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RESUMO GERAL 

 

Introdução: Células-tronco e vesículas extracelulares têm sido alvo de muitos 

estudos como uma alternativa promissora para o tratamento de doenças 

isquêmicas, e a eficácia destas terapias tem sido investigada no modelo 

experimental de infarto agudo do miocárdio (IAM) em ratos. Objetivo: Este 

estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da administração sistêmica de 

células progenitoras endoteliais (CPE), vesículas extracelulares (VE) derivadas 

de CPE, ou da associação de CPE+VE, sobre a função cardíaca em ratos 

submetidos ao IAM. Métodos: Após modelo experimental estabelecido, foi 

realizado um estudo cego, completamente randomizado, comparando seis 

grupos: grupo normal (normal): para determinação dos parâmetros fisiológicos, 

não foi realizado nenhuma intervenção cirúrgica; grupo sham (Sham), cirurgia 

simulada, realizado o procedimento cirúrgico, somente com a passagem da 

agulha ao redor da artéria coronária, sem ocluí-la; grupo veículo (veículo), ratos 

submetidos ao IAM e tratados com PBS; Grupo VE, ratos submetidos ao IAM e 

tratados com VE; grupo CPE, ratos submetidos ao IAM e tratados com CPE; e 

Grupo CPE+VE, ratos com IAM tratados com CPE+VE. As principais variáveis 

foram determinadas no momento basal (24 horas após IAM, antes da 

administração sistêmica dos tratamentos) e após 29 dias da cirurgia (28 dias 

após administração sistêmica dos tratamentos), incluindo avaliação 

ecocardiográfica do ventrículo esquerdo, tais como: volume diastólico final 

(VDF), volume sistólico final (VSF), fração de ejeção (FEVE) e débito sistólico 

(DS). Após eutanásia dos animais foi realizada avaliação histopatológica. Os 

resultados estão expressos em mediana, valor mínimo/máximo. Resultados: O 

VSF (VE, basal: 0,457, 0,275/0,562 e 29 dias: 0,514, 0,259/1,123; CPE, basal: 

0,408, 0,270/0,604 e 29 dias: 0,666, 0,310/1,02; CPE+VE, basal: 0,496, 

0,389/0,550 e 29 dias: 0,943, 0,370/1,133; veículo, basal: 0,466, 0,319/0,605 e 

29 dias: 0,643, 0,442/0,983) e VDF (VE, basal: 0,657, 0,446/0,758 e 29 dias: 

0,862, 0,547/1,32; CPE, basal: 0,596, 0,452/0,755 e 29 dias: 1,02, 0,718/1,356; 

CPE+VE, basal: 0,591, 0,553/0,804 e 29 dias: 1,333, 0,741/1,430; veículo, 

basal: 0,635, 0,444/0,721 e 29 dias: 1,12, 0,678/1,430) foram significativamente 

maiores após 29 dias comparado ao momento basal em todos os grupos 
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submetidos ao IAM, mas sem diferença nos grupos normal (basal: 0,479, 

0,426/0,603 e 29 dias: 0,542, 0,526/0,602) e sham. Não houve diferença 

significativa entre os momentos avaliados em todos os grupos estudados sobre 

a FEVE (VE, basal: 32, 20,2/38,6 e 29 dias: 34,1, 14,8/54,8; CPE, basal: 28,2, 

19,9/42 e 29 dias: 33,6, 24,3/56,7; CPE+VE, basal: 25,3, 13,2/37,2 e 29 dias: 

26,3, 16/50; veículo, basal: 27,9, 26,5/42,4 e 29 dias: 33,8, 23,1/44,5; normal, 

basal: 59,2, 58,3/64,7 e 29 dias: 64,8, 61,4/70,8; Sham, basal: 62, 56,2/66,6 e 

29 dias: 66,9, 60,6/70,3). O DS foi significativamente maior após 29 dias 

comparado ao momento basal nos grupos CPE (basal: 70,1, 51/85,1 e 29 dias: 

110,8, 76,5/133,8) e CPE+VE (basal: 61,6, 34,6/99,5 e 29 dias: 124,8 

76,5/172,1). Não ocorreu óbito durante o andamento do estudo nos animais 

tratados com VE, CPE ou associação das duas terapias, assim como nos 

animais do grupo normal e Sham, por outro lado, dois animais do grupo veículo 

não resistiram aos efeitos deletérios consequentes do IAM. Avaliação da 

histopatologia renal demonstrou uma incidência de lesão renal menor nos 

grupos VE (37,5%), CPE (62,5%) e CPE+VE (66,6%) comparado ao grupo 

veículo (83,3%), mas sem diferença significativa entre os grupos. Conclusão: 

Nenhum tratamento proposto melhorou de forma significativa a função 

ventricular e foi capaz de prevenir o remodelamento ventricular após IAM. A 

mortalidade e a ocorrência de lesão renal foram menores nos protocolos 

terapêuticos testados comparado ao grupo veículo, mas sem diferença 

significativa. 

   

Palavras-chave: Falência Cardíaca. Vesículas Extracelulares. Células 

Progenitoras Endoteliais.  
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GENERAL SUMMARY 

 

Introduction: Stem cells and extracellular vesicles have been the target of 

many studies as a promising alternative for the treatment of ischemic diseases 

and the effectiveness of these therapies has been investigated in experimental 

model of acute myocardial infarction (AMI) in rats. Objective: This study aimed 

to evaluate the effects of systemic administration of endothelial progenitor cells 

(EPC), extracellular vesicles (EV) derived from EPC or EPC plus EV, on cardiac 

function in rats submitted experimentally to AMI. Methods: After established 

experimental model, a blinded, completely randomized study was conducted 

comparing six groups: normal group (normal): for determination of physiological 

parameters, was not performed any surgical procedure; sham group (Sham), 

simulated surgery, underwent surgery only with the passage of the needle 

around the coronary artery without occluding it; vehicle group (vehicle), rats 

submitted to AMI and treated with PBS; VE group, rats submitted to AMI and 

treated with VE; CPE group, rats submitted to AMI and treated with CPE; and 

CPE+VE group, rats submitted to AMI and treated with CPE+VE. The main 

variables were determined at baseline (24 hours after AMI, prior to systemic 

administration of treatment) and after 29 days of surgery (28 days after 

systemic administration of treatment), including echocardiographic assessment 

of the left ventricle, such as: final diastolic volume (VDF), final systolic volume 

(VSF), ejection fraction (LVEF) and systolic output (SO). After euthanasia of the 

animals was performed histopathological evaluation of the heart and kidneys. 

Results are expressed as median, minimum / maximum value. Results: ESF 

(EV, baseline: 0.457, 0.275 / 0.562 and 29 days: 0.514, 0.259 / 1.123. EPC, 

baseline: 0.408, 0.270 / 0.604 and 29 days: 0.666, 0.310 / 1.02. EPC + EV, 

baseline: 0.496, 0.384 / 0.550 and 29 days: 0.943, 0.370 / 1.133. Vehicle, 

baseline: 0.466, 0.319 / 0.605 and 29 days: 0.643, 0.442 / 0.983) and EDV (EV, 

baseline: 0.657, 0.466 / 0.758 and 29 days: 0.862, 0.547 / 1.32. EPC, baseline: 

0.596, 0.452 / 0.755 and 29 days: 1.02, 0.718 / 1.356, EPC + EV, baseline: 

0.591, 0.553 / 0.804 and 29 days: 1.333, 0.741 / 1.430, Vehicle, baseline: 

0.635, 0.444 / 0.721 and 29 days: 1.12, 0.678 / 1.430) were significantly higher 

after 29 days compared to baseline at all groups submitted to AMI, but with no 
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difference in the normal (EDV, baseline: 0.479, 0.426 / 0.603 and 29 days: 

0.542, 0.526 / 0.602. ESV, baseline: 0.199, 0.163 / 0.247 and 29 days: 1.79, 

0.175 / 0.231) and sham groups (EDV, baseline: 0.494, 0.252 / 0.573 and 29 

days: 0.535, 0.299 / 0.614. ESV, baseline: 0.173, 0.08 / 0.284 and 29 days: 

0.177, 0.09 / 0.223). There were no significant differences between the groups 

evaluated for LVEF (EV, baseline: 32, 20.2 / 38.6 and 29 days: 34.1, 14.8 / 

54.8. EPC, baseline: 28.2, 19.9 / 42 and 29 days: 33.6, 24.3 / 56.7. EPC + EV, 

baseline: 25.3, 13.2 / 37.2 and 29 days: 26.3. Vehicle, baseline: 27.9, 26.5 / 

42.4 and 29 days: 33.8, 23.1 / 44.5. Normal, baseline: 59.2, 58.3 / 64.7 and 29 

days: 64.8, 61.4 / 70.8. Sham, baseline: 62, 56.2 / 66.6 and 29 days: 66.9, 60.6 

/ 70.3). The SO was significantly higher after 29 days compared to baseline in 

the EPC groups (baseline: 70.1, 51 / 85.1 and 29 days: 110.8, 76.5 / 133.8) and 

EPC + EV (baseline: 61.6, 34.6 / 99.5 and 29 days: 124.8 76.5 / 172.1). No 

deaths occurred during the course of the study in the animals treated with EV, 

EPC or association of the two therapies, as well as in the animals of the normal 

and Sham group, on the other hand, two animals of the vehicle group did not 

resist the deleterious effects consequent to AMI. The renal histopathology 

showed an incidence of renal lesions lower in the VE (37.5%), CPE (62.5%) 

and CPE + VE (66.6%) groups compared to the vehicle group (83.3%), but 

without significant difference between the groups. Conclusion: No proposed 

treatment significantly improved ventricular function and was able to prevent 

ventricular remodeling after AMI. The mortality and occurrence of renal injury 

were lower in the therapeutic protocols tested compared to the vehicle group, 

but without significant difference. 

 

Key-words: Heart Failure. Extracellular Vesicles. Endothelial Progenitor Cells. 
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RESUMO 

Introdução: O modelo de infarto agudo do miocárdio (IAM) em ratos é 

frequentemente utilizado em ensaios pré-clínicos com células-tronco. Duas 

técnicas cirúrgicas ambas por oclusão da artéria coronária esquerda (ACE) são 

descritas na literatura. Objetivo: Comparar duas técnicas cirúrgicas que são 

habitualmente utilizadas para induzir um IAM pela oclusão da ACE, com a 

finalidade de obter uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) menor 

que 40%. Métodos: O estudo foi completamente randomizado e composto por 

89 ratos anestesiados com halotano, que foram divididos aleatoriamente dentro 

de três grupos: grupo controle (SHAM) composto por 14 ratos, cuja ACE não foi 

ocluída. Grupo de ratos intubados (grupo intubado): composto por 35 ratos 

intubados endotraquealmente e ventilados mecanicamente, cuja ACE foi 

ocluída. Grupo de ratos submetidos à ventilação nasal (grupo ventilação nasal): 

constituído por 40 ratos que foram ventilados manualmente utilizando um 

respirador nasal, cuja ACE foi ocluída. Outras diferenças entre as duas 

técnicas incluem o método de realizar a toracotomia e remover o pericárdio 

com a intenção de expor o coração, e o uso de diferentes métodos e tipos de 

sutura para fechar o tórax. Sete dias após a cirurgia, a função cardíaca dos 

ratos sobreviventes foi avaliada por ecocardiografia. Resultados: Nenhum rato 

do grupo SHAM foi a óbito ou teve FEVE menor que 40%. Nove dos 16 ratos 

sobreviventes do grupo intubado (56,3%) e seis dos 20 ratos sobreviventes do 

grupo ventilação nasal (30%) tiveram FEVE menor que 40%. Conclusão: A 

técnica utilizada no grupo intubado obteve maior porcentagem de animais com 

FEVE menor que 40% em relação ao grupo ventilação nasal, embora sem 

diferença estatística. Esta melhora deve-se provavelmente à maior duração do 

tórax aberto, o que reduz a pressão de tempo sobre o cirurgião, permitindo 

uma oclusão da ACE com maior acurácia. A técnica utilizada no grupo 

ventilação nasal foi escolhida para o delineamento do estudo principal devido a 

baixa incidência de sombra acústica no exame ecocardiográfico, permitindo a 

realização do exame ecocardiográfico após 24 horas da cirurgia. 

 

Palavras-chave: Ratos. Ecocardiografia. Modelos Cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

Introduction: The experimental model of acute myocardial infarction (AMI) in 

rats is often used in preclinical studies with stem cells. Two surgical techniques 

both by occlusion of the left coronary artery (LCA) are described in the 

literature. Objective: Comparison of two surgical techniques that are commonly 

used to induce acute myocardial infarction by occlusion of the left coronary 

artery (LCA), in order to obtain rats with an ejection fraction of the left ventricle 

(LVEF) smaller than 40%. Methods: The study was completely randomized and 

comprised 89 halothane-anaesthetized rats, which were divided into three 

groups. The control group (SHAM) comprised fourteen rats, whose left coronary 

artery was not occluded. Group of intubated rats (intubated group): comprised 

by 35 endotracheally intubated and mechanically ventilated rats, whose left 

coronary artery was occluded. Group of rats submitted to nasal ventilation 

(nasal ventilation group): comprised 40 rats being manually ventilated using a 

nasal respirator whose left coronary artery was occluded. Other differences 

between the two techniques include the method of performing the thoracotomy 

and removing the pericardium in order to expose the heart, and the use of 

different methods and suture types for closing the thorax. Seven days after 

surgery, the cardiac function of the surviving rats was evaluated by 

echocardiography. Results: No rats SHAM group had progressed to death or 

had left ventricular ejection fraction less than 40%. Nine of the 16 surviving 

intubated group rats (56.3%) and six of the 20 surviving nasal ventilation group 

rats (30%) had a left ventricular ejection fraction of less than 40%. Conclusion: 

The results indicated that the technique used in the intubated group had a 

higher percentage of rats with LVEF less than 40% compared to nasal 

ventilation group, although without statistical difference. This improvement is 

probably due to the greater duration of the open thorax, which reduces the 

pressure over time from the surgeon, allowing occlusion of left anterior 

descending coronary artery with higher accuracy. The technique used in nasal 

ventilation group was chosen for the main study design due to lower incidence 

of acoustic shadow on echocardiographic examination, allowing the 

performance of echocardiographic examination after 24 hours of surgery. 
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1.1 Introdução 

 Este primeiro artigo aborda um estudo que foi realizado previamente à 

pesquisa principal desta tese, com a finalidade de estabelecer a técnica 

cirúrgica mais adequada para obtenção do modelo de infarto agudo do 

miocárdio (IAM) em ratos, levando-se em conta o delineamento do estudo 

principal (artigo 2). 

 A terapia celular tem sido proposta como uma alternativa promissora 

para doenças cardíacas, e a eficácia dos diferentes tipos de terapia celular tem 

sido investigada no modelo experimental de IAM em ratos (SENEGAGLIA et 

al., 2010). Duas técnicas cirúrgicas diferentes para induzir o IAM em ratos são 

descritas na literatura médica científica. Ambas as técnicas têm quatro etapas 

comuns: a toracotomia lateral no quarto espaço intercostal esquerdo, a 

remoção do pericárdio, oclusão permanente da artéria coronária esquerda 

(ACE) e fechamento do tórax. Contudo, as técnicas se diferenciam em termos 

de: necessidade de intubação endotraqueal; o tipo de suporte ventilatório; a 

duração da cirurgia com a cavidade torácica aberta; e visualização do 

miocárdio após oclusão da ACE.  

 A primeira técnica descrita na literatura, relatada por Johns & Olson 

(1954), é simples, não exige equipamentos sofisticados, e é frequentemente 

utilizada (ZORNOFF et al., 2009; FISHBEIN, MACLEAN, MAROKO, 1978; 

PIMENTEL et al., 2012; LOUZADA et al., 2010). Nesta técnica, os animais são 

ventilados por via nasal através de um respirador adaptado, porque a duração 

em que a cavidade torácica fica aberta é curta, eliminando assim a 

necessidade de intubação endotraqueal.  

A outra técnica descrita, também é comumente utilizada (SENEGAGLIA 

et al., 2010; YU et al., 2007), os animais são obrigatoriamente intubados e são 

mecanicamente ventilados, porque a duração em que a cavidade torácica fica 

aberta é mais longa do que a técnica relatada por Johns & Olson (1954). 

Outras diferenças entre as duas técnicas incluem o método de realizar a 

toracotomia e remoção do pericárdio com a finalidade de expor o coração, e a 

utilização de diferentes métodos e tipos de sutura para realizar a toracorrafia. 
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1.2 Objetivo 

 Este estudo teve por objetivo comparar duas técnicas cirúrgicas para 

induzir um IAM pela oclusão da ACE, com a finalidade de obter ratos com uma 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) menor que 40%. As 

consequências sobre a função cardíaca nesses ratos foram avaliadas por 

ecocardiografia. 

 

1.3 Materiais e métodos 

1.3.1 Animais 

 Este estudo com animais e os procedimentos detalhados aqui foram 

revisados e aprovados pelo Comitê de Ética com Uso de Animais (CEUA) da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), números do parecer: 

PUCPR 180 e 540. O estudo envolveu 89 ratos Wistar Albinos (Rattus 

norvegicus), machos, com idade de 100-120 dias e pesando 348,6 ± 24,3 

gramas. Os ratos foram obtidos do biotério central da PUCPR, Curitiba, Brasil, 

que tem um programa de criação in-house. Os ratos foram alojados em gaiolas 

de polipropileno (41 centímetros x 34 centímetros x 16 centímetros de altura) 

em grupos de três a quatro ratos por gaiola, com temperatura (18-21C °) e ciclo 

de luz (12 horas) controlado. Os animais tiveram acesso ad libitum à ração 

padrão para roedores (NUVITAL®, Colombo, Paraná, Brasil) e água. A cama 

(cepilho de madeira de pinho, Brás Fama, São José dos Pinhais, Paraná, 

Brasil) de cada gaiola foi trocada diariamente. 

 Um estudo experimental comparativo foi realizado. Após um período de 

aclimatação de 48 horas, os ratos foram divididos aleatoriamente em três 

grupos, de acordo com o procedimento cirúrgico que foi submetido. Um IAM foi 

induzido em 35 ratos do grupo ratos intubados (grupo intubado) e 40 ratos do 

grupo de ratos submetidos à ventilação nasal (grupo ventilação nasal), por dois 

métodos cirúrgicos diferentes. O grupo SHAM (SHAM), compreendia 14 ratos 

utilizados como controle do experimento, os quais o IAM não foi induzido. O 

método de anestesia, toracotomia, exposição do coração e da ACE nestes 14 

ratos do SHAM foram idênticos aos que foram feitos nos ratos do grupo 

ventilação nasal. Nos ratos do grupo SHAM, a ACE não foi ocluída após a 

passagem do fio (seda 4-0). 
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1.3.2 Anestesia 

 Todos os detalhes do protocolo anestésico para os dois grupos estão 

apresentados na tabela 1. No grupo intubado, os animais foram pré-medicados 

com diazepam (TEUTO®, Brasil, 5 mg/mL) 1,25 mg/kg/via intraperitoneal (IP), 

associado ao cloridrato de cetamina (VETANARCOL®, König do Brasil, 50 

mg\mL), 12,5 mg/kg/IP. Também foi incluído na medicação pré-anestésica 

cloridrato de petidina (DOLOSAL®, Cristália, Brasil, 50 mg/mL) 5 mg/kg/via 

intramuscular (IM). Após cinco minutos da medicação pré-anestésica, foi 

realizada a indução da anestesia com halotano (Tanohalo®, Cristália, São 

Paulo, Brasil),  4%, em oxigênio 100%, em câmera de indução anestésica 

(Chiarorn, Brasil). Cada rato foi intubado (cateter intravenoso Gauge 16) e após 

foram mantidos anestesiados com halotano ( 2%) vaporizado com oxigênio 

100% ( 150 mL/min), em um sistema respiratório circular semifechado. A 

administração de halotano não foi realizada de forma contínua e foi 

interrompida no momento da oclusão da ACE ou quando o rato estava em 

plano profundo de anestesia. Cada rato foi ventilado mecanicamente usando 

um respirador (Harvard model 683 small animal ventilator, Harvard Apparatus, 

MA, USA), mantendo a frequência respiratória entre 70-80 rpm e o volume 

minuto entre 175-200 mL/min. 
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Quadro 1. Protocolo anestésico, suporte ventilatório e medicamentos utilizados nos ratos do 

grupo intubado e do grupo ventilação nasal. 

