
p=0,002) comparado ao Grupo Controle. O Grupo Controle apresentou um
aumento dos valores séricos de PAI-1 e de sua expressão gênica.
Os valores séricos basais de TGF-β no tempo A apresentaram-se
diferentes entre os Grupos Controle e Tratado, ocorrendo uma diminuição
relativa 0,583pg/ml[0,436;0,78], p<0,001), com (pinteração=0,097) que foi
acompanhado de uma redução não significativa na expressão deste gene
(0,859 vs 9,849, p=0,609) no tempo C no Grupo Tratado, quando comparado
ao Grupo Controle.
Os valores séricos de TNF-α apresentaram aumento relativo no
Grupo Tratado em 1,177 pg/ml[0,973; 1,424], p<0,106)com (pinteração=0,002),
acompanhado de um aumento não significativo na expressão do mRNA
deste gene neste grupo (0,310 vs 0,235, p=0,822) quando comparados aos
valores referentes ao Grupo Controle no tempo C.
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Tabela 13- Estatísticas descritivas das diferenças relativas para a expressão gênica de marcadores inflamatórios agudos
para os Grupos Controle e Tratado com rosuvastatina nos tempos A (3 horas pré-intervenção coronariana
percutânea [ICP]) e C (3 horas pós-ICP)
Expressão
gênica
MCP-1

Diferença relativa (C - A)/A

TGF-β

IL-6

IL-8

TNF-α

PAI-1

IL-1β

Grupo

N

Todos
CONTROLE
TRATADO
Todos
CONTROLE
TRATADO
Todos
CONTROLE
TRATADO
Todos
CONTROLE
TRATADO
Todos
CONTROLE
TRATADO
Todos
CONTROLE
TRATADO
Todos

125
61
64
125
61
64
125
61
64
125
61
64
125
61
64
125
61
64
125

CONTROLE

61

Mínimo Máximo Média
-0,972 20,259
-0,887
8,580
-0,972 20,259
-0,994 426,565
-0,994 426,565
-0,985 47,168
-0,969 27,443
-0,503
8,862
-0,969 27,443
-0,903 13,320
-0,684
6,835
-0,903 13,320
-0,946
3,857
-0,946
2,655
-0,760
3,857
-0,906 10,487
-0,833 10,487
-0,906
5,156
-0,939
7,938

0,613
0,512
0,709
5,246
9,849
0,859
1,003
1,267
0,751
1,129
0,880
1,365
0,274
0,235
0,310
0,305
0,602
0,022
0,453

-0,690

0,617

3,377

Desvio
1º
Mediana
3º quartil IC para média (95%)
padrão
quartil
Inf
Sup
2,606
-0,041 -0,397
0,505
0,152
1,074
1,661
0,021 -0,422
0,765
0,087
0,937
3,274
-0,153 -0,371
0,340
-0,109
1,527
39,793
0,057 -0,129
0,248
-1,799
12,291
56,515
0,057 -0,129
0,206
-4,625
24,323
5,897
0,050 -0,120
0,366
-0,614
2,332
3,050
0,173 -0,165
0,947
0,463
1,543
1,716
0,845
0,036
1,603
0,828
1,706
3,921
-0,054 -0,431
0,395
-0,228
1,730
2,121
0,444
0,007
1,346
0,754
1,504
1,579
0,444
0,021
1,114
0,476
1,284
2,523
0,409
0,005
1,596
0,735
1,995
0,679
0,141 -0,086
0,505
0,154
0,394
0,603
0,117 -0,047
0,404
0,081
0,389
0,747
0,177 -0,153
0,580
0,123
0,497
1,525
0,021 -0,418
0,301
0,035
0,575
1,849
0,094 -0,268
0,385
0,128
1,076
1,073
-0,179 -0,548
0,242
-0,246
0,290
1,109
0,110 -0,193
0,885
0,257
0,649
0,991

0,414

-0,098

1,173

0,363

0,871

p¹
0,289

0,609

<0,001

0,582

0,822

0,002

0,016

TRATADO
64 -0,939
7,938 0,297
1,197
0,000 -0,237
0,446
-0,002
0,596
(1) Teste de Mann-Whitney. MCP-1: proteína quimioatrativa de monócitos; TGF-β: fator de crescimento tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator
de necrose tumoral alpha; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogenio 1
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Tabela 14- Comparações dos valores médios de mediadores inflamatórios séricos de acordo com o momento de coleta da
amostra A (administração da dose de rosuvastatina 3 horas pré-ICP) e C (3 horas após ICP) entre os Grupos
Tratado e Controle
Medida (pg/ml)

MCP-1

TGF-β

IL-6

IL-8

TNF-α

PAI-1

IL-1β

CONTROLE

TRATADO

valores p

(n=61)

(n=64)

Grupo Tempo Interação

A

389,11 ± 147,8 (n=61)

404,84 ± 154,39 (n=64)

C

456,93 ± 260,61 (n=61)

615,31 ± 239,15 (n=64)

A

11878,8 ± 9459,21 (n=61)

8568,19 ± 7335,5 (n=64)

C

14441,34 ± 11124,18 (n=61)

8422,86 ± 6017,62 (n=64)

A

2,63 ± 1,9 (n=61)

2,89 ± 3,2 (n=64)

C

11,69 ± 7,92 (n=61)

2,44 ± 1,97 (n=64)