Procedimento Anestésico Grupo Intubado (n=35) Grupo Ventilação Nasal 
(n=40) 

Ventilação Artificial Intubação endotraqueal, 
ventilação mecânica com O2 
100% 

Não intubados, ventilação 
manual, respirador nasal com 

O2 ambiente ( 21%) 

Anestesia Inalatória  
 
Anestésico Dissociativo 
 
Relaxante Muscular 
 
Analgésico 
Intraoperatório 

Halotano (Indução:  4%; 

Manutenção:  2%) 
Cetamina 12,5 mg/kg/IP 
 
Diazepam 1,25 mg/kg/IP 
 
Meperidina 5 mg/kg/IM  
 

Halotano (Indução:  4%; 

Manutenção:  2%) 
 
     - 
 
     - 
Meperidina 10 mg/kg/IM  

Analgésico pós-
operatório 

Morfina 1 mg/kg IM, três vezes 
por dia, durante 48 horas 
 
Flunixina 2,5 mg/kg/SC, 
 uma vez por dia,  
 durante 48 horas 

Morfina 1 mg/kg IM, três vezes 
por dia, durante 48 horas 
 
Flunixina 2,5 mg/kg/SC, 
 Uma vez por dia,  
 durante 48 horas 

 
Antibiótico 

 
Enrofloxacina 10 mg/kg/IM, 
 uma vez ao por 4 dias 

 
Enrofloxacina 10 mg/kg/IM, 
uma vez ao dia por 4 dias 

Anticolinérgico* Atropina 0,04 mg/kg/IM Atropina 0,04 mg/kg/IM 

Diurético* Furosemida 1-4 mg/kg IM Furosemida 1-4 mg/kg IM 

Inotrópico Positivo* Adrenalina 0,04-0,2 mg/kg/IM Adrenalina 0,04-0,2 mg/kg/IM 

Nota: *Os ratos que desenvolveram após à indução do IAM, tais como: edema pulmonar, 
parada cardíaca ou arritmias, foram tratados com atropina, furosemida e adrenalina, conforme 
necessidade. Siglas: IM: via de administração intramuscular; IP: via de administração 
intraperitoneal; SC: via de administração subcutânea; n: tamanho da amostra;  

 

 Para os ratos do grupo ventilação nasal, o protocolo anestésico foi 

alterado devido às considerações do procedimento cirúrgico, porque a duração 

da cirurgia é menor comparado com os ratos do grupo intubado. Neste grupo, 

os ratos foram pré-medicados com meperidina 5 mg/kg/IM. Após cinco minutos, 

anestesia foi induzida com halotano,  4%, em uma câmera de indução 

anestésica (Chiarorn. Brasil) com oxigênio 100% em fluxo de  4 Lt/min. Não 

foi realizada intubação endotraqueal nesse grupo e a anestesia foi mantida 
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com halotano ( 2%), com oxigênio 100% ( 300 mL/min), via cone nasal. A 

administração de halotano não foi realizada de forma contínua e foi 

interrompida no momento da oclusão da ACE ou quando o rato estava em 

plano anestésico profundo. Os ratos foram ventilados manualmente, mantendo 

a frequência respiratória entre 70-80 rpm e o volume minuto entre 175-200 

mL/min. Os ratos foram ventilados somente no momento do acesso a cavidade 

torácica e no pós-operatório imediato (reanimação cardiorrespiratória), com um 

respirador nasal adaptado, conforme figura1.  

 

Figura 1. Respirador nasal adaptado para a ventilação artificial nos ratos dos grupos ventilação 

nasal e SHAM, no momento da toracotomia ou durante a reanimação cardiorrespiratória. 

 

 

 Durante e após a anestesia, os ratos foram aquecidos sobre uma mesa 

térmica (MASTER DIGITAL SA-300®, Ch@mpion / Electronics, França), em  

40 °C. A terapia analgésica foi realizada por 48 horas após a cirurgia com 

flunixin meglumina e morfina, cuja posologia estão apresentadas na tabela 1. 

Os ratos que desenvolveram complicações sobre o sistema cardiovascular 

(arritmia, bradicardia, parada cardíaca) e respiratório (edema pulmonar) após 

IAM foram tratados com atropina, furosemida e adrenalina, conforme 

necessidade. 



 

28 

 

 

1.3.3 Cirurgia 

 Antes da cirurgia, o local da incisão foi preparado removendo os pelos e 

realizando antissepsia da pele com álcool (95%) e gluconato de clorexidina 

(2%). Nos ratos do grupo intubado, a toracotomia foi realizada através do 

quarto espaço intercostal esquerdo após divulsionar o músculo grande dorsal e 

o músculo peitoral. O espaço intercostal foi mantido aberto usando um 

afastador autostático de Alm, de sete centímetros, a fim de visualizar o 

coração. O pericárdio foi então removido com auxílio de uma haste flexível de 

algodão estéril. Depois de expor o coração, o qual não era exteriorizado do 

gradil costal, a ACE foi identificada e ocluída a dois milímetros de sua origem, 

entre a aurícula do átrio esquerdo e o sulco da artéria pulmonar com um fio de 

polipropileno 7-0. O tórax foi então fechado em duas camadas, muscular (fio de 

polipropileno 4-0) e pele (fio de nylon 4-0) com pontos isolados simples.  

 Nos ratos do grupo ventilação nasal, o músculo grande dorsal e peitoral 

foram primeiramente divulsionados antes da toracotomia, a qual foi realizada 

através do quarto espaço intercostal esquerdo. Uma sutura contínua com fio de 

algodão (2-0) foi então preparada ao redor da incisão cirúrgica antes da 

toracotomia, a fim de facilitar a toracorrafia imediatamente após a oclusão do 

ACE (Figura 2).  
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Figura 2 - Rota da sutura contínua em torno da incisão cirúrgica, antes da toracotomia nos 

ratos do grupo ventilação nasal. 

 

Nota: (A), músculo grande dorsal (B), músculo peitoral (C), pele (D), pele (E) da outra borda da 
incisão, músculo peitoral (F), músculo grande dorsal (G), e pele (H), 4° espaço intercostal (I); 

 

 Nos ratos do grupo ventilação nasal, o tórax foi aberto usando uma pinça 

de Crile de 16 cm e na sequência foi aplicada uma compressão gentil no tórax 

direito (contralateral), com a finalidade de romper fisicamente o pericárdio e 

exteriorizar o coração para fora do gradil costal. Após exteriorização do 

coração, a ACE foi ocluída a dois milímetros de sua origem, entre o sulco da 

artéria pulmonar e a aurícula do átrio esquerdo com fio de seda 4-0. O fio de 

seda foi usado para ocluir a ACE neste grupo, porque tem uma resistência à 

tração maior do que o fio de polipropileno 7-0, tornando-o menos susceptível 

de romper-se durante a oclusão da ACE. O procedimento de exteriorização do 

coração e oclusão da ACE foi realizado rapidamente (30 segs.), a fim de 

assegurar uma alta taxa de sobrevivência dos ratos. A toracorrafia foi 

imediatamente realizada após a oclusão da ACE, através da sutura 

previamente preparada. Cada rato foi devolvido à sua gaiola quando estavam 

totalmente recuperados da anestesia e cirurgia, sendo mantidos sob as 

condições idênticas que foram descritos na seção "Animais". 
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1.3.4 Ecocardiografia 

 O Exame ecocardiográfico foi realizado por um profissional experiente, 

sem o conhecimento dos grupos formados. Um exame ecocardiográfico dos 14 

ratos do SHAM e de todos os ratos sobreviventes do grupo intubado e do grupo 

ventilação nasal foram realizados sete dias após a cirurgia. Para este exame, 

os ratos foram sedados com cetamina 50 mg/kg/IM associado a xilazina, 5 

mg/kg/IM (Rompun®, 20 mg / ml, Bayer S.A., São Paulo, Brasil). Após estarem 

sedados, os pelos da região torácica esquerda foram removidos com auxílio de 

uma máquina de tricotomia, e após foram colocados em decúbito dorsal com o 

corpo ligeiramente inclinado para a esquerda em uma mesa de procedimentos 

para roedores. Uma ecocardiografia transtorácica bidimensional (Hewlett 

Packard Sonos 5500 Ultrasound) foi realizada utilizando um transdutor de 

ultrassom linear de multifrequência (15L6, a largura de banda de 15 MHz, 

Philips ultrassom, EUA). Fração de Ejeção (FEVE), Volume Sistólico Final 

(VSF), Volume Diastólica Final (VDF), Área Sistólica Final (ASF), e Área 

Diastólica Final (ADF) do ventrículo esquerdo foram determinadas pelo método 

de Simpson (SCHILLER & FOSTER, 1996). A frequência cardíaca (FC) foi 

simultaneamente medida com um eletrocardiógrafo integrado ao sistema de 

ultrassom. Todas as medidas ecocardiográficas foram realizadas utilizando o 

mesmo equipamento e foram repetidas três vezes pelo mesmo examinador. Os 

resultados estão representados como a média de três medições 

independentes.  

 Após a realização do ecocardiograma, os ratos foram colocados 

novamente em suas gaiolas, onde foram mantidos por trinta dias. Os ratos 

também foram acompanhados diariamente, avaliando sinais clínicos de 

doenças e problemas comportamentais, tais como agressividade ou 

comportamentos estereotipados. Após 30 dias, os ratos foram eutanasiados 

humanamente, sem a presença de outros ratos, através de uma overdose 

anestésica com halotano ( 4%) em câmara de indução anestésica (mesma 

utilizada para induzir anestesia). Após confirmação da morte, foi realizada a 

necropsia de cada rato. 
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1.3.5 Histopatologia Cardíaca 

Após a eutanásia, o coração de cada rato dos grupos intubado, 

ventilação nasal, e SHAM foram removidos para análise histopatológica. Para 

esta análise, os corações foram fixados em solução de formalina tamponada 

neutra a 10% (Biotec, Labmaster, Pinhais, PR) durante 24 horas. Foram 

preparados cortes histológicos do coração e corados com hematoxilina e 

eosina (H & E) e Tricromo de Masson por meio de procedimentos 

convencionais, utilizando um kit comercial (Easy Path®, Bio-Optica Milano 

S.P.A., Milão, Itália). Resumidamente, as amostras foram mantidas em 

formalina e depois de lavadas em água corrente, foram desidratados usando 

uma série de álcoois ascendentes, e, em seguida, incorporados em blocos de 

parafina. Cortes de cinco micrometros de espessura foram feitas e fixados em 

lâminas de vidro, hidratados com água destilada, e depois coradas. A 

coloração de H & E foi realizada a fim de localizar a região do infarto e 

Tricromo de Masson foi usada para avaliar a deposição de colágeno na região 

do infarto. 

 

1.3.6 Análises estatísticas 

 As medidas ecocardiográficas de todos os ratos sobreviventes foram 

analisadas estatisticamente com um programa computadorizado de software 

estatístico (versão Prism 5.0 para Windows, GraphPad Software Inc., CA, 

EUA). 

 A distribuição normal das amostras foi avaliada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As médias dos parâmetros ecocardiográficos, assim 

como a duração da anestesia e cirurgia foram comparadas pelo teste de One-

Way (Anova) seguido pelo teste de Bonferroni. O teste do Qui-quadrado para 

proporções foi utilizado para determinar se as taxas de mortalidade nos grupos 

intubado, ventilação nasal e SHAM foram diferentes uns dos outros. O teste 

exato de Fisher foi usado para determinar as diferenças de proporções para a 

ocorrência de FEVE inferior a 40% entre os ratos dos grupos intubado, 

ventilação nasal e SHAM. Os dados estão apresentados como média ± DP, e o 

nível de significância estatística foi estabelecido em 5% (α = 0,05). 
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1.4 Resultados 

 O tempo anestésico-cirúrgico foi significativamente maior (P <0,0001) 

nos ratos do grupo intubado do que nos ratos do grupo ventilação nasal. 

Nenhum dos 14 ratos do SHAM morreu após a cirurgia e cada rato do SHAM 

apresentou uma FEVE maior do que 40%. Dezenove ratos do grupo intubado 

(54,3%) e 20 ratos do grupo ventilação nasal (50%) morreram durante as 

primeiras 24 horas após a cirurgia, e as taxas de mortalidade nos dois grupos 

não diferiram significativamente. A propensão de complicações durante a 

cirurgia, ou seja, atelectasia pulmonar e hemorragia foram maiores nos ratos 

do grupo ventilação nasal do que nos ratos do grupo intubado. Em contraste, a 

propensão para complicações no pós-operatório, como: depressão respiratória, 

falência cardíaca e edema pulmonar, foram maiores nos ratos do grupo 

intubado do que nos ratos do grupo ventilação nasal. As principais causas de 

morte nos ratos do grupo intubado e do grupo ventilação nasal foram: dilatação 

cardíaca, insuficiência cardíaca e edema pulmonar. Nove ratos dos 16 ratos 

sobreviventes do grupo intubado (56,3%) e seis ratos dos 20 sobreviventes do 

grupo ventilação nasal (30%) tiveram uma FEVE inferior a 40%. A proporção 

de ratos com uma FEVE inferior a 40% nos grupos intubado e ventilação nasal 

não diferiram significativamente entre si (P = 0,176). No geral, 25,7% de todos 

os ratos do grupo intubado e 15% de todos os ratos do grupo ventilação nasal 

tiveram uma FEVE inferior a 40%. (Tabela 2). 
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Tabela 1. Número de ratos operados, tempo anestésico-cirúrgico, sobrevida após 24 horas, 

índice de mortalidade e índice de ratos com FEVE menor que 40%. 

Grupos 

 

Tempo 

anestésico-

cirúrgico (Média 

± Desvio Padrão, 

minutos) 

Número de ratos 

sobreviventes 

após 

24h 

Índice 

de 

Mortalidade 

(%) 

Porcentagem de 

sobreviventes cuja 

FEVE40%(%) 

Grupo 

intubado 

 (n: 35) 

Grupo 

ventilação 

nasal  

(n: 40) 

SHAM  

(n: 14) 

14,59 a  

± 0,12 

 

         5,50 b  

± 0,19 

 

 

- 

16 

 

 

20 

 

 

 

14 

54,28a 

 

 

50,00a 

 

 

 

0b 

56,25a 

 

 

30ab 

 

 

 

0b 

Nota: letras diferentes entre linhas = p <0,05. Siglas: n: tamanho da amostra; FEVE: Fração de 
Ejeção do Ventrículo Esquerdo.   

 

 Especificamente, os valores das cinco medições ecocardiográficas nos 

ratos SHAM foram: 61,67 ± 7,23% para FEVE; 0,59 ± 0,07 mL para VDF; 0,23 

± 0,05 mL para VSF; 1,09 ± 0,08 cm2 para ADF e 0,59 ± 0,08 cm2 para ASF, 

sendo estatisticamente diferentes do grupo intubado e do grupo ventilação 

nasal.  



 

34 

 

 A comparação das médias dos parâmetros ecocardiográficos entre os 

grupos intubado, ventilação nasal e SHAM estão apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão dos parâmetros ecocardiográficos dos ratos do grupo 

intubado e do grupo ventilação nasal com FEVE menor que 40% e dos ratos SHAM. 

Variáveis FEVE (%) VSF (mL) VDF (mL) ASF (mL) ADF (mL) FC (bpm) 

Grupo 

intubado 

28,0 

9,2a 

0,54 

0,12a 

0,74 

0,09a 

1,12 

0,35a 

1,23 

0,1a 

258,4 

41,6a 

Grupo 

ventilação 

nasal 

26,5 

6,1a 

0,55 

0,12a 

0,74 

0,13a 

1,01 

0,12a 

1,23 

0,11a 

255,2 

40,2a 

SHAM 61,6 

7,2b 

0,23 

0,05b 

0,59 

0,07b 

0,59 

0,08b 

1,0 

0,08b 

227,3 

34,8a 

Nota: Animais sedados com cetamina 50 mg/kg/IM associada xilazina 5 mg/kg/IM. Letras 
diferentes entre linhas = p <0,05. Siglas: VSF: Volume Sistólico Final, VDF: Volume Diastólico 
Final, FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo, ASF: Área Sistólica Final, ADF: Área 
Diastólica Final e FC: Frequência Cardíaca.  

 

   

 Os valores médios de cada medida ecocardiográfica nos nove ratos do 

grupo intubado não foram significativamente diferentes daqueles dos seis ratos 

do grupo ventilação nasal. As análises histopatológicas dos corações dos dez 

ratos SHAM revelaram tecido do músculo cardíaco preservado.  
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As análises histológicas dos corações, tanto dos ratos do grupo intubado 

e do grupo ventilação nasal revelaram a presença de um infarto transmural 

organizado com fibrose e colágeno intenso depositado na parede livre do 

ventrículo esquerdo (figura 3). 

 

Figura 3- Microfotografias panorâmicas dos cortes transversais do coração de um rato SHAM 

(A), um rato infartado do grupo intubado (B), e um rato infartado do grupo ventilação nasal (C), 

após 37 dias da cirurgia.  

 

Nota: nos ratos do grupo intubado e grupo ventilação nasal, o infarto transmural é observado 
na parede livre do ventrículo esquerdo. Coloração de Hematoxilina e Eosina do tecido cardíaco 
de um rato SHAM (A1), na qual o miocárdio está preservado e sem alterações histológicas na 
microarquitetura cardíaca. Coloração de Hematoxilina e Eosina do tecido cardíaco de um rato 
do grupo intubado (B1) e um rato do grupo ventilação nasal (C1) apresenta uma área 
organizada de colágeno cicatricial (Coll) no infarto transmural das fibras musculares 
remanescentes (F). Coloração de Tricromo de Masson do tecido cardíaco de um rato SHAM 
(A2), um rato do grupo intubado (B2), e um rato do grupo ventilação nasal (C2) em que as 
fibras musculares são coradas de vermelho e a deposição de colágeno em azul. 
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1.5 Discussão 

 A taxa de mortalidade no grupo intubado e grupo ventilação nasal 

durante as primeiras 24 horas após cirurgia neste estudo foi de 50-55%, e esta 

taxa é semelhante ao relatado (40-65%) em outros estudos (ZORNOFF et al., 

2009a; OPITZ et al., 1995). Zornoff et al. (2009b) relataram que a 

remodelamento cardíaco que ocorre após o IAM está associado com uma 

elevada prevalência de arritmias e formação de aneurismas. Outros 

investigadores relataram que as arritmias, tais como: taquicardia ventricular 

sustentada e fibrilação ventricular são as principais causas de morte em ratos 

induzidos experimentalmente ao IAM (ZORNOFF et al., 2009a; LI & KLONER, 

1995).  

 Embora não tenha ocorrido diferença estatística entre os grupos 

intubado e ventilação nasal, verificou-se que o número de ratos com FEVE 

menor que 40% no grupo intubado foi maior do que a encontrada nos ratos do 

grupo ventilação nasal. Em parte, foi atribuído este aumento, pela duração do 

procedimento cirúrgico. O número de ratos resultante com uma FEVE inferior a 

40%, também é determinada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os 

determinantes intrínsecos incluem a idade do rato e linhagem, as variações 

individuais na anatomia da artéria coronária, e fatores fisiológicos individuais. 