A

7,51 ± 3,12 (n=61)

7,16 ± 5,37 (n=64)

C

7,77 ± 4,61 (n=61)

7,32 ± 4,51 (n=64)

A

12,84 ± 5,66 (n=61)

11,74 ± 5,21 (n=64)

C

12,87 ± 6,44 (n=61)

15,15 ± 7,09 (n=64)

A

75633,36 ± 49493,91 (n=61)

118967 ± 55921,67 (n=64)

C

83619,41 ± 47928,27 (n=61) 82478,44 ± 47530,64 (n=64)

Momento

A

0,62 ± 0,44 (n=61)

0,52 ± 0,52 (n=64)

C

0,8 ± 0,53 (n=61)

0,39 ± 0,41 (n=64)

Dif relativa (Trat/Cont) em C

0,002

<0,001

0,009

<0,001

0,193

0,097

<0,001 <0,001

<0,001

0,511

0,689

0,931

0,531

0,002

0,002

0,005

0,019

<0,001

0,001

0,787

<0,001

Estimada

Valor p

1,04 [0,895; 1,21]

0,801

1,347 [1,109; 1,635]

0,001

0,721 [0,522; 0,996]

0,047

0,583 [0,436; 0,78]

<0,001

1,099 [0,762; 1,585]

0,801

0,209 [0,156; 0,28]

<0,001

0,953 [0,75; 1,21]

0,878

0,942 [0,741; 1,197]

0,818

0,914 [0,768; 1,088]

0,414

1,177 [0,973; 1,424]

0,106

1,573 [1,255; 1,971]

<0,001

0,986 [0,786; 1,237]

0,988

0,84 [0,6; 1,176]

0,411

0,491 [0,349; 0,692]

<0,001

Modelo para medidas repetidas ajustados por equações de estimação generalizada, distribuição Gama, função link log. MCP-1: proteína
quimioatrativa de monócitos; TGF-β: fator de crescimento tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral alpha; PAI-1: inibidor do
ativador do plasminogenio 1
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Os valores da MCP-1 aumentaram em ambos os grupos, porém de
forma mais significativa no Grupo Tratado, com aumento relativo de 1,347
pg/ml[1,109; 1,635], p=0,001) com (pinteração=0,009). Corroborando estes
achados, houve aumento não significativo da expressão deste gene para
Grupo Tratado (0,709 vs 0,512, p=0,289) no tempo C em relação ao tempo
A.
Para os valores séricos de IL-8, não ocorreram alteração significativas
em

ambos

os

grupos

tanto

para

as

dosagens

de

interleucinas

(pinteração=0,931) quanto na expressão gênica (p=0,582).
No Gráfico 2 observa-se um aumento significativo (p<0,05) de IL-6
sérica para o grupo de pacientes com IAM periprocedimento, com pico
sérico em seis horas (tempo C) após ICP com stent.
Gráfico 2 - Boxplots para os valores séricos de interleucina 6 conforme o
momento de medida, nos Grupos Controle e Tratado e entre
pacientes que apresentaram infarto agudo de miocardio (IAM)
periprocedimento

Na Tabela 15, são apresentadas as diferenças relativas entre os
tempos A e C nos pacientes com IAM periprocedimento. Para a expressão
gênica observamos um aumento dos valores séricos de IL-6 e IL1-β no
grupo IAM periprocedimento, mas não significativo comparado ao grupo sem
infarto. Houve ainda uma diminuição significativa da expressão gênica de
TNF-α com p=0,043 no grupo IAM periprocedimento, provavemente pela
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diminuição da expressão de TNF-α no Grupo Controle, que infartou com
maior frequência.

Tabela 15 - Comparações das diferenças relativas entre A e C para os para
as interleucinas e expressão gênica em pacientes com IAM
periprocedimento apresentados por mediana e intervalo
interquartílico ou frequências absolutas e relativas
Diferença relativa
(C - A)/A
Expressão gênica

Não (n=108)

Sim (n=17)

p¹

MCP- 1

0,01 [-0,37 – 0,51] (n=108)

-0,14 [-0,45 – 0,13] (n=17)

0,572

TGFβ

0,04 [-0,17 – 0,24] (n=108)

0,1 [0,05 – 0,49] (n=17)

0,075

IL-6

0,16 [-0,19 - 0.87] (n=108)

0,36 [-0.08 - 1.57] (n=17)

0,399

IL8

0,44 [0 – 1,35] (n=108)

0,41 [0,3 – 1,85] (n=17)

0,716

0,17 [-0,08 - 0,51] (n=108)

0,08 [-0,37 – 0,17] (n=17)

0,043

PAI-1

0,03 [-0,41 – 0,3] (n=108)

-0,23 [-0,42 – 0,28] (n=17)

0,798

IL1-β
Variação nos
valores séricos das
citocinas
Δ MCP-1>30%

0,09 [-0,19 – 0,75] (n=108)

0,53 [-0,38 – 1,04] (n=17)

0,716

TNF-α

34/108 (31,48%)

4/17 (23,53%)

0,584

Δ TGFβ>30%

25/108 (23,15%)

5/17 (29,41%)

0,553

Δ IL 6>30%

48/108 (44,44%)

9/17 (52,94%)

0,604

Δ IL-8>30%

64/108 (59,26%)

13/17 (76,47%)

0,283

Δ TNF-α>30%

41/108 (37,96%)

2/17 (11,76%)