Neste estudo, foram utilizados animais adultos, e esta escolha foi baseada 

porque melhora espontânea na função sistólica e no volume ventricular podem 

ocorrer dentro de 30 dias após a indução do IAM em ratos jovens, com idade 

de 28 dias (PABIS et al., 2008). Os fatores extrínsecos incluem o local da 

oclusão, o qual depende da experiência e habilidade do cirurgião para ocluir a 

ACE. Se a ACE for ocluída perto da sua origem, o tamanho do infarto será 

maior e a taxa de mortalidade pode chegar a 100% (Pfeffer et al., 1979).  

 Kissin et al. (1981), relataram que a manutenção prolongada (três horas) 

da anestesia com halotano no pós-operatório pode influenciar o aparecimento 

de efeitos deletérios e poderia causar mortalidade pós-operatória em ratos com 

IAM induzido experimentalmente. Especificamente, eles mostraram que o 

aumento da duração da anestesia com halotano após indução do IAM provoca 

hipotensão prolongada e aumenta o tamanho do infarto do miocárdio. 

Consequentemente, é possível que, além da cirurgia, a duração da anestesia 
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com halotano seja responsável pela maior propensão para a disfunção 

ventricular esquerda grave nos ratos do grupo intubado, em relação aos ratos 

do grupo ventilação nasal, visto que o tempo anestésico foi aproximadamente 

três vezes maior nos ratos do grupo intubado. Em nosso estudo, o exame 

histopatológico dos corações de todos os ratos com FEVE menor que 40% 

revelaram características histopatológicas semelhantes aos relatados em 

outros estudos (ZORNOFF et al., 2009b; FISHBEIN, MACLEAN, MAROKO, 

1978). Detalhadamente, foi observado que os corações infartados estavam 

dilatados, e esta dilatação estava associada com uma espessura reduzida da 

parede livre do ventrículo esquerdo com deposição de colágeno intensa. De 

acordo com Fishbein et al. (1978), estas alterações cardíacas, ocorrem cerca 

de 21 dias após a indução experimental do IAM. Consequentemente, a perda 

de tecido muscular cardíaco, resultará numa diminuição da FEVE com um 

aumento no volume sistólico e diastólico final do ventrículo esquerdo. Este 

processo resultará em dilatação ventricular e aumento da tensão diastólica 

(PABIS et al., 2008; ZORNOFF et al., 2009b). Não foram encontradas 

diferenças significativas nas medições ecocardiográficas entre os ratos do 

grupo intubado e grupo ventilação nasal com FEVE inferior a 40%. No entanto, 

quando comparado às duas técnicas cirúrgicas para induzir o IAM, a técnica 

que foi utilizada nos ratos do grupo ventilação nasal é mais vantajosa do que a 

utilizada nos ratos do grupo intubado em termos de: (a) a duração do 

procedimento cirúrgico; (b) a necessidade de equipamento de ventilação 

mecânica específico para roedores; (c) o processo de cicatrização, medido pela 

baixa incidência de deiscência de sutura e tempo reduzido para fechamento 

completo da ferida cirúrgica; e (d) a menor extensão de sombra acústica na 

avaliação ecocardiográfica, sendo este ponto chave na escolha da técnica para 

o delineamento do estudo desta tese, visto que a primeira avaliação 

ecocardiográfica foi realizada após 24 horas da cirurgia para indução do IAM. A 

técnica aplicada no grupo intubado formava muita sombra acústica, mesmo 

após sete dias. Sendo assim, essa metodologia não se adequaria para o 

delineamento do estudo desta tese.  

 Por outro lado, a técnica cirúrgica que foi usada para induzir um IAM nos 

ratos do grupo intubado teve algumas vantagens sobre a técnica do grupo 
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ventilação nasal. Em primeiro lugar, a taxa de complicações operatórias, tais 

como a frequência de atelectasia pulmonar e hemorragia, são menores. Em 

segundo lugar, o uso de uma haste flexível com ponta de algodão permite 

facilmente a remoção do pericárdio. Em terceiro lugar, o risco de ruptura 

cardíaca é inferior porque o coração não é exteriorizado como no grupo 

intubado. Finalmente, permite que o tórax fique aberto por mais tempo, o que 

reduz a pressão de tempo sobre o cirurgião. As vantagens de cada técnica 

estão apresentadas na (Tabela 4). 

 

Tabela 3. Vantagens das técnicas do grupo intubado e grupo ventilação nasal. 

Grupo intubado Grupo ventilação nasal 

- Taxa de complicações operatórias são 
menores (Ex.: atelectasia, hemorragia, 

hipóxia); 

- Menor duração do procedimento 
cirúrgico; 

- O uso de uma haste flexível com ponta 
de algodão permite facilmente a remoção 

do pericárdio; 

- Não necessita de equipamento de 
ventilação mecânica específico para 

roedores; 
- Risco de ruptura cardíaca é inferior; - Menor tempo para o processo de 

cicatrização;  
- Permite que o tórax fique aberto por 
mais tempo, o que reduz a pressão de 

tempo sobre o cirurgião. 

- Menor formação de sombra acústica na 
avaliação ecocardiográfica, ponto chave 
para escolha da técnica para utilização 
no delineamento do estudo principal. 

 

 Nosso estudo teve algumas limitações. As técnicas avaliadas são as 

mais frequentemente praticadas, mas a alta taxa de mortalidade e baixa taxa 

de ratos gravemente infartados continuam serem as principais limitações deste 

modelo experimental. Devido a estas limitações, a potência do teste estatístico 

utilizado para analisar a proporção de ratos com FEVE inferior a 40% entre os 

grupos foi baixa (0,35). Para aumentar a potência do teste, seria necessário um 

maior número de amostras em cada grupo, tornando o resultado do teste 

estatísticos desta análise mais confiáveis, mas por razões éticas isso não foi 

realizado. Nosso estudo necessitava sedar os ratos com cetamina e xilazina 

para o exame ecocardiográfico. Esta associação de sedativos não só afeta a 

FC, mas também diminui a contratilidade cardíaca (STEIN et al., 2007). 

Entretanto as doses de cetamina e xilazina foram idênticas para todos os ratos 

e foram utilizadas doses mínimas, a fim de somente imobilizar os ratos para a 

realização do exame. As medidas ecocardiográficas foram também realizadas 
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nos 14 ratos SHAM, que foram também sedados com doses idênticas de 

cetamina e xilazina. Foi verificado que no SHAM, os valores de FEVE foram 

superiores comparado aos ratos com a presença de infarto. Assim, concluímos 

que as mudanças nas medidas ecocardiográficas que foram encontrados nos 

ratos dos grupos infartados foram principalmente em decorrência da presença 

do infarto no ventrículo esquerdo e em menor proporção aos sedativos. 

  

1.6 Conclusão  

Ambas as técnicas cirúrgicas avaliadas podem ser usadas para induzir 

um IAM, com a finalidade de gerar ratos com uma FEVE inferior a 40%. A 

técnica realizada no grupo ventilação nasal apresenta um tempo cirúrgico 

inferior comparado ao grupo intubado. Embora não tenha sido observada 

diferença significativa entre os grupos, a técnica utilizada no grupo intubado 

obteve maior número de ratos com FEVE menor que 40%. Provavelmente isso 

se deve à maior duração do tórax aberto, o que reduz a pressão do tempo 

sobre o cirurgião, permitindo uma oclusão da ACE com maior precisão.  

Levando-se em conta o que foi observado, a técnica cirúrgica praticada 

no grupo ventilação nasal ocasionou menor incidência de sombra acústica no 

exame ecocardiográfico, sendo este fator decisivo na escolha da técnica 

cirúrgica para o delineamento do estudo principal, visto que o exame 

ecocardiográfico foi realizado 24 horas após a cirurgia de indução do IAM.  
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ARTIGO 2- EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DE 

CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIAIS HUMANAS E/OU DE 

SUAS VESÍCULAS EXTRACELULARES SOBRE A FUNÇÃO 

CARDÍACA EM RATOS SUBMETIDOS AO INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO 
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RESUMO 

 

Introdução: A terapia celular e seus derivados têm sido alvo de muitos estudos 

como uma alternativa promissora para o tratamento de doenças isquêmicas do 

coração. Objetivo: Este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da 

administração sistêmica de células progenitoras endoteliais humanas (CPE), 

vesículas extracelulares (VE) derivadas de CPE, ou da associação de 

CPE+VE, sobre a função cardíaca em ratos submetidos ao infarto agudo do 

miocárdio (IAM). Métodos: Foi realizado um estudo cego, completamente 

randomizado, o qual comparou seis grupos: grupo normal (normal): somente 

determinação dos parâmetros fisiológicos; grupo sham (cirurgia simulada): 

realizado o procedimento cirúrgico, somente com a passagem da agulha ao 

redor da artéria coronária, sem ocluí-la; grupo veículo (veículo), ratos com IAM 

tratados com PBS; Grupo VE, ratos com IAM tratados com VE; grupo CPE, 

ratos com IAM tratados com CPE; e Grupo CPE+VE, ratos com IAM tratados 

com CPE+VE. As principais variáveis foram determinadas no momento basal 

(24 horas após IAM, antes da administração dos tratamentos) e após 29 dias 

da cirurgia (28 dias após administração dos tratamentos), incluindo avaliação 

ecocardiográfica. As variáveis ecocardiográficas avaliadas do ventrículo 

esquerdo foram: volume diastólico final (VDF), volume sistólico final (VSF), 

fração de ejeção (FEVE) e débito sistólico (DS). Os resultados estão expressos 

em mediana, valor mínimo/máximo. Resultados: O VSF (VE, basal: 0,457, 

0,275/0,562 e 29 dias: 0,514, 0,259/1,123; CPE, basal: 0,408, 0,270/0,604 e 29 

dias: 0,666, 0,310/1,02; CPE+VE, basal: 0,496, 0,389/0,550 e 29 dias: 0,943, 

0,370/1,133; veículo, basal: 0,466, 0,319/0,605 e 29 dias: 0,643, 0,442/0,983) e 

VDF (VE, basal: 0,657, 0,446/0,758 e 29 dias: 0,862, 0,547/1,32; CPE, basal: 

0,596, 0,452/0,755 e 29 dias: 1,02, 0,718/1,356; CPE+VE, basal: 0,591, 

0,553/0,804 e 29 dias: 1,333, 0,741/1,430; veículo, basal: 0,635, 0,444/0,721 e 

29 dias: 1,12, 0,678/1,430) foram significativamente maiores após 29 dias 

comparado ao momento basal em todos os grupos submetidos ao IAM, mas 

sem diferença nos grupos normal (basal: 0,479, 0,426/0,603 e 29 dias: 0,542, 

0,526/0,602) e sham. Não houve diferença significativa entre os momentos 

avaliados em todos os grupos estudados sobre a FEVE (VE, basal: 32, 
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20,2/38,6 e 29 dias: 34,1, 14,8/54,8; CPE, basal: 28,2, 19,9/42 e 29 dias: 33,6, 

24,3/56,7; CPE+VE, basal: 25,3, 13,2/37,2 e 29 dias: 26,3, 16/50; veículo, 

basal: 27,9, 26,5/42,4 e 29 dias: 33,8, 23,1/44,5; normal, basal: 59,2, 58,3/64,7 

e 29 dias: 64,8, 61,4/70,8; Sham, basal: 62, 56,2/66,6 e 29 dias: 66,9, 

60,6/70,3). O DS foi significativamente maior após 29 dias comparado ao 

momento basal nos grupos CPE (basal: 70,1, 51/85,1 e 29 dias: 110,8, 

76,5/133,8) e CPE+VE (basal: 61,6, 34,6/99,5 e 29 dias: 124,8 76,5/172,1). 

Não ocorreu óbito durante o andamento do estudo nos animais tratados com 

VE, CPE ou associação das duas terapias, assim como nos animais do grupo 

normal e Sham, por outro lado, dois animais do grupo veículo não resistiram 

aos efeitos deletérios consequentes do IAM. Avaliação da histopatologia renal 

demonstrou uma incidência de lesão renal menor nos grupos VE (37,5%), CPE 

(62,5%) e CPE+VE (66,6%) comparado ao grupo veículo (83,3%), mas sem 

diferença significativa entre os grupos. Conclusão: Nenhum tratamento 

proposto melhorou de forma significativa a função ventricular e foi capaz de 

prevenir o remodelamento ventricular após IAM. A mortalidade e a ocorrência 

de lesão renal foram menores nos protocolos terapêuticos testados comparado 

ao grupo veículo, mas sem diferença significativa. 

 

Palavras-chave: Infarto do miocárdio. Vesículas extracelulares. Células 

Progenitoras Endoteliais. 
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ABSTRACT 

Introduction: Cell therapy and their derivatives have been the target of many 

studies as a promising alternative for the treatment of ischemic diseases and 

the effectiveness of these therapies has been investigated in experimental 

model of acute myocardial infarction (AMI) in rats. Objective: This study aimed 

to evaluate the effects of systemic administration of endothelial progenitor cells 

(EPC), extracellular vesicles (EV) derived from EPC or EPC plus EV, on cardiac 

function in rats submitted experimentally to AMI. Methods: A blind and 

completely randomized study comparing six groups: normal group (normal): 

was not performed any surgical procedure; sham group (sham): underwent 

surgery only with the passage of the needle around the coronary artery without 

occluding it; AMI group treated with PBS (vehicle); AMI group treated with VE 

(VE); AMI group treated with EPC; and AMI group treated with EPC+VE. The 

main variables were determined at baseline (24 hours after AMI, prior to 

administration of treatment) and after 29 days of surgery (28 days after 

administration of treatment), including echocardiographic and 

electrocardiographic assessment. After euthanasia of the animals was 

performed histopathological evaluation of the heart and kidneys. Results are 

expressed as median, minimum / maximum value. Results: ESF (EV, baseline: 

0.457, 0.275 / 0.562 and 29 days: 0.514, 0.259 / 1.123. EPC, baseline: 0.408, 

0.270 / 0.604 and 29 days: 0.666, 0.310 / 1.02. EPC + EV, baseline: 0.496, 

0.384 / 0.550 and 29 days: 0.943, 0.370 / 1.133. Vehicle, baseline: 0.466, 0.319 

/ 0.605 and 29 days: 0.643, 0.442 / 0.983) and EDV (EV, baseline: 0.657, 0.466 

/ 0.758 and 29 days: 0.862, 0.547 / 1.32. EPC, baseline: 0.596, 0.452 / 0.755 

and 29 days: 1.02, 0.718 / 1.356, EPC + EV, baseline: 0.591, 0.553 / 0.804 and 

29 days: 1.333, 0.741 / 1.430, Vehicle, baseline: 0.635, 0.444 / 0.721 and 29 

days: 1.12, 0.678 / 1.430) were significantly higher after 29 days compared to 

baseline at all groups submitted to AMI, but with no difference in the normal 

(EDV, baseline: 0.479, 0.426 / 0.603 and 29 days: 0.542, 0.526 / 0.602. ESV, 

baseline: 0.199, 0.163 / 0.247 and 29 days: 1.79, 0.175 / 0.231) and sham 

groups (EDV, baseline: 0.494, 0.252 / 0.573 and 29 days: 0.535, 0.299 / 0.614. 

ESV, baseline: 0.173, 0.08 / 0.284 and 29 days: 0.177, 0.09 / 0.223). There 

were no significant differences between the groups evaluated for LVEF (EV, 
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baseline: 32, 20.2 / 38.6 and 29 days: 34.1, 14.8 / 54.8. EPC, baseline: 28.2, 

19.9 / 42 and 29 days: 33.6, 24.3 / 56.7. EPC + EV, baseline: 25.3, 13.2 / 37.2 

and 29 days: 26.3. Vehicle, baseline: 27.9, 26.5 / 42.4 and 29 days: 33.8, 23.1 / 

44.5. Normal, baseline: 59.2, 58.3 / 64.7 and 29 days: 64.8, 61.4 / 70.8. Sham, 

baseline: 62, 56.2 / 66.6 and 29 days: 66.9, 60.6 / 70.3). The SO was 

significantly higher after 29 days compared to baseline in the EPC groups 

(baseline: 70.1, 51 / 85.1 and 29 days: 110.8, 76.5 / 133.8) and EPC + EV 

(baseline: 61.6, 34.6 / 99.5 and 29 days: 124.8 76.5 / 172.1). No deaths 

occurred during the course of the study in the animals treated with EV, EPC or 

association of the two therapies, as well as in the animals of the normal and 

Sham group, on the other hand, two animals of the vehicle group did not resist 

the deleterious effects consequent to AMI. The renal histopathology showed an 

incidence of renal lesions lower in the VE (37.5%), CPE (62.5%) and CPE + VE 

(66.6%) groups compared to the vehicle group (83.3%), but without significant 

difference between the groups. Conclusion: No proposed treatment 

significantly improved ventricular function and was able to prevent ventricular 

remodeling after AMI. The mortality and occurrence of renal injury were lower in 

the therapeutic protocols tested compared to the vehicle group, but without 

significant difference. 

 

Keywords: Myocardial infarction. Extracellular Vesicles. Endothelial Progenitor 

Cells. 
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1 Introdução 

1.1 Patofisiologia da insuficiência cardíaca  

As doenças cardiovasculares são responsáveis por um alto índice de 

morbidade e mortalidade mundial. De acordo com os últimos levantamentos 

publicados no portal DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde, 2011) do Ministério da Saúde Brasileiro foram registrados 

103.486 óbitos em decorrência de doenças isquêmicas do coração no Brasil 

em 2011, sendo considerada uma das principais causas de morte no país. O 

mesmo fato ocorre na Europa e nos EUA, aonde as doenças isquêmicas do 

coração, também são consideradas uma das principais causas de morte 

(THOM et al. 2006; BRITISH HEART FOUNDATION, 2008).   

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma doença isquêmica do coração 

que ocorre quando o fluxo sanguíneo em uma artéria coronária é interrompido 

devido à aterosclerose ou trombose e está interrupção resultará em hipóxia e 

consequentemente necrose do miocárdio suprido por esta artéria (MACLEAN 

et al., 1976). Consequentemente, a perda de miocárdio viável resulta em 

aumento do esforço do miocárdio restante, provocando eventualmente uma 

sequência de processos fisiológicos e celulares que conduzem a dilatação 

ventricular esquerda e falência cardíaca (HOCHMAN & BULKLEY, 1982; 

MANN, 1999). A falência cardíaca é uma síndrome clínica complexa que surge 

secundária a anormalidades hereditárias ou adquiridas da estrutura cardíaca 

prejudicando a capacidade de bombeamento ou enchimento cardíaco. As 

causas mais comuns incluem distúrbios crônicos que aumentam a carga de 

trabalho cardíaco, tais como perda de massa muscular devido ao infarto do 

miocárdio ou sobrecarga de pressão devido à hipertensão (SHAH & MANN, 

2011). A resposta cardíaca para tais tensões implica em remodelação 

complexa dos cardiomiócitos e dos outros tipos celulares presentes no 

coração, que poderia inicialmente ser adaptável, mas eventualmente pode 

progredir para disfunção contrátil, dilatação ventricular e arritmias cardíacas 

(SHAH & MANN, 2011). Os danos do IAM são frequentemente progressivos e 

a falência cardíaca começa após produzir um declínio inicial na capacidade de 

bombeamento do coração. Em seguida, ocorre ativação de uma variedade de 

mecanismos compensatórios, incluindo o sistema nervoso adrenérgico, o 
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sistema renina angiotensina e o sistema de citocinas. De maneira breve, estes 

sistemas são capazes de restaurar a função cardiovascular de forma 

compensatória, tornando o paciente assintomático, entretanto, com o passar do 

tempo danos orgânicos secundários dentro do ventrículo ocorrem, levando ao 

remodelamento ventricular (SHAH & MANN, 2011). 

Muitos mediadores, tais como fatores neuro-hormonais, citocinas, 

fatores de crescimento, e enzimas, são conhecidos por estarem envolvidos no 

processo de remodelamento cardíaco (SHAH & MANN, 2011). Fatores neuro-

hormonais tais como angiotensina II (Ang II), aldosterona, endotelina-1 e 

norepinefrina apresentam importante papel no desenvolvimento do 

remodelamento do ventrículo esquerdo (TAKANO & KOMURO, 2007). A ação 

da Ang II induz hipertrofia dos cardiomiócitos e aumenta a proliferação de 

fibroblastos cardíacos e síntese de colágeno. Endotelina-1, está envolvida no 

processo de remodelamento que inclui, hipertrofia cardíaca e síntese de 

colágeno. Citocinas, tais como fator de necrose tumoral-, em inglês: tumor 

necrosis factor-alpha (TNF-) e interleucina seis (IL-6) também estão 

envolvidos no processo de remodelamento cardíaco (TAKANO & KOMURO, 

2007. Fatores de crescimento, tais como fator de transformação do 

crescimento beta, em inglês: transforming growth factor beta (TGF-β), fator de 

crescimento de fibroblasto, e fator de crescimento derivado de plaqueta 

demonstram estar associados com o processo de remodelamento cardíaco, o 

TGF- tem importante função na regulação da produção da matriz extracelular 

e fibrose (TAKANO & KOMURO, 2007). Enzimas, como matriz 

metaloproteases e inibidores teciduais das metaloproteases estão envolvidos 

no processo de remodelamento ventricular (SHAH & MANN, 2011). A 

degradação da matriz extracelular dentro do miocárdio ocasionará 

remodelamento cardíaco e falência cardíaca após infarto do miocárdio. Matriz 

das metaloproteases é uma família de enzimas proteolíticas para degradação 

da matriz extracelular e estão envolvidas no processo de remodelamento 

tecidual que inclui morfogênese e cicatrização das feridas (TAKANO & 

KOMURO, 2007). Os fatores neuro-hormonais, citocinas, fatores de 

crescimento e enzimas envolvidas no processo de remodelamento cardíaco e 

falência cardíaca estão apresentadas na figura 1. 



 

49 

 

 

Figura 1. Processo de remodelamento e falência cardíaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ang II: Angiotensina II; ECA: Enzima Conversora de angiotensina; IL-1: Interleucina 1; IL-

6: Interleucina 6; MMPs: metaloproteases da matriz; TGF-: fator de transformação do 

crescimento beta; TIMPs: inibidor de tecido de anticorpos de metaloproteases; TNF-; Fator de 

necrose tumoral-. Fonte: Adaptado de Takano & Komuro (2007). 

 

 Com o agravamento do remodelamento do ventrículo esquerdo e a 

função cardíaca descompensada inicia-se a falência cardíaca (MANN, 1999). 

INFARTO DO MIOCÁRDIO 

 

FATOR ENDÓGENO: 
- Ang II; 

- Endotelina I; 
- Norepinefrina; 

-TNF-; 
- IL-1 e IL-6; 

- TGF-; 
- MMPs, TIMPs 

ESTRESSE: 
- Hipóxia; 

- Inflamação; 
- Estresse oxidativo; 
- Estresse mecânico; 

 

 

 

TERAPIA 
ANTIRREMODELAMENTO: 

- Inibidor da ECA; 
- Bloqueadores de receptores da 

Ang II; 

-  bloqueadores; 
- Estatina; 

REGENERAÇÃO DO MIOCÁRDIO: 
- Células-tronco; 

- Células progenitoras; 
- Mioblastos esqueléticos; 

- Citocinas Hematopoiéticas;  
 

 

 

- Perda de cardiomiócito  
(necrose, apoptose); 

- Hipertrofia de cardiomiócito; 
- Rompimento da matriz extracelular; 

- Deposição de colágeno; 

REMODELAMENTO DO VENTRÍCULO ESQUERDO 
- Expansão do infarto; 

- Dilatação do ventrículo esquerdo; 
- Hipertrofia do ventrículo esquerdo em região não infartada; 

Redução da contratilidade do ventrículo esquerdo 

Falência Cardíaca 
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Vários mecanismos são propostos para explicar os danos causados durante a 

disfunção e remodelamento ventricular, como: modificações no trânsito de 

cálcio, alterações das vias beta-adrenérgicas, alterações das proteínas 

contráteis, aumento da morte celular, acúmulo de colágeno, alterações das 

metaloproteases, aumento do estresse oxidativo, déficit energético, alterações 

das proteínas do citoesqueleto, da membrana e da matriz e as alterações da 

geometria ventricular (ZORNOFF et al., 2009a).  

 A manutenção do volume, tônus vascular e estabilidade hemodinâmica 

dependem de uma série de interações entre o coração e os rins (BOCK & 

GOTTLIEB, 2010), a disfunção severa em um destes órgãos raramente ocorre 

de forma isolada (BOCK & GOTTLIEB, 2010). A síndrome cardiorrenal (SCR) 

descreve uma disfunção primária no coração ou nos rins que após iniciar 

resultam em um dano em ambos os órgãos (LIU et al., 2012). O processo em si 

merece maior compreensão em torno de sua fisiologia complexa, que ocorrem 

devido distúrbios hemodinâmicos, hormonais, inflamatórios, bioquímicos, entre 

outros (RONCO et al., 2008). Após a disfunção cardíaca ocorrem inúmeros 

efeitos negativos sobre a função renal, ao passo que a insuficiência renal pode 

ser significativamente prejudicada devido à insuficiência cardíaca (BOCK & 

GOTTLIEB, 2010).    

 Assim, compreender os mecanismos patofisiológicos subjacentes das 

doenças cardiovasculares, especialmente das doenças da artéria coronária e 

falência cardíaca são essenciais na elaboração de novas estratégias 

terapêuticas.  

Neste contexto a medicina regenerativa com o uso de células-tronco e 

seus derivados estão sendo amplamente investigados em torno de sua 

aplicabilidade terapêutica no IAM. As células-tronco e seus produtos têm o 

potencial de fornecer ou estimular a formação de um novo suprimento 

sanguíneo e originar novos cardiomiócitos no coração lesionado, reduzindo 

assim o estresse hemodinâmico e o remodelamento ventricular (CARPENTER 

et al., 2012).   

 

1.2 Células-Tronco e IAM 
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 Estudos experimentais realizados em ratos têm mostrado que o 

transplante de células-tronco mesenquimais (MSC), (CHENG et al.,  2008; 

NESSELMANN et al.,  2008; FURLANI et al.,  2009), células-tronco do sangue 

e do cordão umbilical (MA et al.,  2005; MA et al.,  2006a), células 

hematopoiéticas derivadas da medula óssea (MA et al.,  2006b), mioblastos 

esqueléticos (BONAROS et al.,  2006), células progenitoras endoteliais (CPE) 

(SENEGAGLIA et al.,  2010; SUSS et al.,  2014), células-tronco cardíacas 

(WINTER et al.,  2009), células-tronco embrionárias (SINGLA et al.,  2006) e 

células-tronco pluripotentes induzidas (NELSON et al.,  2009) têm melhorado a 

função ventricular após indução do IAM.   

 Células-tronco adultas (CTA) são células indiferenciadas residentes nos 

tecidos adultos, com uma capacidade mais limitada de autorrenovação e 

diferenciação (PEKOVIC & HUTCHISON, 2008). As CTA estão presentes na 

maioria dos tecidos e órgãos como medula óssea, fígado, pâncreas, músculo 

esquelético, tecido adiposo e sangue (ZHANG, YANG, HAN, 2009).  

 As CTA residem em um nicho tecidual específico onde permanecem 

sem se dividir a menos que sejam ativadas por uma necessidade normal de 

manutenção do tecido ou devido a doenças ou danos teciduais, como ocorre 

no IAM. Os mecanismos prováveis pelos quais as CTA agem na recuperação 

do tecido danificado como no caso do coração são: (a) proteção dos 

cardiomiócitos da morte por apoptose; (b) liberação de fatores parácrinos como 

as citocinas, que auxiliam, por exemplo, na angiogênese; (c) mobilização de 

células-tronco cardíacas residentes (ou mesmo da medula óssea) para reparar 

as células danificadas e; (d) indução da proliferação de cardiomiócitos 

endógenos (ELGEMANN & FRANZ, 2006). 

 As células progenitoras têm a capacidade de se diferenciar em um tipo 

especializado de célula, elas podem ser comparadas com células-tronco 

adultas, mas estão numa etapa mais avançada de diferenciação celular 

(MELTON, COWEN, STEMNES, 2009). O termo "células progenitoras 

endoteliais" (CPE) pode ser fundamentalmente utilizado para referir-se a 

populações de células que são capazes de se diferenciarem em células 

endoteliais maduras (CE), com papéis fisiológicos determinantes na 
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angiogênese e vasculogênese (SUKMAWATI et al., 2015; CHONG, NG, CHAN, 

2016).  

As CPE têm demonstrado características angiogênicas capazes de 

promover a neovascularização terapêutica, sendo estas fundamentais para o 

reparo do tecido cardíaco após IAM (ZHANG, YANG, HAN, 2006; HU et al., 

2009; SENEGAGLIA et al., 2010). A terapia pró-angiogênica apareceu como 

uma estratégia promissora para o tratamento de pacientes com IAM, que tem 

por objetivo a formação de novos microvasos, com o potencial de reperfundir o 

miocárdio isquêmico nas fases iniciais após IAM (COCHAIN, CHANNON, 

SILVETRE, 2012). 

 A angiogênese constitui-se um processo fisiológico iniciado em resposta 

a uma lesão tecidual isquêmica. Porém, no miocárdio esta resposta fisiológica 

é menor, perpetuando a isquemia tecidual. De acordo com Urbich & Dimmeler 

(2004), as CPE representam uma população celular heterogênea de múltiplas 

origens e fenótipos distintos, sendo capazes de originar células endoteliais 

funcionais. As CPE sintetizam e secretam uma gama de fatores de crescimento 

e citocinas, tais como: VEGF, FGF, MCP-1, HGF, IGF-1, SDF-1 e 

trombopoetina. Estes fatores exercem efeitos tanto nas células-alvo como em 

sua vizinhança (TÖGEL et al., 2005) promovendo a neovascularização 

(MIYAHARA et al., 2006), a redução da atrofia da parede ventricular (SHAKE et 

al., 2002) e o aumento da angiogênese na região isquêmica (SENEGAGLIA et 

al., 2010). Contudo, a transdiferenciação das CPE em cardiomiócitos é incerta. 

O mecanismo bioquímico das células-tronco promove efeitos parácrinos dentre 

os quais a modulação do sistema imunitário, sendo este efeito desejável 

clinicamente para controlar a inflamação após o IAM (AKKER et al., 2012).  

   As CPE já foram isoladas da medula óssea, sangue periférico e sangue 

do cordão umbilical (HUR, YOON, KIM, 2004; INGRAM et al., 2004; 

SENEGAGLIA et al., 2010). Em nossa experiência a quantidade de células 

obtidas do cordão umbilical é maior em relação à medula óssea e sangue 

periférico, sendo esta a principal vantagem do uso do cordão umbilical 

(SENEGAGLIA et al., 2010). Por ser um material biológico de descarte e de 

fácil obtenção, o uso do cordão umbilical para isolar as CPE torna-se um 

processo terapêutico viável e aplicável clinicamente.   
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 Essas células são caracterizadas pela expressão de marcadores de 

superfície celular CD133, CD34 e pelo receptor de fator de crescimento 

endotelial vascular-2 (VEGFR2), pela absorção de lipoproteína de baixa 

densidade-acetilada e pela ligação à lecitina (KALKA et al., 2000). Quando 

migram para a circulação sistêmica as CPE gradualmente perdem a 

propriedade progenitora e começam a expressar marcadores endoteliais 

adultos (GEHLING et al., 2000). 

 Além dos fatores de crescimento e das citocinas, as CPE também 

secretam vesículas extracelulares (VE), os quais carreiam compostos, como 

proteínas, RNA mensageiro (mRNA) e microRNA. Estas VE têm demonstrado 

efeitos terapêuticos potenciais em modelos animais submetidos à injúria de 

isquemia e reperfusão coronariana e de isquemia renal (BRUNO et al., 2012; 

HE et al., 2012; ARSLAN et al., 2013). 

 

1.3 Microvesículas e exossomos  

 Microvesículas (MV) e exossomos são VE que apresentam estrutura 

esférica, limitada por uma bicamada lipídica e que contém componentes 

solúveis hidrofílicos que possuem propriedades bioquímicas e estruturais 

distintas dependendo da sua origem (THÉRY, OSTROWSKI, SEGURA, 2009).  

 Em células eucarióticas a transferência de componentes intracelulares 

entre as células envolve vesículas carreadoras que brotam da membrana de 

uma célula doadora e viaja pelos fluidos extracelulares antes de alcançar uma 

célula receptora. Essas vesículas carreadoras contêm material do lúmen da 

célula doadora e podem ser geradas ou pelo brotamento da membrana 

plasmática ou no lúmen dos compartimentos internos (RECORD et al., 2014).  

 Os exossomos surgem da membrana celular de compartimentos 

endossomais e são liberados no espaço extracelular após a fusão de corpos 

multivesiculares com a membrana plasmática (MATHIVANAN & SIMPSON, 

2010), conforme figura 2. Primeiramente eles foram descritos como vesículas 

relacionadas com a maturação dos retículos, porém, mais tarde, foi 

comprovado que eles possuem importante papel nas respostas imunes 

(COLINO et al., 2010). Mais recentemente, os exossomos foram encontrados 

em diferentes fluídos biológicos como urina, plasma, fluido sinuvial e por 
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possuírem conteúdo específicos tem sido avaliado como biomarcador para 

neoplasias (SANDFELD-PAULSEN et al., 2016). Os exossomos possuem 

tamanhos entre 30-120nm e são liberados por exocitose regulada pelo gene 

TP53 que é dependente da ativação do citoesqueleto, mas independente do 

influxo de cálcio celular. Os exossomos são ricos em anexinas, tetraspaninas 

(CD36, CD81, CD9) e proteínas heat-shocks (Hsp60, Hsp70 e Hsp90), porém 

exibem baixas quantidades da fosfatidilserina e incluem proteínas específicas 

do tipo celular de origem quando empacotados (THÉRY, OSTROWSKI, 

SEGURA, 2009).  

 As MV são maiores que os exossomos com tamanhos entre 0,1-1μm. 

Elas surgem de pequenos brotamentos que são liberadas por protusões 

citoplasmáticas seguidas pelo seu distanciamento da superfície celular (Figura 

2).  

 

Figura 2. Representação da liberação de vesículas extracelulares. Obs.: a- Exossomos; b- 

Microvesículas.  

 

Nota: INAL et al., 2012. 

 O processo de protusão citoplasmática é dependente da calpaina, 

reorganização do citoesqueleto e concentração de cálcio intracelular. Os íons 

de cálcio são responsáveis pelas mudanças na distribuição assimétrica dos 

fosfolipídeos da membrana plasmática que levam a formação dessas bolhas. 

As MV são altamente ricas em fosfatidilserina, contêm proteínas associadas à 

balsas lipídicas, do inglês lipid rafts e são enriquecidas em colesterol, 

esfingomielina e ceramida (GYÖRGY et al., 2011).  
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Daqui em diante tanto exossomos como MV serão referidas como VE ao 

longo do trabalho. Essas VE são liberadas constitutivamente pelas células, ou 

podem ser consequências de ativações celulares como: agonistas, estresses 

físicos ou químicos (CAMUSSI et al., 2010).  

 Collino et al. (2010) mostraram que microRNAs estão presentes tanto 

nas VE como nas células de origem, entretanto alguns destes microRNAs 

aparecem presentes somente nas células ou nas VE. Análises de ontologia 

genética confirmaram que os microRNAs presentes tanto nas células-tronco 

mesenquimais (CTM) como nas VE são aqueles envolvidos com o 

desenvolvimento, sobrevivência celular e diferenciação. Já os microRNAs 

presentes apenas nas VE estão mais associados com a regulação do sistema 

imune. Essa característica levanta a hipótese de que alguns microRNAs são 

selecionados para serem estocados em VE para exercerem o papel de 

comunicação célula-célula tendo efeito apenas na célula-alvo.  

 Quanto ao conteúdo proteico dessas VE, análises de proteômica 

identificaram 730 proteínas dentre as quais estão mediadores que controlam a 

auto-renovação e a diferenciação das CTM. Além disso, essa análise revelou 

um número de marcadores de superfície, tais como: PDGFRB, EGFR e 

PLAUR, moléculas de sinalização das vias RAS-MAPK, RHO e CDC42, 

moléculas de adesão celular e antígenos que possivelmente auxiliem essas VE 

nos processos de reparo tecidual (KIM et al., 2012). 

 Uma vez liberadas, as VE podem influenciar o comportamento das 

células-alvos de diferentes maneiras. Por exemplo, as VE de plaquetas 

possuem suas membranas enriquecidas com fosfatidilserinas que têm um 

papel importante no processo de coagulação. Ao interagirem com a membrana 

das células-alvo, essas VE ativam os complexos de enzimas pró-coagulantes 

(COCUCCI, RACCHETTI, MELDOLESI, 2009). Além das VE de plaquetas 

ativarem o processo de coagulação elas podem ativar outras respostas 

celulares, como: a ativação das células endoteliais (BARRY et al., 1997), dos 

neutrófilos polimorfonucleares (MIYAMOTO et al., 1998) e monócitos (BARRY 

et al., 1999).  

 Além da comunicação direta das VE com as células-alvo, as VE também 

podem interagir com as células através da transferência de receptores de uma 
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célula de origem a outra. Isso acontece, por exemplo, com moléculas de 

adesão CD41 que são transferidas das plaquetas para as células endoteliais ou 

para as células tumorais conferindo a elas propriedades pró-adesivas 

(JANOWSKA-WIECZOREK et al., 2001).  

 A descoberta mais recente da ação das VE inclui a transferência 

horizontal da informação genética das VE das células de origem para as 

células-alvo. Essa informação foi primeiramente demonstrada por Ratajczak et 

al. (2006) em que VE derivadas de células-tronco embrionárias murinas foram 

capazes de reprogramar células progenitoras hematopoéticas por transferir não 

apenas proteínas, mas também mRNA dos fatores transcricionais de 

pluripotência que foram traduzidos em proteínas. 

 As CTM humanas liberam uma quantidade significativa de VE contendo 

mRNAs com propriedades tanto nos processos funcionais dessas células como 

no processo de diferenciação (COLLINO et al., 2010). 

  

1.4 Microvesículas derivadas de CTA e Medicina Regenerativa 

 Os efeitos benéficos e protetores das VE derivadas de CTM e CPE para 

o reparo tecidual têm sido descritas em diferentes patologias (BRUNO et al., 

2012; HE et al., 2012; ARSLAN et al., 2013; HU et al., 2015). 

 A atividade parácrina e protetora das VE das CTM vêm sendo estudada 

para o reparo de rins sujeitos a injurias agudas. Foi demonstrado que VE 

liberadas de CTM foram capazes de proteger o rim por inibir a apoptose das 

células epiteliais tubulares em ratos com imunodeficiência grave (SCID), cuja 

injuria renal foi provocada por cisplatina e glicerol (BRUNO et al., 2012; HE et 

al., 2012). 

 O uso potencial das VE para o tratamento de doenças cardiovasculares 

também vem aumentando o interesse dos pesquisadores para a terapia 

regenerativa. No estudo de Deregibus et al. (2007) com CPE, constatou que as 

VE derivadas dessas células foram incorporadas nas células endoteliais 

normais através da interação com as subunidades α4 e β1 das integrinas 

presentes na superfície das células-alvo, ativando o programa angiogênico. 