0,052

Δ PAI-1 >30%

29/108 (26,85%)

4/17 (23,53%)

0,999

Δ IL-1β>30%

49/108 (45,37%)
9/17 (52,94%)
0,608
(1) Teste de Mann-Whitney (2) Teste exato de Fisher. MCP-1: proteína quimioatrativa de
monócitos; TGF-β: fator de crescimento tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator de
necrose tumoral alpha; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogenio 1

60

Tabela 16 - Médias e desvios padrão das interleucinas segundo eventos em
12 meses para o tempo C (3 horas após intervenção coronariana
percutânea) em pacientes que receberam dose de ataque de
rosuvastatina em comparação ao controle
Evento – Não

Evento - Sim

Total

(n=118)

(n=7)

(n=125)

p1

MCP-1

543,229 ± 264 (n=118)

450,286 ± 204,241 (n=7)

538,024 ± 261,228 (n=125)

0,408

TGF β

Medida

11617,873 ± 9520,608 (n=118)

7010,857 ± 3917,996 (n=7)

11359,88 ± 9348,74 (n=125)

0,188

IL-6

6,551 ± 7,009 (n=118)

13,784 ± 9,885 (n=7)

6,956 ± 7,339 (n=125)

0,014

IL-8

7,558 ± 4,614 (n=118)

7,209 ± 3,481 (n=7)

7,538 ± 4,547 (n=125)

0,97

TNF-α

14,01 ± 6,786 (n=118)

14,474 ± 8,483 (n=7)

14,036 ± 6,851 (n=125)

0,944

PAI-1

82461,458 ± 46095,426 (n=118)

92707,429 ± 71764,718 (n=7)

83035,232 ± 47535,639 (n=125)

0,902

IL-1β

0,586 ± 0,509 (n=118)

0,676 ± 0,626 (n=7)

0,591 ± 0,513 (n=125)

0,743

(1) Teste Wilcoxon. MCP-1: proteína quimioatrativa de monócitos; TGF-β: fator de crescimento
tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral alpha; PAI-1: inibidor do ativador
do plasminogenio 1

Na Tabela 16 observamos valores de média no tempo C aumentados
significativamente de IL-6 para o grupo com eventos em 12 meses
(p=0,014). Na Tabela 17 considerou-se um aumento significativo de >30%
nos marcadores inflamatórios e, ao compará-los entre os grupos, observouse um aumento importante com HR=4,963 para IL-6 (p=0,146) e de TNF-α
com HR=1,716 (p=0,483) para o grupo que apresentou eventos em 12
meses.
Tabela 17-

Hazard Ratios estimados a partir do modelo de riscos
proporcionais de Cox para o aumento de ao menos 30% no
marcador inflamatório agudo entre pacientes tratados com
rosuvastatina 3 horas pré-intervenção coronariana percutânea
e Grupo Controle
Evento – Não

Evento - Sim

(n=118)

(n=7)

Δ MCP-1>30%

37/118 (31,4%)

Δ TGF-β>30%

29/118 (24,6%)

Δ IL-6>30%
Δ IL-8>30%

Medida

Hazard Ratio [IC 95%]¹

p¹

1/7 (14,3%)

0,276 [0,033; 2,311]

0,235

1/7 (14,3%)

0,566 [0,068; 4,712]

0,599

51/118 (43,2%)

6/7 (85,7%)

4,963 [0,571; 43,105]

0,146

75/118 (63,6%)

2/7 (28,6%)

0,203 [0,039; 1,051]

0,057

Δ TNF-α>30%

40/118 (33,9%)

3/7 (42,9%)

1,716 [0,379; 7,767]

0,483

Δ PAI-1>30%

32/118 (27,1%)

1/7 (14,3%)

0,457 [0,054; 3,841]

0,471

Δ IL-1β>30%

56/118 (47,5%)

2/7 (28,6%)

0,330 [0,063; 1,714]

0,187

(1) Modelo de riscos proporcionais de Cox. MCP-1: proteína quimioatrativa de monócitos;
TGF-β: fator de crescimento tumoral beta; IL: interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral
alpha; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogenio 1
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No que se refere aos valores séricos de óxido nítrico (NO) e proteína
C reativa (PCR) para o Grupo Tratado nos tempos A e B não ocorreu
variação significativa ( p=0,112) e (p=0,632) (Tabela 18).
Tabela 18-

Comparação entre os momentos A e B do Grupo Tratado com
rosuvastatina 3 horas pré-intervenção coronariana percutânea
para os níveis de óxido nitrico (NO) e proteína de C reativa
(PCR)

Medida

Diferença

Momento A

Momento B

Dosagem de NO (uM)

55 ± 23,56 (n=64)

57,64 ± 21,54 (n=64)

-2,64

0,112

PCR (mg/dl)

0,86 ± 1,88 (n=64)

0,75 ± 1,06 (n=64)

0,11

0,632

média

p¹

(1) Teste Wilcoxon; NO: óxido nítrico; PCR: proteína C reativa

Na Tabela 19 observamos que ocorreu aumento dos valores séricos
de NO de forma significativa para o Grupo Tratado (p=0,004) em
comparação ao Grupo Controle, no tempo C. Bem como um aumento dos
valores séricos da PCR de forma significativa para o Grupo Controle
(p=0,04) em comparação ao Grupo Tratado, no tempo C, após implante de
stent.
Tabela 19- Comparação entre os tempos A (pré-medicação) e C (3 horas
após intervenção coronariana percutânea) do Grupo Controle
versus Tratado com rosuvastatina para os valores de óxido
nitrico (NO) e proteína C reativa (PCR)
Mediador