Para comprovar esse efeito in vivo ratos SCID foram transplantados com VE 

derivadas de células endoteliais humanas cultivadas em matrigel e essas VE 
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foram capazes de ativar o programa angiogênico levando a formação de uma 

rede de veias conectadas com a vasculatura murina. Com a finalidade de 

evidenciar a transferência dos mRNAs das VE para as células-alvo, também 

foram transplantados VE contendo o mRNA de proteína verde fluorescente 

(GFP) e foi confirmada a presença da proteína GFP nesses ratos comprovando 

a transferência genética.  

 Em camundongos submetidos à injúria de isquemia reperfusão da artéria 

coronária, a administração sistêmica de VE derivadas de CTM humanas 

demonstraram aumentar o nível de ATP, diminuir o estresse oxidativo e ativar a 

via P13/Akt, melhorando a viabilidade miocárdica e prevenindo os efeitos 

deletérios após a injúria (ARSLAN et al., 2013). 

 Em ratos induzidos experimentalmente ao acidente vascular cerebral, a 

administração sistêmica após 24 horas da lesão de VE derivadas de CTM 

murinas, demonstrou promover recuperação funcional e plasticidade 

neurovascular (XIN et al., 2013). 

 As VE aparentam ser uma fonte terapêutica promissora. Por isso, com a 

finalidade de manter uma produção constante, Lai, Chen, Lim (2011) derivaram 

CTM de células-tronco embrionárias e as imortalizaram para que estas 

pudessem produzir constantemente grande quantidade de VE. Ao injetar essas 

VE em camundongos que foram sujeitos a isquemia e reperfusão, foi 

demonstrado que essas VE apresentam uma atividade cardioprotetora.  A ação 

das CTM e CPE por vias parácrinas tem mudado a perspectiva do uso destas 

células na medicina regenerativa. Assim, o interesse da utilização das VE como 

uma nova estratégia terapêutica vem crescendo. 

 

1.5 Objetivo Geral: 

 Este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da administração 

sistêmica de CPE, VE derivadas de CPE, ou da associação de CPE+VE, sobre 

a função cardíaca em ratos submetidos experimentalmente ao IAM. 

 

1.6 Objetivos específicos:  

- Isolar e cultivar as CPE; 

- Isolar e caracterizar as VE; 
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- Induzir o IAM; 

- Transplantar os tratamentos (VE, CPE, CPE+VE); 

- Avaliar in vivo os diferentes tratamentos utilizados por meio de análise 

ecocardiográfica, eletrocardiográfica e da pressão arterial; 

- Avaliar os diferentes tratamentos utilizados por meio da avaliação 

histopatológica do coração e dos rins; 

- Avaliar a incidência de síndrome cardiorrenal por meio da avaliação 

histopatológica; 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Obtenção das amostras das CPE 

Este protocolo experimental foi avaliado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da FIOCRUZ, parecer n° 419/07. 

As CPE, foram obtidas de três unidades de sangue de cordão umbilical 

humano recém coletados, conforme protocolo estabelecido por Senegaglia et 

al. (2010). As CPE isoladas foram expandidas em condições de cultivo próprios 

acrescidos de 10% de soro bovino fetal (SBF) e 1% de antibiótico sob tensão 

de 5% de CO2 a 37ºC até a sexta passagem.  Uma parte das células deste 

cultivo foi utilizada para obtenção das VE e a outra parte foi utilizada no 

transplante isolado de CPE ou associação de CPE+VE.  

Aa análises de caracterização das CPE foram realizadas pela marcação 

de 5 x 105 células nos momentos imediatamente após o isolamento e ao final 

da expansão celular in vitro. As células foram incubadas com anticorpos 

monoclonais conjugados a corantes fluorescentes contra os seguintes 

antígenos: CD133, CD34, CD31, CD45, CD14, Vwf, CD105, CD201, CD166 e 

CD146.  Todas as incubações foram realizadas a temperatura ambiente, no 

escuro, por 30 minutos. Anticorpos isotípicos identicos (BD Pharmingen) foram 

utilizados como controle. Após a incubação as células foram lavadas com PBS 

e fixadas com PBS contendo 1% de paraformaldeído. A aquisição das 

amostras foram realizadas utilizando-se o citometro de fluxo FACSCalibur e 

analisadas pelo software (Flowjo, Ashland, OR, USA). 
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 Os detalhes das etapas da purificação das CPE estão apresentados na 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Desenho Esquemático da Purificação de CPE, CD133+. 

 

 Nota: MILTENYIBIOTEC, 2016. 

 

2.2 Isolamento e caracterização das VE derivadas das CPE 

O isolamento das VE se deu a partir da obtenção do meio condicionado 

oriundo do cultivo de CPE, conforme protocolo adaptado de Crescitelli et al. 

(2013) e Théry et al. (2006). Inicialmente as CPE foram cultivadas em meio 

comercial Endothelial Cell Growth Medium #CC-3156/CC-4147, suplementado 

com 2% de SBF, hEGF, hidrocortisona, gentamicina, anfotericina B, VEGF, 

hFGF-B, IGF-1, ácido ascórbico e heparina.  Ao atingirem confluência de 70%, 

as células foram lavadas duas vezes com PBS e cultivadas em meio EBM-2 

suplementado com 2% de SBF desprovido de vesículas para evitar 

contaminação. Após 24 horas de incubação, o meio condicionado foi coletado, 

centrifugado a 700 x g por 5 min. para eliminar os detritos celulares e 

novamente centrifugado a 4.000 x g por 20 minutos para eliminar corpos 

apoptóticos. Após o meio condicionado ter passado pelas duas centrifugações 

diferenciais, o sobrenadante obtido foi ultracentrifugado (Hitachi CP 80WX) a 

100.000 x g por 1 hora e 20 minutos a 4ºC para sedimentar as VE. Após a 

ultracentrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet de VE foi 

ressuspendido com auxílio do vórtex em três volumes de 100 µL de PBS1x. O 

procedimento de coleta do meio condicionado para obtenção das vesículas foi 

realizado por três dias consecutivos e ao final do terceiro dia as vesículas 



 

60 

 

obtidas foram novamente submetidas à ultracentrifugação por 2h a 100.000 x 

g, 4ºC para eliminar contaminantes do meio de cultura. Ao final da 

ultracentrifugação o sobrenadante foi descartado e o pellet de vesículas foi 

ressuspendido em 300 µL de PBS, sendo que a cada 100 µL de PBS1x o pellet 

de vesículas foi rigorosamente agitado em vórtex para proporcionar maior 

recuperação das vesículas. As vesículas obtidas foram armazenadas a -80º C 

até posterior utilização. 

 Logo após o isolamento, as VE foram quantificadas indiretamente pelo 

seu conteúdo proteico através do fluorômetro Qubit® 2.0 (Life TechnologiesTM, 

Invitrogen, NY, USA) e diretamente pela análise de partículas em suspensão 

utilizando o Nanoparticle Tracking Analysis (NTA).  

No método de quantificação indireto, as VE foram quantificadas através 

da marcação fluorescente de suas proteínas e detecção pelo fluorômetro 

Qubit® 2.0. Foi necessário realizar a calibração do equipamento fluorômetro 

Qubit® 2.0, através do estabelecimento da curva padrão, a qual contém três 

pontos de concentração conhecidos. O padrão 1, corresponde a 0 ng/µL, o 

padrão 2, a 200 ng/µL e o padrão 3, 400 ng/µL. A aquisição da curva padrão se 

deu através da diluição de 10 µL dos padrões 1, 2 e 3 em 190 µL da solução de 

trabalho, a qual é composta de 199 µL de tampão Qubit® acrescida de 1 µL do 

reagente fluorescente Qubit®. Para cada ponto da curva padrão utilizou-se 190 

µL da solução de trabalho + 10 µL do padrão. As soluções foram 

homogeneizadas e incubadas a temperatura ambiente por 15 minutos para 

posterior quantificação. Uma vez estabelecida à curva-padrão,as amostras 

foram preparadas através da diluição de 10 µL de amostra de vesícula íntegra 

em 190 µL da solução de trabalho e em seguida foram homogeneizadas e 

incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente e no escuro. Após a 

quantificação da intensidade de fluorescência das amostras foram obtidos os 

valores em microgramas de proteína para cada amostra. 

O método de quantificação direta de partículas em suspensão utilizando 

o NTA é um método para análise e visualização em tempo real de vesículas em 

meio líquido baseado no movimento browniano das nanopartículas e nas suas 

propriedades de dispersão da luz. O movimento browniano das partículas é 

monitorado por uma câmara digital quadro a quadro e a intensidade de luz 
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dispersada por cada partícula é captada pela câmara de vídeo. Através do 

movimento das partículas, o qual está relacionado com o raio hidrodinâmico 

equivalente a uma esfera, é possível calcular o tamanho para cada partícula 

presente no campo de visualização. Dessa forma, através do NTA é possível 

visualizar, contar e medir o tamanho das nanopartículas em tempo real. Para a 

visualização e quantificação das vesículas, estas foram inseridas no 

equipamento com uma diluição de 1:50 a 1:100, o qual teve sua intensidade 

aumentada para permitir a localização das vesículas. Assim que as vesículas 

foram encontradas, o equipamento teve a sua intensidade diminuída e os 

vídeos começaram a ser gerados. Antes do processamento do vídeo para 

quantificação das vesículas, realizou-se o ajuste do limiar de detecção das 

vesículas (do inglês, detection threshold) visando a quantificação apenas do 

que realmente corresponde a vesículas e não a partículas inespecíficas.  

Além da quantificação das VE pelo método indireto e direto, estas 

também foram caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão 

(MET), conforme figura 4.  Os anticorpos utilizados para caracterizar as 

vesículas foram CD63 (proteína de membrana da família das tetraspaninas, 

característica de exossomos) e CD31 (proteína presente na membrana de 

células endoteliais e como as microvesículas são formadas a partir do 

brotamento da membrana plasmática da célula, esse marcador acaba sendo 

característico de microvesícula. 

 

Figura 4. Microscopia eletrônica de transmissão das VE derivadas de células progenitoras 

endoteliais. 

 

Nota: (A) e (B), micrografias evidenciando a presença de vesículas positivamente marcadas 
para CD63 e CD31 respectivamente.  
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 Para a MET, foi realizado a incubação com os anticorpos primários anti-CD63 

(1:200, Abcam®, MA, USA) e anti-CD31 (1:100, BD Pharmingen®) diluídos em 

PBS/BSA 1% por 40 min à temperatura ambiente. As amostras foram lavadas 

por três vezes em solução de PBS/BSA 2% e incubadas com anti-

imunoglobulina de camundongo conjugado à microesferas de ouro coloidal de 

15 nm (Electron Microscopy Sciences, UK) diluídos em PBS/BSA 1% por 40 

minutos.  

Aproximadamente 15 µg de conteúdo proteico de VE foram incubadas 

em uma grade de níquel previamente recoberta com filme de formavar, por 1 

hora a temperatura ambiente, com o intuito de permitir a adesão das vesículas 

à grade. Posteriormente, as grades foram lavadas através de sucessivas 

passagens com solução de PBS1x e em seguida foram fixadas em solução de 

pré-fixação (0,1M de cacodilato e 4% de paraformaldeído) por 10 minutos a 

temperatura ambiente. As grades foram novamente lavadas com sucessivas 

passagens em solução de PBS1x e foram bloqueadas em PBS/BSA 2% por 30 

minutos. Em seguida foi realizada a incubação com o anticorpo anti-CD31 

diluído em PBS/BSA 1% por 40 minutos a temperatura ambiente. As amostras 

foram lavadas em PBS/BSA 2% e incubadas com anti-imunoglobulina de 

camundongo conjugado à microesferas de ouro de 15 nm por 40 minutos. Em 

seguida, foram realizadas sucessivas lavagens com PBS/BSA 2%, PBS1x e 

água. As amostras foram fixadas em solução de pós-fixação (2,5% de 

glutaraldeído e 0,1% de cacodilato) por 10 minutos a temperatura ambiente e 

em seguida, foram lavadas com água e contrastadas com acetato de uranila 

2% por 15 minutos. As grades foram analisadas no microscópio eletrônico de 

transmissão modelo JEM-1200 EX II, operado em 80 kV do centro de 

microscopia da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

2.3 Animais e protocolo experimental 

O estudo seguiu as diretrizes do Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e o Guidance on the Operation of Animals (Scientific 

Procedures) Act of 1986. O protocolo experimental foi realizado no Laboratório 

de Diagnóstico e Cirurgia Experimental do Núcleo de Terapia Celular da 
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PUCPR. Este estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Uso de Animais (CEUA) da PUCPR, parecer n° 763 (Anexo 7).  

Foram utilizados 144 ratos da linhagem Wistar, machos (Rattus 

Norvegicus), adultos, com 100 dias de idade e pesando entre 300-350 

gramas, provenientes do biotério da PUCPR. Após cirurgia e inclusão dos 

animais conforme critérios previamente estabelecidos, um total de 45 ratos 

foram incluídos no estudo.  

Antes e após a indução do modelo experimental de IAM, os ratos foram 

alocados em gaiolas plásticas e mantidos em condição padrão de laboratório 

antes e durante toda a duração do experimento (29 dias). Este ambiente 

apresentava temperatura entre 19-21°C, umidade relativa de 70% e períodos 

claro/escuro de 12/12 horas. Foi fornecido água e ração padronizada para a 

espécie (Nuvilab CR-1, NUVITAL®, Colombo, Paraná, Brasil) ad libitum. A 

cama de cepilho (cepilho de pinos, Inbrasfama, São José dos Pinhais, Paraná, 

Brasil) foi trocada a cada dois dias ou se necessário diariamente.  

  Foi realizado um estudo cego e completamente randomizado 

comparando seis grupos, sendo três controles e três tratamentos. Grupo 

Normal (Normal): não foi realizado nenhum procedimento cirúrgico e não 

receberam nenhum tratamento, com a finalidade de estabelecer os parâmetros 

fisiológicos, incluindo exame clínico (frequência cardíaca e pressão sanguínea), 

traçado eletrocardiográfico, variáveis ecocardiográficas, análises hematológicas 

(marcador de lesão renal) e exames post-mortem (histopatológico), (n: 7); 

Grupo Sham (Sham): foram submetidos ao procedimento cirúrgico somente 

com a passagem da agulha ao redor da artéria coronária, sem ocluí-la. Não 

receberam nenhum tratamento, com o propósito de avaliar o efeito do 

procedimento cirúrgico, por si só, sem a oclusão coronariana, (n: 6); Grupo IAM 

tratado com PBS (Veículo): foram submetidos à indução do IAM e tratados com 

PBS, (n: 8); Grupo IAM tratado com VE (VE) derivadas de células progenitoras 

endoteliais: foram submetidos à indução do IAM e tratados com VE derivadas 

de CPE, (n: 8); Grupo IAM tratado com células progenitoras endoteliais (CPE): 

foram submetidos à indução do IAM e tratados com CPE (n: 8); Grupo IAM 

tratado com CPE+VE (CPE+VE): foram submetidos à indução do IAM e 

tratados com CPE+VE (n: 9).     
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2.4 Modelo Experimental de IAM (protocolo anestésico e técnica 

cirúrgica) 

Resumidamente, para anestesia, os ratos foram pré-medicados 10 

minutos antes da indução anestésica com nabulfina 1 mg/kg/IM, seguido de 

indução (4%) e manutenção anestésica (Chiarorn, Brasil) com isoflurano 

(2,5%) administrado em fluxo de oxigênio de 4 e 2 Lt/min, respectivamente 

(Figura 5 e 6). 
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Figura 5. Indução anestésica realizada em câmara de indução anestésica com isoflurano, 4%.  

 

Nota: equipamento de anestesia inalatória (Chiarorn, Brasil). 

 

Figura 6. Manutenção anestésica com isoflurano, 2,5% realizada via cone nasal.   

 

 Nota: rato posicionado em decúbito dorsal para início do procedimento cirúrgico. 
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Durante a toracotomia foi interrompida a administração de isoflurano e 

foi realizado a ventilação artificial manualmente com um respirador nasal 

adaptado, mantendo a frequência respiratória em 70 rpm e um volume 

inspiratório de 2,6 mL. Para controle da temperatura corporal durante e após a 

cirurgia os ratos foram posicionados em decúbito dorsal sobre uma mesa 

cirúrgica térmica, em 40°C (MASTER DIGITAL SA-300®, 

Ch@mpion/Electronics, França), conforme figura 7. 

 

Figura 7. Durante e após anestesia, os ratos foram aquecidos sobre uma mesa cirúrgica 

térmica, em 40 °C.  

 

Nota: mesa térmica (MASTER DIGITAL SA-300®, Ch@mpion/Electronics, França) 
utilizada para aquecer os ratos. 
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A técnica cirúrgica foi realizada após tricotomia e antissepsia da região 

torácica esquerda, realizando uma incisão na pele sobre o quarto espaço 

intercostal esquerdo. Após foi separado cirurgicamente os músculos peitorais e 

grande dorsal da região do gradil costal. Em seguida foi realizado a anestesia 

perineural do 3°, 4° e 5° nervo intercostal esquerdo com lidocaína 0,75%, na 

dose de 3 mg/kg, conforme figura 8. 

 

Figura 8. Anestesia local perineural (lidocaína 0,75%, 3 mg/kg) do 4° nervo intercostal 

esquerdo de um rato, previamente a preparação da sutura e toracotomia. 

 

Nota: por visualização direta, a injeção foi realizada o mais próximo possível da porção caudal 
e dorsal de cada costela, trajeto do nervo intercostal. 
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Depois de realizada a anestesia perineural, foi preparada uma sutura 

contínua envolvendo a pele, o músculo grande dorsal e o músculo peitoral, 

para o fechamento do tórax imediatamente após oclusão coronariana. Logo, foi 

realizada a toracotomia no quarto espaço intercostal esquerdo. Uma pinça de 

Crile de 16 cm foi utilizada para facilitar a abertura do espaço intercostal, para 

que através de uma compressão do gradil costal contralateral o pericárdio 

fosse rompido e o coração eviscerado do gradil costal (Figuras 9, 10 e 11, 

respectivamente).  

 

Figura 9. Após incisão da pele no 4° espaço intercostal esquerdo, o músculo grande dorsal e o 

músculo peitoral foram divulsionados, em seguida foi realizada a anestesia local perineural 

(lidocaína 0,75%, 3 mg/kg) do 3°, 4°, e 5° nervo intercostal, para após ser realizada a 

preparação da sutura previamente a toracotomia. 
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Figura 10. Sutura preparada previamente a toracotomia.  

 

Nota: rota da sutura contínua com fio de algodão em torno da incisão cirúrgica foi: pele, 
músculo grande dorsal, músculo peitoral, pele, pele contralateral da outra borda da incisão, 
músculo peitoral, músculo grande dorsal, e pele. 

 

Figura 11. Abertura do espaço intercostal realizado com auxílio de uma pinça de Crile de 16 

cm.  

 

Nota: por meio da compressão do gradil costal contralateral com o dedo indicador, o pericárdio 
foi rompido fisicamente e o coração exposto para fora do gradil costal. 
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 Em seguida, a ACE foi identificada e ocluída com um fio de seda 6.0. A 

ligadura foi homogênea entre os animais, procurando realizar 2-3 mm de sua 

origem, entre a aurícula do átrio esquerdo e o sulco da artéria pulmonar, 

envolvendo 2 mm do miocárdio (figura 12).  

 

Figura 12. ACE identificada e ocluída 2-3 mm de sua origem. 

 

Nota: foi utilizado para oclusão coronariana fio de seda 6-0. 
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Depois de ocluída a ACE, a sutura intercostal previamente preparada foi 

fechada finalizando o procedimento cirúrgico (figura 13). 

  

Figura 13. Após oclusão da ACE, o coração foi imediatamente reposicionado para dentro do 

gradil costal e a sutura previamente preparada foi fechada. 

 

Nota: imediatamente após toracorrafia, iniciou-se o procedimento de massagem cardíaca 
externa e assistência respiratória. 

 

Na ocorrência de arritmia ventricular após infarto, foi administrado 

lidocaína sem vasoconstritor por via intraperitoneal na dose de 1 mg/kg. Em 

caso de parada cardíaca foi realizado procedimento de reanimação 

cardiorrespiratória em todos os grupos, incluindo: massagem cardíaca externa 

(200 bpm), administração de adrenalina 0,2 mg/kg (intracardíaca) e respiração 

artificial com respirador nasal (frequência respiratória: 60 rpm, volume 

inspiratório: 2,6 mL e administração de oxigênio 100%, 100 mL/min). Todas 

as complicações diagnosticadas após o IAM foram registradas.  
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Após reanimação cardiorrespiratória, foi observado o sucesso do 

procedimento pela elevação da onda T e segmento ST no eletrocardiograma 

(ECG), (figura 14) e a incidência de arritmia ventricular.  

 

Figura 14. Traçado eletrocardiográfico de um rato antes da cirurgia (a) e após 5 minutos da 

oclusão coronariana (b).  

 

Nota: observa-se após cinco minutos da oclusão da ACE (b) aumento da onda T e do 
segmento ST, confirmando êxito na realização do procedimento. 

 

 Durante o período pós-operatório os ratos receberam terapia antibiótica 

e analgésica, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1. Fármacos utilizados no período pós-operatório. 

Nota: IM: via intramuscular; SC: via subcutânea; BID: duas vezes por dia; TID: três vezes por 
dia. 

 

 

 

Fármaco Função Dose e via  Frequência 

Enrofloxacina Antibiótico 5mg/kg/IM Dose única 

Nabulfina 
Flunixim Meglumine 

Analgésico 
Anti-inflamatório 

1mg/kg/IM 
2,5 mg/kg/SC 

TID por 24h 
BID por 24h 

(a) 

(b) 
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2.5 Eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma (ECO) após 24 

horas (momento basal) e 29 dias do IAM 

Após 24 horas (momento basal, previamente a terapia) e 29 dias da 

indução do IAM, os ratos foram submetidos ao ECG e ECO. Para realização do 

ECG e ECO, os ratos necessitaram ser sedados com cetamina (50 mg/kg/IM) 

associado a xilazina (5 mg/kg/IM).  Após 10 minutos da administração, foram 

realizados os exames. 

O ECG foi realizado para confirmar e estimar a extensão do IAM após 24 

horas da cirurgia, assim como determinar a frequência cardíaca (figura 15). 

 

Figura 15. Eletrocardiograma realizado em um rato sedado.  

 

Nota: sedação realizada com associação de cetamina 50 mg/kg e xilazina 5 mg/kg por via 
intramuscular. 
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 Foi realizado o ECG nas derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL e AVF para 

confirmar e estimar o tamanho do infarto através da determinação do eixo 

elétrico e da onda Q patológica em derivação DI (figura 16), conforme 

metodologia padronizada por Pimentel et al. (2012).   

 

Figura 16. Onda Q patológica presente em derivação DI no momento basal (24 horas após 

IAM) em um rato, demonstrando sucesso na obtenção do modelo experimental. 

 

Nota: quanto mais negativa onda Q, maior o tamanho do IAM (PIMENTEL et al., 2012). 

 

O ECG foi padronizado em sensibilidade de 1cm=1mV, velocidade de 50 

mm/s e onda na intensidade N. A metodologia utilizada para avaliar a FC no 

ECG, foi através da divisão de 60 (seg.) pela duração (seg.) entre cada ciclo 

cardíaco.  

O ECO foi realizado por um especialista na área, o qual não tinha 

conhecimento dos tratamentos administrados. Uma ecocardiografia 

transtorácica bidimensional foi realizada usando um transdutor de ultrassom 

linear de multifrequência (15L6, bandwidth 15 MHz, Philips Ultrasound, USA) 

em um Sistema de Ultrassonografia (Hewlett Packard Sonos 5500 Ultrasound 

System). As variáveis avaliadas do ventrículo esquerdo foram: volume 

diastólico final (VDF), volume sistólico final (VSF), fração de ejeção (FEVE) e 

débito sistólico (DS), usando o método de Simpson (SCHILLER & FOSTER, 

1996), conforme figura 17 e 18, respectivamente. Nesta ocasião, somente 

foram incluídos no estudo os ratos com FEVE inferior a 45%.  
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Figura 17. Avaliação ecocardiográfica do volume sistólico final pelo método de Simpson em um 

rato do grupo normal. 

 

 

Figura 18. Avaliação ecocardiográfica do volume diastólico final pelo método de Simpson em 

um rato do grupo normal. 
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 A avaliação do tamanho do infarto pelo exame ecocardiográfico foi 

realizada posicionando o rato em decúbito dorsal, o transdutor (15L6, 

bandwidth 15 MHz, Philips Ultrasound, USA) foi posicionado de forma 

perpendicular e próximo ao osso esterno levemente deslocado para esquerda, 

na região do 4° espaço intercostal, obtendo um corte transversal do ventrículo 

esquerdo. Em seguida foi mensurada a região com acinesia e a circunferência 

total do ventrículo esquerdo, para em seguida calcular a proporção (%) 

infartada do ventrículo esquerdo.   

  

2.6 Coleta de sangue para determinação dos marcadores de lesão 

renal 

Após determinação dos parâmetros basais (eletrocardiográficos e 

ecocardiográficos) e previamente a administração dos tratamentos, foi coletado 

1,5 mL de sangue de cada rato obtidos da veia jugular externa, sob anestesia 

com isoflurano 1,5% (figura 19). No momento 29 dias da indução do IAM, a 

coleta também foi realizada após determinação dos parâmetros 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos. 

 

Figura 19. Coleta de sangue da veia jugular de um rato sob anestesia (isoflurano 1,5%). 

 

Nota: rato posicionado em decúbito dorsal com o pescoço dorsalmente flexionado.   
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 A partir da amostra de sangue, foi separado e congelado o plasma 

sanguíneo para ser dosado os níveis de NGAL (neutrophil gelatinase 

associated lipocalin) por meio do teste de ELISA.  

 

2.7 Administração dos tratamentos testados 

 Os animais foram tratados após 24 horas do IAM (logo após 

determinação de todos os parâmetros basais do ECO, ECG e coleta sangue). 

Nos grupos tratados com VE foi administrada uma dose de 50 µg por animal. 

Os ratos do grupo CPE, receberam uma dose de 2x106 células por animal; os 

ratos do grupo CPE+VE receberam uma dose de 2x106 células associado a 50 

µg de VE por rato; nos grupos tratados com veículo, foi administrado somente 

PBS. O volume final dos tratamentos foi de 0,6 mL, todos diluídos em PBS, 

para posterior administração.  

 O transplante foi realizado por via intravenosa na veia lateral da cauda. 

Para este procedimento, os animais foram anestesiados com isoflurano. A 

indução anestésica foi realizada com isoflurano (4%), sendo administrada com 

um fluxo de oxigênio de 4Lt/min dentro de uma câmara de indução anestésica 

(XENOGEN®, XGI-8, EUA). Após indução anestésica, a manutenção da 

anestesia foi realizada via cone nasal com isoflurano 1,5% (figura 20).  
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Figura 20. Rato anestesiado com isoflurano (1,5%) via cone nasal para realização do 

transplante dos tratamentos pela veia lateral da cauda. 

 

 

 Após o animal estar anestesiado, a veia lateral da cauda foi localizada e 

garroteada com auxílio de um retrator autostático (10 cm), posicionado sobre a 

veia na região proximal da cauda (figura 21). 

 

Figura 21. Retrator autostático posicionado na região proximal da cauda como garrote para 

facilitar a punção da veia lateral da cauda em um rato anestesiado com isoflurano (1,5%). 
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 Após a veia estar preenchida com sangue, foi realizada a punção, com 

auxílio de uma agulha Gauge 26 acoplada em uma seringa de 1 mL, assim que 

presenciado uma gota de sangue no canhão da agulha, o embolo foi levemente 

puxado, confirmando correta posição da agulha, o garrote foi desfeito, para 

então administrar o conteúdo da seringa (figura 22).  

 

Figura 22. Após verificar correto posicionamento da agulha na veia lateral da cauda, o garrote 

foi desfeito e o transplante realizado. 

 

Nota: neste momento foi observado o fluxo do conteúdo administrado no espaço intravenoso, 
demonstrando sucesso da injeção intravenosa.  
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Após término da administração, a agulha foi retirada e o local da punção 

pressionado com auxílio de fita adesiva de micropore (figura 23).  

 

Figura 23. Depois de retirada a agulha do transplante, o local foi pressionado e uma fita 

adesiva de micropore foi usada como curativo até a recuperação anestésica. 

 

  

Durante todo o procedimento até completa recuperação anestésica os ratos 

foram aquecidos colocando-os sobre uma mesa cirúrgica térmica em 40 °C. 
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2.8 Avaliação dos tratamentos testados sobre a pressão arterial 

média após IAM 

 Foi realizada avaliação da pressão arterial média (PAM) após oito e 29 

dias. Este procedimento foi realizado nos animais de forma consciente, por 

meio de um monitor de pressão sanguínea não invasiva, específico para 

roedores (CODA, USA). Para realização deste procedimento, os animais 

foram treinados semanalmente para não ficarem estressados dentro do Holder 

(Tubo de contenção), minimizando desta forma interferência nos resultados. 

Após os animais estarem no Holder e a cauda dos animais atingir uma 

temperatura de 37°C, os dispositivos foram posicionados na cauda conforme 

recomendado pelo fabricante e a aferição foi realizada (figura 24).  

 

Figura 24. Aferição da pressão arterial de forma não invasiva em um rato consciente. 

 

Nota: monitor de pressão sanguínea não invasiva, específico para roedores (CODA, USA). 
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2.9 Eutanásia 

Após período observacional, os ratos foram humanamente 

eutanasiados. A eutanásia foi realizada individualmente, de forma indolor e 

sem a presença de outros ratos. O procedimento de eutanásia foi realizado por 

overdose anestésica. Previamente a eutanásia os ratos foram anestesiados 

com cetamina (100mg/kg/IP) associada à xilazina (10 mg/kg/IP). Após foram 

expostos à inalação de halotano em alta concentração (5%) em uma 

campânula anestésica até parada cardiorrespiratória.  

 

2.10 Avaliação dos tratamentos testados sobre a histologia 

cardíaca e renal  

 Para análise histopatológica cardíaca e renal os ratos foram sacrificados 

após 28 dias do IAM. Imediatamente após eutanasia, foi realizada a perfusão 

do ventrículo esquerdo com 250 mL de NaCl 0,9% e em seguida, 250 mL de 

paraformoldeído a 2%. Logo, os órgãos foram removidos, lavados com NaCl 

0,9%. Após foram fixados no formol e emblocados em parafina.  

 As lâminas para análise da estrutura cardíaca foram confeccionadas a 

partir de cortes com auxílio de uma navalha de aço de 5 micrometros 

realizados paralelamente da base ao ápice cardíaco em quatro partes. Os 

espécimes foram corados com Hematoxilina-Eosina (para identificar a área 

afetada com ou sem afilamento de suas paredes) e Tricromo de Masson (para 

identificar a presença de colágeno na região infartada).  

O tamanho do infarto foi determinado avaliando a proporção de 

miocárdio viável em relação a região do miocárdio infartado. Para isso, foram 

utilizadas as lâminas coradas com Tricromo de Masson, as quais foram 

escaneadas (Zen 2.1) para obtenção das imagens dos cortes histológicos 

cardíacos. A captura das imagens foi realizada com objetiva de 20 e aumento 

de 200 vezes. As imagens foram avaliadas com auxílio do software ZEN 2.1 

lite, em aumento de 1 e 2%. Foram selecionadas as duas imagens 

histológicas referentes aos dois cortes histológicos intermediários da base ao 

ápice cardíaco de todos os ratos para esta avaliação. Em seguida foram 

realizadas as seguintes mensurações: perímetro total (milímetros) do ventrículo 
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esquerdo; comprimento (milímetros) da região com características histológicas 

resultantes do IAM, como: alteração da microarquitetura e deposição de 

colágeno (corado em azul), conforme figura 25. Após foi realizado um cálculo 

da proporção do tamanho do IAM de cada animal.  

 

Figura 25. Avaliação do tamanho do infarto pelo exame histopatológico, corte transversal do 

coração após 28 dias do IAM.  

 

 

Nota: Seta indicando região infartada. As lâminas coradas em Tricromo de Masson foram 
escaneadas para mensurar o perímetro total do ventrículo esquerdo e o comprimento da região 
com características de fibrose e deposição de colágeno, conforme demonstra a figura, cuja 
deposição de colágeno está corada em azul. 

  

Para análise histológica da estrutura renal, um corte (cinco micrometros 

de espessura) longitudinal do centro dos rins esquerdo e direito foram 

realizados. Os espécimes teciduais foram corados com hematoxilina-eosina 

para avaliar possíveis alterações sugestivas de lesão renal (Por exemplo: 

congestão vascular, infiltrado inflamatório, proteína de Tamm-Hosfall, perda da 

borda em escova). As lâminas dos rins esquerdo e direito de cada animal foram 

avaliadas por um profissional experiente com auxílio de um microscópio óptico 
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(Nikon Eclipse Ni), sendo avaliada a ocorrência ou não de lesão renal. Caso 

fosse observada lesão renal essas informações foram registradas, conforme a 

característica e local da alteração, seguindo os métodos utilizados por Kocak et 

al. (2016).   

A cronologia do estudo, com todas as etapas descritas nos respectivos 

momentos, está apresentada na figura 26. 

 

Figura 26. Esquema representando a cronologia do estudo.  

 

Nota: ECG: Eletrocardiograma; ECO: Ecocardiograma; PA: Pressão Arterial. 

 

2.11 Análises Estatísticas 

Primeiramente foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a 

distribuição de normalidade das variáveis quantitativas. Os resultados não 

indicaram distribuição de normalidade para as variáveis. Assim sendo, em 

seguida, foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon para comparar as 

medianas dos dados ecocardiográficos e fisiológicos entre os momentos de 

avaliação dentro de cada grupo. Para as análises comparativas entre grupos, 

foi realizado o teste não paramétrico de Kruskaw-Wallis. O teste Exato de 

Fisher para proporções foi utilizado para determinar se as taxas de ocorrência 

de lesão epitelial tubular renal nos grupos foram diferentes uns dos outros. Os 

animais que evoluíram ao óbito durante o estudo foram excluídos da análise 

estatística. O nível de significância adotado foi 5% (=0,05), sendo corrigido 

por Bonferroni para comparação dos grupos dois a dois usando o teste Exato 

de Fisher (p<0,003 indicou significância estatística). Os resultados estão 
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expressos como mediana, valor mínimo, valor máximo, primeiro quartil e 

terceiro quartil. Alguns resultados estão apresentados como média ± desvio 

padrão. Todos os cálculos foram realizados utilizando o Software estatístico 

SPSS® (Statistical Product and Service Solutions) versão 13.00 para Windows 

(New York - USA). 

 

3 Resultados 

O volume de sangue médio obtido do cordão umbilical foi de 36,3 mL (± 

8,17). Foram obtidas 0,34 (± 0,11) x 106 CPE por cordão com pureza de 77,4 % 

(± 15,82) e viabilidade celular, avaliada por citometria de fluxo, com o corante 

vital 7AAD de 94,7% (± 10,55).  

A caracterização das células de acordo com os marcadores utilizados na 

citometria de fluxo, foi a seguinte: CD133: 15,9% (± 5,96); CD34: 12,19% (± 

7,29); CD31: 80,53% (± 3,88); CD45: 2,87% (± 1,42); CD14: 3,06 (± 1,27); Vwf: 

97,03% (± 1,19); CD105: 85% (± 20,93); CD201: 80,47% (± 2,99); CD166: 

95,13% (± 5,19) e CD146: 95,33% (± 1,60). 

 As VE foram obtidas a partir de 1.350 mL de meio condicionado 

proveniente do cultivo de CPE. A concentração de vesículas obtidas foi de 

4,75x108 partículas/mL, distribuídas entre 50-600 nm com tamanho médio de 

215 nm. 

Ao todo foram utilizados 145 ratos para realização deste estudo. Foram 

operados 132 ratos para indução do IAM e 50% (66 ratos) evoluíram a óbito 

nas primeiras 24 horas. Destes 66 sobreviventes, 50% (33 ratos) apresentaram 

FEVE 45% e foram aleatoriamente distribuídos nos grupos VE (8 ratos), CPE 

(8 ratos), CPE+VE (9 ratos) e Veículo (8 ratos). Ainda foram incluídos 13 ratos, 

os quais foram aleatoriamente distribuídos nos grupos Sham (6 ratos) e Normal 

(7 ratos), não houve óbito nesses grupos.  
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A FC foi significativamente maior no momento basal em relação ao 

momento 29 dias após o IAM somente no grupo CPE. Os demais grupos, não 

diferiram significativamente entre os dois momentos avaliados, conforme 

gráfico 1. 

 

 Gráfico 1. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil da FC dos grupos 

avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente a administração dos 

tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos).  

 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 

outliers. Siglas: FC: Frequência Cardíaca; VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: 
Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras 

Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). 
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 Os valores de VDF e VSF foram significativamente maiores no momento 

29 dias em relação ao momento basal, nos grupos VE, CPE, CPE+VE e 

Veículo, conforme gráfico 2 e 3 respectivamente.  

 

Gráfico 2. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil do VDF dos 

grupos avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente a administração dos 

tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos). 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 

outliers. Siglas: VDF: Volume Diastólico Final; VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); 
CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras 

Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). 
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Gráfico 3. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil do VSF dos grupos 

avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente a administração dos 

tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos). 

 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 

outliers. Siglas: VSF: Volume Sistólico Final; VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: 
Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras 

Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). 
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Os resultados de FEVE e tamanho do infarto (ECO) foram avaliados de 

forma individual e agrupados, pois foi observado no final do estudo que a 

proporção de animais tratados obtiveram uma ocorrência maior de melhora, ou 

não pioraram, quando comparado aos animais do grupo veículo, porem não 

evidenciou-se diferença significativa. Além disso, foram evidenciados dois 

óbitos nos animais do grupo veículo (estes animais não foram incluídos na 

análise estatística) no andamento do estudo e isto não aconteceu nos animais 

tratados com VE, CPE ou associação dos tratamentos (tabela 2).  

 

Tabela 2. Proporção de ratos infartados que aumentaram ou não reduziram a FEVE (%), 

quando comparado o momento basal com 29 dias. 

Grupo Proporção Óbito após terapia 
(1-29 dias) 

VE 62,5%(5/8) 0 

CPE 62,5%(5/8) 0 

CPE+VE 66,6 (6/9) 0 

Veículo 50% (3/6) * 
37,5% (3/8) 

 
2 

Nota: VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: Grupo Células Progenitoras 
Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas 

Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL); * proporção incluindo somente os animais 
sobreviventes. 