Medida

Momento A

Momento C

Óxidonítrico(uM)

Controle

63,7 ± 31,45 (n=61)

60,34 ± 27,46 (n=61)

Tratado

55 ± 23,56 (n=64)

63,81 ± 24,77 (n=64)

PCR (mg/dl)

Controle

0,76 ± 0,74 (n=61)

0,86 ± 1,88 (n=64)

Tratado

0,94 ± 0,73 (n=61)

0,88 ± 1,75 (n=64)

Valor
p¹
0,004

0,04

(1) Teste Wilcoxon. 1- NO: Oxido nítrico; 2- PCR: proteína C reativa

Conforme observado na Tabela 19, os valores de NO e PCR não
variam para o Grupo Tratado nos tempos A e B. No tempo C, após implante
do stent houve um aumento significativo dos valores de NO (p=0,004) e
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redução dos valores da PCR (p=0,04) para o Grupo Tratado em relação ao
Controle.
Foram analisadas as variações do procedimento com relação ao
número de pós dilatações, presença de bifurcações, diabetes mellitus, vasos
finos (<2,5mm), uso de dois ou mais stents com objetivo de avaliar os níveis
de resposta inflamatória aguda pós ICP e respectiva expressão gênica, e em
nenhuma das análises estatísticas houve correlação entre as caracteristicas
do procediemento e níveis da resposta inflamatória, sendo não significativas
(p<0,05).

6 Discussão
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6

DISCUSSÃO

As estatinas são fármacos associados à efeitos pleiotrópicos como a
redução de processos inflamatórios, além de seus efeitos sobre a redução
de colesterol LDL. A inflamação desempenha um papel fundamental em
todas as fases da aterosclerose, da lesão incipiente até as síndromes
coronarianas agudas.12 Durante o procedimento de intervenção coronariana
percutânea (ICP), o processo inflamatório exacerbado pode influenciar sobre
o desfecho clínico do paciente, podendo ocorrer eventos clínicos adversos
como o infarto agudo de miocárdio (IAM) peri ou pós-procedimento e a
reestenose do vaso tratado.
Este estudo randomizado, prospectivo e multicêntrico apresentou
como desafio avaliar os efeitos da dose única de ataque de rosuvastatina
sobre a expressão de genes e valores séricos de interleucinas e mediadores
associados ao processo inflamatório agudo pré-medicação, três horas após
medicação, quando foi realizada a ICP, e três horas após a ICP com stents
metálicos em paciente com DAC estável sem uso de estatinas por pelo
menos sete dias prévios ao procedimento, caracterizando temporalmente a
evolução desses marcadores inflamatórios e sua respectiva expressão
gênica, bem como a importância do uso de doses altas de ataque de
estatina na redução da inflamação aguda para aqueles pacientes estáveis.
Neste estudo, a dose de ataque da rosuvastatina reduziu a reação
inflamatória aguda mediada por IL-6, IL-1β, PAI-1 e PCR com aumento de
NO

promovendo

principalmente,

redução

da

ocorrência

de

infarto

periprocedimento e do tempo de internação geral do paciente tratado.
Observou-se ainda que oTNF-α, MCP-1 e o óxido nítrico apresentaram
valores mais elevados no Grupo Tratado e, a PCR apresentou redução
significativa nos pacientes que receberam rosuvastatina 40 mg 3 horas préprocedimento (ICP).
A análise conjunta dos dados de expressão gênica e seu produto
final, as interleucinas, são importantes para maior fidedignidade dos
resultados obtidos. O aumento ou diminuição da expressão gênica deve ser
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acompanhado pelo aumento ou diminuição de sua respectiva interleucina, a
não ser que ocorra algum polimorfismo, inativação precoce pelo sistema
pós-tradução (por miRNA) ou demora na produção final, bem como que o
mesmo mRNA seja utilizado em múltiplos ciclos de síntese protêica.202
Assim, neste estudo é demonstrada a correlação com significância
estatística da redução da expressão gênica e respectivamente nos valores
séricos das citocinas do Grupo Tratado para PAI-1, IL-1β e IL-6. Os valores
de TNF-α eMCP-1 demonstraram aumento significativo nos níveis séricos
das citocinas no Grupo Tratado, porém sem significância na expressão
gênica, 3 horas após o procedimento.
Os valores mais baixos de TNF-α no Grupo Controle correlacionaramse significativamente com a maior ocorrência de IAM neste grupo,
periprocedimento, assim como os níveis maiores de IL-6 também se
correlacionaram com maior reestenose e IAM no seguimento clínico do
Grupo Controle.
Previamente à administração da medicação, no tempo A, observou-se
a variação entre indivíduos dos valores basais de mRNA e de citocinas,
provavelmente