 

Os valores individuais da FEVE de cada grupo serão apresentados nos 

gráficos 4, 5, 6 e 7, respectivamente.          
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Os valores individuais da FEVE no momento 29 dias observado nos 

animais do grupo VE foram maiores quando comparado ao momento basal em 

62,5% (5/8) dos animais avaliados (gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Valores individuais da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), (%), no 

momento basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 

dias da administração dos tratamentos) nos ratos do grupo VE (Vesículas Extracelulares 50g). 
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 Quando comparado os valores individuais da FEVE dos ratos entre o 

momentos basal e 29 dias, foi observado que 62,5% (5/8) dos ratos avaliados 

do grupo CPE tiveram um aumento da FEVE após 29 dias (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Valores individuais da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), (%), no 

momento basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 

dias da administração dos tratamentos) nos ratos do grupo CPE (Células Progenitoras 

Endoteliais, 2x106).   
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 Os valores individuais da FEVE no momento 29 dias nos ratos do grupo 

CPE+VE foram maiores ou não alteraram quando comparado ao momento 

basal em 66,6% (6/9) dos ratos avaliados, conforme gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Valores individuais da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), (%), no 

momento basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 

dias da administração) nos ratos do grupo CPE+VE (Células Progenitoras Endoteliais 2x106 + 

Vesículas Extracelulares 50g). 
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 No grupo veículo,  25% (2/8)  dos ratos evoluiram ao óbito durante o 

andamento do estudo, sendo que dos seis ratos restantes, 50% (3/6)  

obtiveram um valor maior de FEVE após 29 dias em relação ao momento 

basal, conforme gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Valores individuais da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), (%), no 

momento basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 

dias da administração dos tratamentos) nos ratos do grupo veículo (PBS: 0,6 mL). 
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Entretanto, quando comparado estatisticamente os momentos basal e 29 

dias de cada grupo sobre a FEVE, não foi observada diferença significativa, em 

todos os grupos (gráfico 8). Porém, dois outliers foram observados após 29 

dias, um rato do grupo CPE e outro do grupo CPE+VE. O rato do grupo CPE, 

apresentou 40,3% no momento basal e 56,7% após 29 dias. De forma similar, 

o rato do grupo CPE+VE, apresentou 37,2% no momento basal e 50% após 29 

dias (gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil da FEVE dos 

grupos avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente a administração dos 

tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos).  

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 
outliers. FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; VE: Grupo Vesículas Extracelulares 

(50g); CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células 

Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). 

  

Não foi observada diferença significativa entre os grupos submetidos ao 

IAM e tratados com VE, CPE, CPE+VE e veículo sobre os valores de FEVE 
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após 29 dias. Somente o grupo normal e Sham obtiveram resultados 

significativamente maiores em comparação aos demais grupos, mas não 

diferiram entre si.  

 O valor de delta (valor obtido da diferença entre os momentos basal e 29 

dias) para FEVE não diferiu significativamente entre os grupos, conforme 

gráfico 9.  

 

Gráfico 9. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil do valor de delta 

(valor obtido da diferença entre os momentos 24 horas e 29 dias) para FEVE. 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 
outliers. FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; VE: Grupo Vesículas Extracelulares 

(50g); CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células 

Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). 
  

 O DS foi significativamente maior após 29 dias quando comparado aos 

valores encontrados após 24 horas do IAM, nos grupos CPE e CPE+VE, 

conforme, gráfico 10.  
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Gráfico 10. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil do DS dos grupos 

avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente administração dos tratamentos) 

e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos). 

 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 

outliers. DS: Débito Sistólico do Ventrículo Esquerdo; VE: Grupo Vesículas Extracelulares 

(50g); CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células 

Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). 
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 De forma geral, os valores de PAM após 29 dias do protocolo 

experimental, não diferiram entre os grupos. A PAM foi significativamente maior 

após 29 dias quando comparado ao momento basal, nos grupos CPE e 

CPE+VE, conforme gráfico 11.  

 

Gráfico 11. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil da PAM dos 

grupos avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente administração dos 

tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos). 

 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 

outliers. PAM: Pressão Arterial Média; VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: Grupo 
Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais 

(2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL).  
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A proporção de ratos infartados que reduziram ou não alteraram o 

tamanho do infarto pela ecocardiografia, quando comparado o momento basal 

com 29 dias de cada grupo, estão apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Proporção de ratos infartados que reduziram ou não alteraram o tamanho do infarto, 

quando comparado o momento basal com 29 dias. 

Grupo Proporção Óbito após terapia 
(1-29 dias) 

VE 50%(4/8) 0 

CPE 62,5%(5/8) 0 

CPE+VE 44,4 (6/9) 0 

Veículo 50% (3/6) * 

37,5%(3/8)  

 
2 

Nota: VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: Grupo Células Progenitoras 
Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas 

Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 mL). * proporção incluindo somente os animais 
sobreviventes. 
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 Na avaliação individual dos animais sobre o tamanho do infarto pela 

ecocardiografia comparando os resultados obtidos no momento basal e 29 

dias, foi verificada redução no tamanho do infarto em 50 % (4/8) dos ratos do 

grupo VE, conforme gráfico 12.  

 

Gráfico 12. Valores individuais do tamanho do infarto do ventrículo esquerdo (%), no momento 

basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 dias da 

administração dos tratamentos) nos ratos do grupo VE (vesículas extracelulares: 50g).  
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 No grupo CPE, foi verificada redução no tamanho do infarto pelo exame 

ecocardiográfico em 37,5% (3/8) dos ratos, 25% (2/8) não alteraram e 37,5% 

(3/8) tiveram um aumento do tamanho do IAM, conforme gráfico 13.  

 

Gráfico 13. Valores individuais do tamanho do infarto do ventrículo esquerdo (%), no momento 

basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 dias da 

administração dos tratamentos) nos ratos do grupo CPE (células progenitoras endoteliais; 

2x106). 
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 No grupo CPE+VE, foi verificada redução no tamanho do infarto pelo 

exame ecocardiográfico em 22,2% (2/9) dos ratos, 22,2% (2/9) não alteraram e 

55,5% (5/9) tiveram um aumento do tamanho do IAM, conforme gráfico 14.  

 

Gráfico 14. Valores individuais do tamanho do infarto do ventrículo esquerdo (%), no momento 

basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 dias da 

administração dos tratamentos) nos ratos do grupo CPE+VE (células progenitoras endoteliais: 

2x106) associado com VE (vesículas extracelulares: 50g). 
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 Foi verificada redução no tamanho do infarto pelo exame 

ecocardiográfico em 50% (3/6) dos ratos do grupo veículo, conforme gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Valores individuais do tamanho do infarto do ventrículo esquerdo (%), no momento 

basal (24 horas após IAM, previamente ao tratamento) e 29 dias após IAM (após 28 dias da 

administração dos tratamentos) nos ratos do grupo veículo (PBS: 0,6 mL). 
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 Não existiu diferença significativa no tamanho do infarto avaliado pelo 

exame ecocardiográfico entre os momentos basal e 29 dias em todos os 

grupos avaliados (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil do tamanho do 

IAM dos grupos avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente administração 

dos tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos).  

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 

outliers. VE: Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: Grupo Células Progenitoras 
Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas 

Extracelulares (50g). Veículo: PBS (0,6 mL). 
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Foi realizada avaliação de Ngal nos grupos CPE, Sham e Normal. Nos 

grupos CPE e Sham, os valores encontrados de Ngal após 24 horas da cirurgia 

foram significativamente maiores comparado com os valores obtidos após 29 

dias, conforme gráfico 17.   

 

Gráfico 17. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil do Ngal (pg/mL) 

dos grupos avaliados no momento basal (24 horas após IAM, previamente administração dos 

tratamentos) e 29 dias do IAM (28 dias após administração dos tratamentos). 

 

Nota: * acima do boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de cada grupo; °: 
outliers. Ngal: Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin; CPE: Grupo Células Progenitoras 
Endoteliais (2x106);  

  

As análises histológicas dos corações dos animais submetidos ao IAM, 

revelou redução da espessura da parede do ventrículo esquerdo, presença de 

um infarto transmural organizado com fibrose e colágeno depositado na parede 

livre do ventrículo esquerdo. Estas lesões não foram observadas nos animais 

do grupo Sham e normal (figura 27).  
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Figura 27. Micrografias panorâmicas dos cortes transversais do coração coradas em Tricromo 

de Masson de um rato do grupo VE (a), CPE (b), CPE+VE (C), Veículo (d), Normal (e) e Sham 

(f). 

  

(a) VE (b)  CPE 

 

 

(c) CPE+VE (d) Veículo 

  

(e) Normal (f) Sham 

Nota: Observa-se deposição de colágeno (corado em azul) e redução da espessura da parede 
do ventrículo esquerdo no rato do VE (a), CPE (b), CPE+VE (c) e veículo (d) após 28 dias do 
IAM. Estes sinais não são observados nos ratos Normal (e) e Sham (f). Siglas: VE: Grupo 
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Vesículas Extracelulares (50g); CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); 

CPE+VE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g). 
Veículo: PBS (0,6 mL).   

 

Em relação ao tamanho do infarto do ventrículo esquerdo no exame 

histopatológico no final do estudo, verificou-se que não houve diferença 

significativa entre os grupos VE, CPE, CPE+VE e Veículo, conforme gráfico 18.  

 

Gráfico 18. Mediana, valor mínimo, máximo, primeiro quartil e terceiro quartil da proporção do 

ventrículo esquerdo infartado dos grupos avaliados após 29 dias, por meio do exame 

histopatológico. 

 

Nota: * letras diferentes entre boxplot: diferença significativa (p<0,05) entre grupos; Siglas: VE: 

Grupo Vesículas Extracelulares (50g); CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); 

CPE+VE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); 
Veículo: PBS (0,6 mL). 

 

As lesões histopatológicas nos rins foram restritas ao córtex renal e 

observadas no epitélio dos túbulos contorcidos proximais, caracterizada como 

lesões tubulares. É importante ressaltar que as lesões encontradas neste 

trabalho foram pontuais e localizadas em alguns túbulos proximais. 
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 Não foram observadas lesões tubulares na região da medula renal, 

assim como não foram encontradas evidências de processos necróticos ou 

lesivos nos glomérulos. 

 As alterações observadas no epitélio tubular para a caracterização de 

lesão tubular foram à perda da borda em escova dos túbulos proximais, 

juntamente com as características nucleares de picnose, cariorrexe e cariólise, 

vacuolização do epitélio, e material necrótico intratubular (Proteína de Tamm-

Hosfall) indicando processo necrótico tubular, decorrente de processo 

isquêmico. Durante a análise, foram observados alguns achados 

histopatológicos evidentes e recorrentes nos rins de vários animais, sendo as 

principais alterações encontradas a congestão vascular, o infiltrado 

inflamatório, e a proteína de Tamm-Hosfall, conforme figura 28, 29, 30 e 31 

respectivamente. 

 

Figura 28. Micrografia panorâmica corada em H & E de um corte longitudinal do rim de um rato 

do grupo normal, sem sinais de lesão renal. 

 

Nota: a borda em escova (a) presente, característica dos túbulos renais proximais sem lesão, e 

o epitélio regular dos túbulos distais (*). 

 



 

108 

 

Figura 29. Micrografia panorâmica corada em H & E de um corte longitudinal do rim de um rato 

do grupo veículo, achados associados a lesão e necrose epitelial.  

 

Nota: a coloração  eosinofílica no interior do túbulo é a proteína de Tamm-Hosfall (a). 

Congestão de hemácias nos vasos sanguíneos da córtex renal (b). Estes achados estão 

associados a lesão e necrose epitelial. 
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Figura 30. Micrografia panorâmica corada em H & E de um corte longitudinal do rim de um rato 

do grupo veículo, achados associados a lesão e necrose epitelial.  

 

Nota: a coloração  eosinofílica no interior dos túbulos renais indicados pelas setas é a proteína 

de Tamm-Hosfall, também observa-se a perda da borda em escova nos túbulos renais 

indicando processo de degradação dos túbulos renais proximais. 
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Figura 31. Micrografia panorâmica corada em H & E de um corte longitudinal do rim de um rato 

do grupo veículo, demonstrando congestão de hemácias nos vasos sanguíneos (a) do córtex 

renal. 

 

Nota: foi o achado histopatológico renal mais frequente nas lâminas avaliadas. 
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A maior ocorrência de lesão epitelial tubular renal foi no grupo veículo, 

acometendo 83,33% dos ratos do grupo, seguido pelos grupos: CPE+VE 

(66,6%), CPE (62,5%), VE (37,5%), normal (14,2%) e Sham (0%), 

respectivamente. Contudo, não houve diferença significativa entre os grupos 

(tabela 4).  

  

Tabela 4. Comparação da ocorrência de lesão epitelial tubular renal entre os grupos. 

GRUPO PROPORÇÃO DE RATOS COM LESÃO EPITELIAL 
TUBULAR (%) 

VE (n: 8) 37,5 % (3 ratos)a 

CPE (n: 8) 62,5 % (5 ratos)a 

CPE+VE (n: 9) 66,6 % (6 ratos)a 

Veículo (n: 6) 83,33 % (5 ratos)a 

Normal (n: 7) 14,2 % (1 rato)a 

Sham (n: 6) 0% (nenhum rato)a 

Nota.: letras diferentes entre linhas: diferença significativa (p<0,003); VE: Grupo Vesículas 

Extracelulares (50g); CPE: Grupo Células Progenitoras Endoteliais (2x106); CPE+VE: Grupo 

Células Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g); Veículo: PBS (0,6 
mL). 

 

As avaliações gerais individuais dos ratos dos grupos VE, CPE, CPE+VE 

e veículo estão apresentados adiante.  
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De forma geral, no grupo VE houve uma proporção de ratos com valores 

superiores ou manutenção da FEVE após tratamento (VE: 62,5%; Veículo: 

50%, sem contabilizar os dois óbitos) e uma incidência inferior de lesão renal 

comparado ao grupo veículo (VE: 37,5 %; Veículo: 83,3%, sem contabilizar os 

dois óbitos), embora sem diferença estatística, conforme tabela 5. 

  

Tabela 5. Avaliação individual geral dos animais tratados com VE (vesículas extracelulares 

50g) sobre avaliação cardíaca e renal. 

Rato Delta 
FEVE  
(%) 

Indícios  
de lesão  

renal   

Observação 

Rato 
1 

+ 16,2 Não Animal com FEVE de 38,6% antes da intervenção com VE. 
Apresentou melhora evidente do quadro em vários parâmetros, 
sem sinais de remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,364 e 
VDF: 0,603 e após 29 dias, VSF: 0,259 e VDF: 0,547). 

Rato 
2 

- 9,6 Não Animal com FEVE de 24,4% antes da intervenção com VE. 
Redução da FEVE e remodelamento cardíaco significativo após 
29 dias (Basal para VSF: 0,745 e VDF: 0,562 e após 29 dias, 
VSF: 1,123 e VDF: 1,32). Manteve-se vivo até o final do estudo. 

Rato 
3 

+ 17,1 Não Animal com FEVE de 28,1% antes da intervenção com VE. 
Melhora acentuada da FEVE após 29 dias e poucos indícios de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,443 e VDF: 0,616 e 
após 29 dias, VSF: 0,36 e VDF: 0,658). 

Rato 
4 

+ 3,4 Sim Animal com FEVE de 38,3% antes da intervenção com VE, sem 
redução da FEVE após 29 dias. Indícios de remodelamento 
cardíaco (Basal para VSF: 0,275 e VDF: 0,446 e após 29 dias, 
VSF: 0,331 e VDF: 0,568) 

Rato 
5 

- 8,9 Sim Animal com FEVE de 32% antes da intervenção com VE, com 
redução da FEVE e remodelamento cardíaco significativo após 
29 dias (Basal para VSF: 0,515 e VDF: 0,758 e após 29 dias, 
VSF: 0,816 e VDF: 1,066), porem manteve-se vivo até o final do 
estudo. 

Rato 
6 

+ 5,4 Não Animal com FEVE de 20,2% antes da intervenção com VE, 
discreto aumento da FEVE após 29 dias. Remodelamento 
cardíaco significativo (Basal para VSF: 0,498 e VDF: 0,626 e 
após 29 dias, VSF: 0,711 e VDF: 0,957). Manteve-se vivo até o 
final do estudo sem complicações renais. 

Rato 
7 

- 2,5 Sim Animal com FEVE de 37,9% antes da intervenção com VE, 
discreta redução da FEVE após 29 dias. Indícios de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,319 e VDF: 0,515 e 
após 29 dias, VSF: 0,528 e VDF: 0,818) e lesão renal. 

Rato 
8 

+ 1,5 Não Animal com FEVE de 32,6% antes da intervenção com VE. 
Discreto aumento da FEVE após 29 dias, mas com indícios de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,472 e VDF: 0,699 e 
após 29 dias, VSF: 0,669 e VDF: 1,16). Sem lesão renal. 

Nota: FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; VSF: Volume Sistólico Final; VDF: 

Volume Diastólico Final; +: ganho; -: perda; VE (Vesículas Extracelulares 50g\IV);  

  

 Nos ratos do grupo CPE, os principais ganhos dos resultados individuais 

gerais demonstraram uma proporção de ratos com valores superiores ou 

manutenção da FEVE (CPE: 62,5%; Veículo: 50%, sem contabilizar os dois 
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óbitos) após tratamento e uma incidência de lesão renal inferior (CPE: 62,5%; 

Veículo: 83,3%, sem contabilizar os dois óbitos) comparado ao grupo veículo, 

mas sem diferença significativa, conforme tabela 6. 

 
Tabela 6. Avaliação individual geral dos animais tratados com CPE (Grupo Células 

Progenitoras Endoteliais (2x106) sobre avaliação cardíaca e renal. 

Rato Delta 
FEVE  
(%) 

Indícios  
de lesão  

renal   

Observação 

Rato 
1 

- 6,9 Sim Animal com FEVE de 31,3% antes da intervenção com CPE e 
redução da FEVE após 29 dias.  Sinais evidentes de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,408 e VDF: 0,596 e 
após 29 dias, VSF: 1,023 e VDF: 1,356). Embora a avaliação 
seja desfavorável, manteve-se vivo até o final do estudo. 

Rato 
2 

+ 14,7 Sim Animal com FEVE de 19,9% antes da intervenção com CPE. 
Melhora evidente da FEVE, mas com remodelamento cardíaco 
presente (Basal para VSF: 0,604 e VDF: 0,755 e após 29 dias, 
VSF: 0,666 e VDF: 1,02). Manteve-se vivo até o final do estudo. 

Rato 
3 

+ 9,7 Sim Animal com FEVE de 25,8% antes da intervenção com CPE, com 
melhora da FEVE após 29 dias. Indícios de remodelamento 
cardíaco (Basal para VSF: 0,39 e VDF: 0,527 e após 29 dias, 
VSF: 0,571 e VDF: 0,921).  

Rato 
4 

+ 2,4 Sim Animal com FEVE de 31,7% antes da intervenção com CPE, 
discreto aumento da FEVE após 29 dias. Remodelamento 
cardíaco presente (Basal para VSF: 0,425 e VDF: 0,622 e após 
29 dias, VSF: 0,635 e VDF: 0,964).  

Rato 
5 

+ 4,6 Não Animal com FEVE de 26% antes da intervenção com CPE, 
discreto aumento da FEVE após 29 dias. Remodelamento 
cardíaco evidente após 29 dias (Basal para VSF: 0,566 e VDF: 
0,766 e após 29 dias, VSF: 0,854 e VDF: 1,203). Manteve-se vivo 
até o final do estudo. 

Rato 
6 

+ 16,4 Sim Animal com FEVE de 40,3% antes da intervenção com CPE, 
aumento evidente da FEVE após 29 dias. Indícios de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,27 e VDF: 0,452 e 
após 29 dias, VSF: 0,31 e VDF: 0,718).  

Rato 
7 
 

- 3,9 Sim Animal com FEVE de 28,2% antes da intervenção com CPE, 
discreta redução da FEVE após 29 dias. Indícios de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,486 e VDF: 0,677 e 
após 29 dias, VSF: 0,779 e VDF: 1,030). 

Rato 
8 

- 8,4 Não Animal com FEVE de 42% antes da intervenção com CPE. 
Remodelamento cardíaco significativo (Basal para VSF: 0,288 e 
VDF: 0,498 e após 29 dias, VSF: 0,791 e VDF: 1,193) e redução 
da FEVE após 29 dias. Manteve-se vivo até o final do estudo 
sem complicações renais. 