influenciados

pelas

suas

características

clínicas,

medicamentos previamente usados e fatores genéticos. Esse fator foi
estatisticamente minimizado no estudo com a inclusão de um número maior
de pacientes nos grupos de estudo.
Uma série de reações são iniciada imediatamente após insuflação do
balão ou implante de um stent coronariano. As consequências iniciais
imediatamente após a colocação do stent incluem a desendotelização e
esmagamento da placa, muitas vezes acompanhadas de dissecção da
túnica média e ocasionalmente, da adventícia, em uma região da artéria.
Uma camada de plaquetas e fibrina é então depositada no local injuriado e
inicia-se a ativação da resposta inflamatória aguda, inicialmente pela
transativação da expressão de genes dos marcadores inflamatórios, seguida
pela síntese no citoplasma celular dessas citocinas, que são secretadas no
meio extracelular e atuam recrutando células envolvidas no processo
inflamatório, aumentando a expressão de moléculas de adesão no endotélio
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e potencializando a inflamação aguda em um processo de cicatrização. Essa
inflamação pode ser exacerbada em alguns casos, levando a efeitos
adversos como a reestenose ou IAM. 11
No presente estudo, os valores de MCP-1 apresentaram-se
aumentados significativamente no Grupo Tratado após a ICP. Este aumento
pode ser associado a um mecanismo compensatório, já que outros
mediadores potentes da inflamação como IL-6 estão diminuídos neste grupo
e, a MCP-1 estimula a síntese de IL-6.135 Outra justificativa para o aumento
da MCP-1 seria a lesão endotelial aguda pós ICP, que libera MCP-1 como
resposta inflamatória inicial para a atração de monócitos/macrófagos, que
são os principais fagócitos envolvidos na reparação tecidual inicial e
liberação de citocinas pró-inflamatórias, bem como óxido nítrico. O aumento
nos valores séricos de MCP-1 foi acompanhado de um leve aumento na
expressão gênica, não significativo,que pode ser justificado pela utilização
do mesmo mRNA para vários ciclos de síntese proteica. Neste sentido, o
implante experimental de stent metálico em artérias de animais provoca
elevação sustentada da MCP-1 14 dias após a lesão, em comparação com
artérias com lesão de balão (24 horas).134 O bloqueio de MCP-1 mediado por
anticorpo diminui o espessamento neointimal na lesão induzida por balão ou
stent.135

Outros

estudos

indicam

ainda

que

valores

de

MCP-1

persistentemente elevados por 15 dias após a ICP foram preditores
independentes da reestenose.136
Em literatura, são escassos os estudos correlacionando o uso de
estatinas e concentrações de IL-1β pós ICP. A expressão gênica e a
produção final de IL-1β encontraram-se reduzidas no Grupo Tratado neste
estudo. Esta citocina desempenha função importante na indução das
moléculas de adesão dos leucócitos nas células endoteliais, bem como na
produção de outras citocinas como TNF-α.55 Na literatura a IL-1β constitui
em um potente mediador de inflamação aguda, sugeriu-se que esta citocina
desempenha um papel na inflamação após lesão arterial. 58 Nos seres
humanos, artérias com lesões ateroscleróticas têm maiores valores de IL-1β
quando comparados com valores das artérias coronarianas sem lesões.56,60
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Já foi demonstrado que o uso crônico de estatinas reduz os valores séricos
de IL-1β.191-193
Neste estudo foi observada a redução da expressão gênica e da IL-6
no Grupo Tratado. Estudos demonstram que o tratamento precoce com
estatina reduz as concentrações de IL-6 após ICP.29,40,167 O aumento dos
valores de IL-6 após ICP foram previamente associados com maiores taxas
de reestenose e trombose do stent.52,66 Portanto, neste estudo os valores
reduzidos de IL-6 no período de 3 horas pós-ICP pode estar associado a
menor ocorrência de IAM no periprocedimento e de reeestenose durante o
acompanhamento clínico pós-ICP. Valores elevados de IL-6 no soro de
pacientes com angina instável internados a 48 horas foram associados
anteriormente com pior prognóstico.11 Valores elevados de IL-6 em pacientes
que receberam trombólise por IAM estão associados a pior prognóstico
intrahospitalar e tardio.39 Em pacientes saudáveis40 e em uma população de
idosos saudáveis,166 valores mais elevados de IL-6 foram associados com o
aumento do risco cardiovascular a longo prazo e mortalidade nãocardiovascular.
No presente estudo, observamos uma elevação dos valores de TNF-α
no Grupo Tratado sem refletir num aumento significativo da expressão
gênica entre os grupos, provavelmente por aumento compensatório à IL-1β
e IL-6, que se apresentam com valores reduzidos no Grupo Tratado. Nas
células endoteliais humanas, o TNF-α tem sido associado com o aumento da
expressão e síntese de citocinas pró-inflamatórias, tais como MCP-1 e IL6.81-83 Em amostras de ateroma de pacientes, o TNF-α foi encontrado
aumentado na maioria das lesões ateroscleróticas78 e, valores de TNF-α em
amostras de

sangue

aspirados dos enxertos

de veia

safena

se

correlacionaram com a taxa de reestenose 6 meses em pacientes
submetidos ICP.80
Na análise do PAI-1, observamos variações nos valores basais
séricos no tempo A para o Grupo Controle e Tratado (p<0,001), contudo
estes valores iniciam a redução no Grupo Tratado no tempo B (3 horas após
medicação) (p<0,001) e mais ainda no tempo C (após ICP pinteração <0,001)
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para o Grupo Tratado. Corroborando estes achados, a expressão gênica
também diminuiu progressivamente no decorrer do tempo no Grupo Tratado
com rosuvastatina (p=0,002), e a PCR, conhecida como indutora do PAI-1,
também se encontra reduzida no Grupo Tratado. O uso crônico dosedependente de estatinas previamente a ICP ocasiona redução dos valores
séricos de PAI-1.

130

Estudos de polimorfismos genéticos no PAI-1 mostram

que determinados tipos de genótipos demonstram a associação entre
polimorfismos do PAI-1 (PAI-1 4G/5G) e a predisposição genética a oclusão
da coronária em pacientes com IAM que foram submetidos a ICP.128 Valores
séricos de PAI-1 aumentam significativamente na fase aguda após ICP em
pacientes que apresentaram reestenose de stent.
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Na análise dos valores de TGF-β, observa-se que valores basais dos
grupos são diferentes no tempo A (antes da medicação) (p=0,047) no tempo
B (p=0,251) e tempo C (p<0,001) de forma não significativa com (pinteração
=0,097) assim como a variação na expressão gênica de seu mensageiro não
foi significativa (p=0,609). Estudos demonstram que TGF-β estimula a
síntese de PAI-1,104 e que esta molécula estimula a síntese da matrix extracelular após injúria tecidual, se exacerbada esta pode provocar a reestenose
do vaso.97
Os valores de IL-8 neste estudo mantiveram-se semelhantes entre os
periodos dosados e grupos, indicando que a dose de ataque de
rosuvastatina não promoveu alteração na expressão do mRNA ou síntese
desta citocina após ICP. Estudos demonstraram a correlação entre
elevações nos valores de IL-8 e complicações precoces e tardias.74 Em
pacientes com angina estável, ocorre uma elevação dos valores de IL-8
após a ICP.71 Valores elevados de IL-8 são associados a maior ocorrência
de reestenose após implante de stent coronário.68
Pelo estudo apresentado, a dose de ataque de rosuvastatina 40mg 3
horas pré-ICP reduziu o infarto periprocedimento no Grupo Tratado em
relação ao Controle (3 (4,7%) vs 14(23%), p=0,004) e o tempo de internação
(1±0,2 vs 1,4±0,8 dias, p=0,001) corroborando outros estudos, que
relacionam a redução na inflamação periprocedimento por estes fármacos a
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melhora do estado geral do paciente e menor ocorrência de eventos
adversos. Para os eventos combinados no seguimento de 12 meses, o
Grupo Controle apresentou mais eventos adversos pós-ICP (9,8% vs. 1,6%,
p=0,058), indicando um efeito beneficio de longa duração do pré-tratamento
com estatina.
Yun et al.,194 examinaram se a dose única de rosuvastatina (40
mg)16 ± 5 horas pré-ICP é benéfica sobre a evolução de 445 pacientes com
SCA sem supra de ST planejados para uma estratégia invasiva precoce. O
aumento de 2 vezes sobre valores basais de CK-MB, foi utilizado para definir
o IAM periprocedimento, detectado em 11,4% dos pacientes do Grupo
Controle e em 5,8% do grupo rosuvastatina (p= 0,035) após a ICP. Os
resultados de 12 meses de seguimento mostraram uma redução da
incidência de eventos combinados (20,5% vs 9,8%, p = 0,005) e de morte, e
infarto do miocárdio não fatal (p = 0,021), indicando um efeito benéfico de
longa duração do pré-tratamento com estatina sobre o desfecho clínico do
paciente.
Cay et al.

195

demonstraram que a dose única elevada de

rosuvastatina (40 mg) 24 horas antes da ICP em pacientes com angina
estável que nunca haviam usado estatinas (n=153) apresentaram menores
índices de aumento de CK-MB, que foram significativamente mais baixos 12
horas após a ICP no Grupo Tratado, reduzindo a incidência de IAM de forma
eficaz.
O estudo ROMA196 avaliou 160 pacientes com angina estável
submetidos à ICP eletiva após receber uma dose de 40 mg de rosuvastatina
24 horas antes da ICP (n=80) ou um tratamento padrão controle (n=80),
concluindo que doses elevadas de rosuvastatina nas 24 horas antes da ICP
eletiva podem diminuir a incidência de necrose miocárdica periprocedimento
durante um período de 12 meses em comparação com o tratamento padrão.
O ROMA II demonstrou que a recarga com altas doses de estatina melhora
os resultados clínicos pós-procedimento e também em longo prazo em
pacientes estáveis em uso crônico de estatina. 197
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A vasodilatação endotélio-dependente primariamente ocorre através
da liberação de um mediador, oNO.150 Dados bem documentados em
estudos “in vitro” e “in vivo” mostraram que as estatinas aumentam a
expressão de eNOS, e este pode ser o principal mecanismo pelo qual elas
melhoram a disfunção endotelial. 149 A rosuvastatina atenua o espessamento
médio-intimal e a hipertrofia vascular, aumentando a resposta da aorta ao
148

NO em ratos.

Além de aumentar a síntese de NO pela isoforma

endotelial, as estatinas mantêm a disponibilidade de NO, impedindo sua
degradação por radicais livres.149
Em cultura celular também se verificou a diminuição da eNOS e dos
valores de NO após a interrupção das estatinas.145 Um possível mecanismo
molecular para isto pode estar relacionado com o aumento da expressão da
membrana Rho após a retirada da estatina.146 Estudos recentes têm
mostrado que a disfunção endotelial desempenha um papel importante como
um fator de risco independente para as doenças cardiovasculares.202
O aumento de PCR induz a expressão do PAI-1 e diminui os valores
de óxido nítrico, levando assim a uma propensão para a trombose,
inflamação e disfunção endotelial. Estudos in vitro e in vivo demonstraram
que os efeitos anti-inflamatórios das estatinas são parcialmente mediados
pela indução de eNOS e aumento da síntese de NO no endotelio vascular.200
Este

efeito

colesterol

independente

das

estatinas

é

ausente

em

camundongos com deficiência da enzima eNOS, sugerindo que Enos
medeia os efeitos vasculares protetores das estatinas.201 ONO é uma
molécula anti-arteriosclerótica, que protege o endotélio da ativação por
citocinas ou LDL oxidada.203
Estudos clínicos relatam que estatinas reduzem os valores da PCR
de

forma

parcialmente

hipolipemiantes.
diminuíram

os

198,199

independente

da

suas

propriedades

As estatinas também melhoraram a rigidez arterial e

valores

plasmáticos

da

PCR

em

pacientes

com

hipercolesterolemia e lesões ateroscleróticas estáveis.204 Em pacientes com
hipercolesterolemia

edoença

arterial

coronariana

angiograficamente

significativas, a sinvastatina melhorou a resposta vasodilatadora de fluxo-
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mediada por hiperemia e reduziu os valores plasmáticos de TNF-α, PCR,
fibrinogênio e ICAM-1.205 A redução dos valores plasmáticos da PCR e de
TNF-α foi mais exacerbada nos pacientes com os valores basais mais
elevados. Doses elevadas de atorvastatina aumentaram o fluxo sanguíneo
no antebraço em indivíduos com função vascular normal e diminuiram
rapidamente os valores da PCR.206 A sua retirada foi associada com uma
rápida deterioração na função endotelial, com uma diminuição da
biodisponibilidade de NO e aumento da inflamação em estudos clínicos e
experimentais.207,208
Ensaios clínicos prévios demonstraram que a magnitude mais
elevada dos valores da PCR, importante marcador inflamatório, pré e pósICP estiveram associados a pior prognóstico clínico, associando-se com
maior ocorrência de eventos cardíacos adversos na evolução tardia após
intervenção percutânea, incluindo o próprio fenômeno da reestenose,ainda
que tal conceito não seja consensual.209 Lasave et al., observaram
haver relação direta entre a intensidade da proliferação de tecido neointimal
(avaliada pelo ultrassom intracoronário) e a elevação dos valores da PCR,
em pacientes submetidos à ICP.210
Outros autores identificaram os valores da PCR como um
biomarcador preditivo de reestenose pós-stent.211 Rittersma et al.,
analisando 341 pacientes submetidos a implante de stents, concluíram que
os valores elevados da PCR (pré e pós ICP) estiveram relacionados não só
à reestenose, como também a taxas maiores de infarto do miocárdio no
seguimento de 12 meses pós-ICP.212
Desta forma, controlar a inflamação também pode influenciar
positivamente o processo reparativo do dano vascular pós-ICP, justificando
a presente investigação. Como observado com outras estatinas, a
rosuvastatina também apresenta efeitos pleiotrópicos que incluem a melhora
da função endotelial, a estabilidade da placa aterosclerótica, inibição das
reações

inflamatórias

e

trombogênicas

e

tem

efeitos

antioxidantes,

promovendo neste estudo a redução de eventos clínicos adversos e o tempo
de internação do paciente após a ICP. 213

7 Limitações
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LIMITAÇÕES

Uma limitação deste estudo foi a ausência de um grupo em uso de
estatina no momento da ICP para testarmos o efeito da rosuvastatina em
pacientes sob tratamento com estatina.
Como não foram incluídos nesta investigação, pacientes com
síndrome coronária aguda, aqueles com estenoses situadas em enxertos
venosose com lesões-alvo de maior complexidade (reestenóticas, oclusões
crônicas), as conclusões não devem ser extrapoladas para estas
populações, ainda sem investigação específica.
Por fim, o tamanho amostral não nos permite emitir conclusões
definitivas sobre o impacto clínico dos achados laboratoriais de nosso
estudo.

8 Conclusões
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CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo clínico, prospectivo e randomizado,
comparando

o

tratamento farmacológico

com

doses máximas de

rosuvastatina, possibilitaram-nos concluir que:

1. O tratamento investigado reduz a reação inflamatória aguda,
expressa pela IL-1, IL-6, PAI -1 e PCR com aumento da
concentração de óxido nítrico;

2. Ocorreu infarto miocárdico periprocedimento (elevação maior de
3x de CK-MB massa) após ICP com maior frequência no Grupo
Controle;
3. A taxa de reestenose binária e infarto miocárdico espontâneo
foram maiores para Grupo Controle no seguimento de 12 meses
(p=0,058);
4. Os grupos de pacientes que apresentaram eventos adversos em
12 meses tiveram maior elevação de IL-6;
5. A ocorrência de eventos cardíacos adversos maiores foi maior no
Grupo Controle, na fase intra-hospitalar, o que resultou em maior
tempo de internação;
6. Ocorreu

redução

da

expressão

gênica

de

TNF-α

e

concomitantemente da citocinaTNF-α nos pacientes com infarto
miocárdico periprocedimento, provavelmente por maior número de
paciente do Grupo Controle;
7. Ocorreu elevação significativa dos valores de citocinas MCP-1 e
TNF-α no Grupo Tratado, sem aumento significativo respectivo da
expressão gênica, provavelmente por compensação da queda dos
valores de IL-1, IL-6, PAI-1 e PCR;

76

8.

Não houve diferença entre os valores de expressão gênica de
MCP-1 e TNF- α entre os grupos.

8.1.

Implicações clínicas
Em pacientes portadores de DAC estável e que não estejam em

uso crônico de estatina, a administração de dose de ataque de
rosuvastativa (40mg) imediatamente antes da intervenção coronariana
percutânea com implante de stents reduz a resposta inflamatória aguda, o
que pode minimizar a ocorrência de IAM periprocedimento, reestenose e
outros eventos adversos cardiovasculares.

9 Anexos
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ANEXO

A:

TERMO

DE

CONSENTIMENTO

LIVRE

E

ESCLARECIDO

TÍTULO DO ESTUDO: Efeito da dose elevada de ataque de

Rosuvastatina

nos

valores

séricos

de

marcadores

inflamatórios na fase aguda da intervenção coronária
percutânea com implante de stents metálicos
CENTRO:

INSTITUTO

DANTE

PAZZANESE

DE

CARDIOLOGIA.

INVESTIGADOR: DR. JULIANO RASQUIN SLHESSARENKO

NÚMERO DO PACIENTE:
INICIAIS DO PACIENTE:

OBJETIVO DESTE ESTUDO
Você está sendo convidado para participar deste estudo porque a ocorrência
de liberação de micropartículas na circulação coronariana após a
intervenção coronária percutânea constitui uma preocupação na cardiologia
intervencionista. Os estudos clínicos têm demonstrados os benefícios das
estatinas na prevenção de eventos indesejáveis nos pacientes submetidos à
intervenção coronária percutânea. As informações obtidas destes estudos
clínicos são importantes para melhorar o prognóstico e a prevenção dos
eventos durante a intervenção coronária percutânea. As estatinas já são
usadas há muitos anos e são eficazes no tratamento de redução do
colesterol. O estudo é para enfatizar que o uso de estatina pré-intervenção
visa à redução de eventos devido à liberação de micropartículas na
circulação.

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Caso você concorde em participar deste estudo, você receberá o mesmo
cuidado que hoje é aplicada nesta instituição a todos os pacientes que serão
submetidos à intervenção coronária percutânea. Os procedimentos de
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anestesia, cateterismo cardíaco e angioplastia serão executados de acordo
com a prática usual de seu médico. A sua participação será em dar
consentimento para participar do sorteio com a possibilidade de usar ou não
Rosuvastatina 2 a 6 horas antes do procedimento.

RISCOS E DESCONFORTO
O uso de Rosuvastatina poderá provocar em alguns pacientes um
desconforto como cefaleia, diarreia ou dor abdominal.

BENEFÍCIOS POTENCIAIS
Você estará contribuindo para o aumento do conhecimento na comunidade
médica sobre as melhores opções para intervenção coronária percutânea.

ALTERNATIVAS À PARTICIPAÇÃO
Caso você não queira participar deste estudo, você receberá o tratamento já
utilizado de rotina nesta instituição.

CONFIDENCIALIDADE
Se você aceitar participar deste estudo, todos os seus registros médicos
serão verificados pela equipe de pesquisa em busca de dados para o
estudo.
Assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você está dando
permissão para que isso seja feito. Sua identidade será mantida em segredo
quando os resultados do estudo forem publicados, pois, você está
autorizando os seus dados a serem publicados em revistas, artigos e serem
tema de debates e aulas. As informações coletadas durante o estudo serão
armazenadas em um computador, mas seu nome não. A coleta e análise de
dados de estudos médicos são considerados pessoais protegidas por leis
internacionais e nacionais. Seu médico será informado de sua participação
neste estudo.

NOVOS ACHADOS
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Você será informado sobre quaisquer novos achados importantes que se
tornarem disponíveis durante o estudo que possam influenciar seu desejo de
continuar ou não a participar do estudo.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSENTIMENTO
Sua participação neste estudo é voluntária. Você pode se recusar a
participar ou pode desistir, a qualquer momento durante o estudo, sem ter
que dar explicações. Isso não mudará a qualidade de atendimento que você
estará recebendo muito menos em qualquer tipo de penalidade. Você não
será remunerado por sua participação neste estudo.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O investigador clínico, Dr. Juliano Rasquin Slhessarenko tel. (65) 981635454
(a cobrar sem custo para você) irá responder todas as dúvidas que você
possa ter sobre sua participação neste estudo. Em caso de dúvidas ou
preocupações quanto aos seus direitos como participante deste estudo, você
pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia no tel. 5085-6040. Uma cópia deste termo
será entregue para você.
Li e compreendi este termo de consentimento e todas as minhas dúvidas
foram resolvidas. Recebi explicações sobre o objetivo da pesquisa, os
procedimentos de estudo a que serei submetido e os possíveis riscos e
desconfortos e os benefícios que posso apresentar. As alternativas à minha
participação neste estudo também foram discutidas. Portanto, concordo
voluntariamente em fornecer meu consentimento para
estudo clínico.

Assinatura do Paciente

Data

Hora

Testemunha (se necessário)

Data

Hora

Assinatura do Investigador

Data

Hora

participar deste
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ANEXO B: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA –
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO B: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA – INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
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