* Nota: FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; VSF: Volume Sistólico Final; VDF: 

Volume Diastólico Final; +: ganho; -: perda; VE (Vesículas Extracelulares 50g\IV);  

 

Os animais do grupo CPE+VE apresentaram uma média da FEVE 

inferior no momento basal comparado a todos os outros grupos (VE:33,2 ± 7,8; 

CPE: 30,6 ± 6,9; CPE+VE: 26,4 ± 7,0; Veículo: 30,7 ± 6,0). O maior ganho 

observado com a terapia, foi a proporção de ratos com valores superiores ou 
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manutenção da FEVE (CPE+VE: 62,5%; Veículo: 50%, sem contabilizar os dois 

óbitos) e a menor ocorrência de lesão renal (CPE+VE: 66,6; Veículo: 83,3) em 

relação ao grupo veículo, mas sem diferença significativa, conforme tabela 7. 

 
Tabela 7. Avaliação individual geral dos animais tratados com CPE+VE: Grupo Células 

Progenitoras Endoteliais (2x106) + Vesículas Extracelulares (50g) sobre avaliação cardíaca e 

renal. 

Rato Delta 
FEVE  
(%) 

Indícios  
de lesão  

renal   

Observação 

Rato 
1 

+ 12,8 Sim Animal com FEVE de 37,2% antes da intervenção com CPE+VE, 
melhora evidente neste parâmetro.   Inibição do processo de 
remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,504 e VDF: 0,804 e 
após 29 dias, VSF: 0,37 e VDF: 0,741) após 29 dias. 

Rato 
2 

- 9  Sim Animal com FEVE de 30,4% antes da intervenção com CPE+VE. 
Redução da FEVE, remodelamento cardíaco evidente (Basal 
para VSF: 0,458 e VDF: 0,659 e após 29 dias, VSF: 1,133 e VDF: 
1,443). Manteve-se vivo até o final do estudo. 

Rato 
3 

+ 13,1 Sim Animal com FEVE de 13,2% antes da intervenção com CPE+VE. 
Remodelamento cardíaco evidente (Basal para VSF: 0,533 e 
VDF: 0,615 e após 29 dias, VSF: 0,992 e VDF: 1,343). Foi 
observado melhora acentuada da FEVE após 29 dias, o que 
pode ter sido determinante na manutenção da vida deste rato. 

Rato 
4 

- 4,4 Não Animal com FEVE de 25,3% antes da intervenção com CPE+VE, 
discreta redução da FEVE. Remodelamento cardíaco evidente 
após 29 dias (Basal para VSF: 0,44 e VDF: 0,591 e após 29 dias, 
VSF: 1,08 e VDF: 1,366). Manteve-se vivo até o final do estudo. 

Rato 
5 

- 2,2 Sim Animal com FEVE de 18,2% antes da intervenção com CPE+VE, 
discreta redução da FEVE. Remodelamento cardíaco evidente 
após 29 dias (Basal para VSF: 0,508 e VDF: 0,621 e após 29 
dias, VSF: 1,2 e VDF: 1,43). Manteve-se vivo até o final do 
estudo. 

Rato 
6 

- 0,2 Não Animal com FEVE de 27,3% antes da intervenção com CPE+VE, 
mantendo aproximadamente o mesmo valor após 29 dias. 
Remodelamento cardíaco evidente (Basal para VSF: 0,55 e VDF: 
0,757 e após 29 dias, VSF: 0,943 e VDF: 1,296). Manteve-se vivo 
até o final do estudo sem complicações renais. 

Rato 
7 

+ 1,5 Sim Animal com FEVE de 32,3% antes da intervenção com CPE+VE. 
Discreto aumento da FEVE. Remodelamento cardíaco evidente 
(Basal para VSF: 0,389 e VDF: 0,574 e após 29 dias, VSF: 0,897 
e VDF: 1,356). Manteve-se vivo até o final do estudo sem 
complicações renais. 

Rato 
8 

+ 2 Não Animal com FEVE de 23% antes da intervenção com CPE+VE. 
Discreto aumento da FEVE. Remodelamento cardíaco evidente 
(Basal para VSF: 0,446 e VDF: 0,553 e após 29 dias, VSF: 0,999 
e VDF: 1,333). Manteve-se vivo até o final do estudo sem 
complicações renais. 

Rato 
9 

0 Sim Animal com FEVE de 31,1% antes da intervenção com CPE+VE, 
mantendo o mesmo valor após 29 dias. Remodelamento 
cardíaco evidente (Basal para VSF: 0,447 e VDF: 0,65 e após 29 
dias, VSF: 0,812 e VDF: 1,18). Manteve-se vivo até o final do 
estudo. 

* Nota: FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; VSF: Volume Sistólico Final; VDF: 

Volume Diastólico Final; +: ganho; -: perda; VE (Vesículas Extracelulares 50g/IV);  
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Os animais do grupo veículo foram os que apresentaram maior 

incidência de lesão renal (VE: 37,5%; CPE: 62,5%; CPE+VE: 66,6%; Veículo 

83,33%), além disso, ocorreram dois óbitos no andamento do estudo, conforme 

tabela 8. 

 

Tabela 8. Avaliação individual geral dos animais tratados com veículo (PBS/IV) sobre avaliação 

cardíaca e renal. 

Rato Delta 
FEVE  
(%) 

Indícios  
de lesão  

renal   

Observação 

Rato 
1 

- 0,3 Não Animal com FEVE de 28,2% antes da intervenção com VE. 
Discreta redução da FEVE. Sinais evidentes de remodelamento 
cardíaco (Basal para VSF: 0,55 e VDF: 0,757 e após 29 dias, 
VSF: 0,811 e VDF: 1,163). 

Rato 
2 

+ 6,8 Sim Animal com FEVE de 27,9% antes da intervenção com VE, 
aumento da FEVE após 29 dias. Remodelamento cardíaco 
significativo após 29 dias (Basal para VSF: 0,319 e VDF: 0,444 e 
após 29 dias, VSF: 1,123 e VDF: 1,32), manteve-se vivo até o 
final do estudo. 

Rato 
3 

+ 2,1 Sim Animal com FEVE de 42,4% antes da intervenção com VE, com 
melhora discreta da FEVE após 29 dias. Remodelamento 
cardíaco evidente (Basal para VSF: 0,358 e VDF: 0,622 e após 
29 dias, VSF: 0,643 e VDF: 1,16).  

Rato 
4 

- 1,2 Sim Animal com FEVE de 35% antes da intervenção com VE, discreta 
redução da FEVE após 29 dias. Indícios de remodelamento 
cardíaco (Basal para VSF: 0,469 e VDF: 0,721 e após 29 dias, 
VSF: 0,566 e VDF: 0,85).  

Rato 
5 

- 3,4 Sim Animal com FEVE de 26,5% antes da intervenção com VE, 
discreta redução da FEVE. Remodelamento cardíaco significativo 
após 29 dias (Basal para VSF: 0,466 e VDF: 0,635 e após 29 
dias, VSF: 0,925 e VDF: 1,203), porem manteve-se vivo até o 
final do estudo. 

Rato 
6 

+ 2,8 Sim Animal com FEVE de 30,4% antes da intervenção com VE. 
Indícios de remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,23 e 
VDF: 0,438 e após 29 dias, VSF: 0,353 e VDF: 0,688), discreto 
aumento da FEVE após 29 dias. 

Rato 
7 

Óbito Sim Animal com FEVE de 21,2% antes da intervenção com VE. 
Indícios de remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,673 e 
VDF: 0,855), Óbito após 10 dias. 

Rato 
8 

Óbito Sim Animal com FEVE de 34% antes da intervenção com VE. Indícios 
de remodelamento cardíaco (Basal para VSF: 0,475 e VDF: 
0,721), Óbito após 11 dias. 

Nota: FEVE: Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; VSF: Volume Sistólico Final; VDF: 
Volume Diastólico Final; +: ganho; -: perda; veículo (PBS\IV); IV: Intravenoso. 
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3.1 Discussão 

 O presente estudo traz como inovação a utilização de VE derivadas de 

CPE, CPE e da associação de CPE+VE como tratamento adjuvante na fase 

aguda da cardiomiopatia isquêmica, sendo avaliado o efeito da terapia sobre a 

função cardíaca e incidência de lesão renal em ratos induzidos 

experimentalmente ao IAM. 

 Estudos anteriores conduzidos no laboratório demonstraram que o 

transplante intramiocárdico de CPE aumentou a função cardíaca em ratos 

experimentalmente submetidos ao IAM (SENEGAGLIA et a., 2010; SUSS et al., 

2014). Muitos estudos sugerem que parte do efeito terapêutico das células-

tronco são mediados por fatores parácrinos, incluindo as VE (BRUNO et al., 

2012; ARSLAN et al., 2013). Avaliamos no presente estudo, as terapias de 

forma isolada, CPE e VE derivadas de CPE, e foi percebido que o uso de VE 

apresentou efeitos similares ou até superiores aos da CPE, principalmente na 

incidência de lesão renal. Logo, demonstra-se um dos prováveis mecanismos 

de ação das CPE, através da secreção de VE as quais promovem efeitos 

parácrinos.  

Embora o sorteio tenha sido aleatório dos ratos nos seus respectivos 

grupos, o grupo CPE+VE foi o grupo que iniciou com um valor médio de FEVE 

inferior aos demais grupos. Essa pior disfunção ventricular observada no grupo 

CPE+VE, pode ter amenizado a resposta a terapia, visto que se esperava um 

maior efeito terapêutico com associação das duas terapias. Contudo, não 

ocorreu óbito de animais durante o andamento do estudo neste grupo, sendo 

assim, considera-se a ausência de mortalidade o principal ganho comparado 

ao grupo veículo.  

 A quantidade de CPE isoladas do sangue de cordão umbilical neste 

estudo, foram similares aos encontrados em estudos anteriores conduzidos 

pelo grupo (SENEGAGLIA et a., 2010; SUSS et al., 2014). As VE foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão através de 

imunomarcação utilizando anticorpos contra a proteína de membrana CD31 

(proteínas de superfície celular características de CPE) o que sugere que as 

VE foram derivadas de CPE. 
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 O modelo animal de IAM tem sido referenciado para induzir SCR em 

ratos. O aparecimento dos efeitos deletérios sobre a função renal tem sido 

avaliado em 4-16 semanas após IAM. A taxa de filtração glomerular reduz 

significativamente após quatro semanas do IAM, mantém-se reduzida durante 

oito a 12 semanas, e piora em 16 semanas (LIU et al., 2012).  

 A SCR ocorre por uma disfunção primária no coração ou rins e evolui 

para um prejuízo da função em ambos os órgãos (BOCK, GOTTLIEB, 2010). 

Neste estudo, como consequência da disfunção ventricular observada nos 

ratos induzidos ao IAM, suspeita-se a ocorrência de SCR, pelos achados 

histopatológicos cardíacos e renais encontradas nos ratos do grupo veículo, 

com indícios de necrose do epitélio tubular proximal renal em 83,33% dos ratos 

e presença de um infarto transmural organizado, caracterizado pela fibrose e 

colágeno intenso depositado na parede livre do ventrículo esquerdo. Embora 

seja difícil extrapolar a cronologia da fisiopatologia em animais comparada com 

humanos, neste estudo, foi induzida uma disfunção ventricular aguda e foi 

observado aumento dos níveis de Ngal após 24 horas (grupo CPE), indicando 

injúria renal aguda (que pode ter sido associada à isquemia ou nefrotoxinas), o 

que caracterizaria SCR tipo I (RONCO et al., 2008). Por outro lado, após quatro 

semanas do estudo foi presenciada disfunção ventricular no exame 

ecocardiográfico, com achados histopatológicos indicativos de lesão epitelial 

tubular renal e infarto do miocárdio, o que poderia caracterizar SCR tipo II, visto 

que, SCR tipo II tem sido extrapolado após quatro semanas em ratos 

submetidos à injeção intraperitoneal com menocrotaline (ANGELINE et al., 

2016) e em ratos induzidos experimentalmente ao IAM (LIU et al., 2012). 

Contudo, independente da classificação tipo I ou II, sabe-se que a disfunção 

orgânica iniciou no coração e afetou os rins.  

Vários fatores patofisiológicos contribuem para o aparecimento de SCR, 

tais como: (1) ativação neuro-hormonal do sistema nervoso simpático e do 

sistema renina angiotensina-aldosterona, que causa vasoconstrição renal, 

retenção de líquidos e hipertensão (RONCO et al., 2008; BOCK, GOTTLIEB, 

2010). Aumento significativo da pressão arterial média comparando oito dias 

com 29 dias foi evidenciado nos grupos CPE e CPE+VE, mas sem hipertensão 

no VE; (2) Ativação das vias sinalizadoras intracelulares, que contribuem para 
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a formação do estresse oxidativo e consequente estimulação de citocinas 

inflamatórias (exemplo: TNF-, IL-1, IL-1, IL-2, IL-4, IL6, IL-10), as quais 

regulam a apoptose e sobrevida celular (HORI; NISHIDA, 2009; PRINS et al., 

2015; ANGELINI et al., 2016); (3) Resposta inflamatória, a injúria cardíaca 

resulta em migração de macrófagos, monócitos e neutrófilos para dentro do 

miocárdio, sendo responsável por iniciar a ativação da sinalização intracelular e 

a resposta neuro-hormonal (SUTTON; SHARPE, 2000); (4) Redução da 

atividade do sistema óxido nítrico (LEE et al., 2016); (5) Anemia e uso de 

medicamentos (meio de contraste, inibidores da ECA, diuréticos (RONCO et 

al., 2008). Outros fatores também podem contribuir para o aparecimento de 

SCR, tais como: hipotensão, hipoxemia transoperatória e cirurgia cardíaca 

(RONCO et al., 2008). Embora, não tenha sido avaliado a pressão sanguínea e 

a saturação de oxigênio no sangue arterial durante a cirurgia neste estudo, no 

qual sua redução poderia predispor a hipoperfusão, hipóxia e isquemia renal, a 

técnica anestésica e cirúrgica foram idênticas entre os animais. Sendo assim, 

sugere-se que o aparecimento de lesão renal ocasionada neste estudo, 

ocorreu principalmente em função da disfunção ventricular ocasionada pelo 

IAM, e não a possíveis alterações na metodologia anestésica-cirúrgica. Logo, 

foi observado um possível efeito renoprotetor promissor com o uso de VE 

derivados de CPE, quando comparado aos ratos do grupo veículo, contudo não 

foi constatado diferença significativa.  

 O manejo da SCR é um dos maiores desafios terapêuticos na prática 

clínica porque muitos fármacos usados para controle da falência cardíaca 

podem piorar a função renal e vice-versa (RONCO et al., 2008; LIU et al., 

2012). Nesse sentido, uma das principais vantagens da utilização de VE está 

relacionada nos benefícios terapêuticos para impedir a progressão da 

fisiopatologia da SCR, tais como: redução do estresse oxidativo, modulação da 

resposta inflamatória, aumento da produção de energia (BRUNO et al., 2012; 

ARSLAN et al., 2013), além da ausência de reações adversas sobre os rins e 

coração, como ocorre no tratamento farmacológico (RONCO et al., 2008; LIU et 

al., 2012).   

A hipótese provável do mecanismo de ação renoprotetor está associado 

a inibição da atividade das caspases-1 nas células tubulares (BRUNO et al., 
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2012). Em modelo letal de injuria renal aguda induzida por cisplatina e glicerol 

em ratos, foi observado que VE derivadas de CTM foram capazes de proteger 

o rim por inibir a apoptose das células epiteliais tubulares. O mecanismo da 

atividade anti-apoptótica foi associado à regulação negativa da Caspase-1 nas 

células tubulares (BRUNO et al., 2012). Caspase-1 tem sido descrita como o 

principal mediador in vivo e in vitro de injúria renal aguda induzida em modelo 

de isquemia, ou toxico por cisplatina em camundongos (MELNIKOV et al., 

2001), assim como está associada na fisiopatologia da SCR tipo I (RONCO et 

al., 2008). As caspases são uma família de proteases de cisteína intracelular 

(FRASER; EVAN, 1996). As caspases participam de duas vias de sinalização 

distintas, ativação de citocinas pró-inflamatórias e promoção da morte celular 

por apoptose (FRASER; EVAN, 1996).  

 Em estudos previamente conduzidos pelo grupo (SENEGAGLIA et al., 

2010; SUSS et al., 2015), a administração intramiocárdica de CPE humanas 

promoveu melhora na FEVE em ratos induzidos experimentalmente ao IAM. 

Nestes estudos, vários detalhes foram diferentes comparado com o presente 

estudo, tais como: via de administração, intervalo entre a indução da lesão e 

administração dos tratamentos, dose, procedimentos de cirurgia, entre outros, 

o que impede uma comparação com os resultados aqui encontrados.  

Alguns aspectos devem ser considerados para futuras investigações 

envolvendo o uso de VE derivadas de CPE no tratamento de disfunção 

ventricular pós-IAM, pois nossos resultados hemodinâmicos demonstraram 

benefícios em alguns parâmetros hemodinâmicos ou de forma parcial em 

alguns indivíduos. Sendo assim, os seguintes fatores devem ser reavaliados: 

Primeiramente, suspeitamos que a dose utilizada não foi suficiente para 

promover uma resposta terapêutica efetiva, assim como a duração do 

tratamento insuficiente; segundo, o início da intervenção, embora o tratamento 

tenha sido realizado na fase aguda (24 horas após indução da lesão), em outro 

estudo de modelo isquemia-reperfusão da artéria coronária em camundongos 

foi instituída a terapia com VE derivadas de CTM humanas após 30 minutos da 

indução da lesão, e obtiveram resultados clinicamente relevantes com o 

tratamento (ARSLAN et al.,  2013); terceiro, baixa biodisponibilidade das VE no 

local de ação, visto que a administração é sistêmica e se considerar uma 
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região com hipoperfusão como encontrada no miocárdio infartado poderia 

dificultar o acesso das VE chegarem ao sítio de ação. Contudo, vários outros 

estudos com administração sistêmica de VE em outros modelos de isquemia 

em animais (isquemia renal e isquemia cerebral), estão obtendo sucesso por 

esta via de administração (ARSLAN et al., 2013; BRUNO et al., 2012; XIN et 

al., 2013). Estes autores relatam um tropismo das VE para a região 

hipoxêmica, contudo não está esclarecido como as VE chegam ao local de 

ação e promovem seus efeitos terapêuticos (Tema abordado em um evento 

promovido pela Associação Brasileira de Terapia Celular em 2013, Stem Cells: 

From quality control to novel derivation procedures, palestra intitulada: New 

insigths into role and importance of exosomes pelo Prof. Niels Olsen Saraiva 

Câmara da USP);  De acordo com o estudo de Grange et al. (2014), o qual 

avaliou a biodistribuição por fluorescência e imunofluorescência da 

administração intravenosa de VE derivadas de CTM em camundongos 

induzidos a injúria renal aguda induzida com glicerol, foi verificado a presença 

das VE nos rins por 24 horas após indução da lesão, e estes achados não 

ocorreram nos animais não submetidos à lesão; quarto, devemos considerar a 

gravidade da lesão gerada no modelo animal utilizado no presente estudo. Em 

modelo de isquemia reperfusão da artéria coronária em camundongos, cuja 

gravidade da lesão miocárdica é menor comparada ao modelo de IAM (pois a 

artéria coronária fica ocluída temporariamente e não de forma permanente 

como foi realizada neste estudo), a utilização de VE derivadas de CTM 

humanas, promoveu melhora da FEVE e preveniu o remodelamento ventricular 

(ARSLAN et al., 2013). Neste sentido três aspectos devem ser considerados ao 

compararmos os resultados encontrados no presente estudo e no estudo de 

Arslan et al. (2013) que obtiveram diferentes desfechos. Consideramos os 

fatores relacionados ao modelo animal utilizado, a diferente origem e 

quantidade de VE utilizadas, e por fim o tempo de início da intervenção; 

finalmente, a depuração das CPE e VE humanas pelo sistema imune dos ratos. 

Contudo, outros estudos (ARSLAN et al., 2013; SENEGAGLIA et al., 2010; 

SUSS et al., 2015; HU et al., 2015), obtiveram sucesso na intervenção com 

xenotransplante. Agora, uma questão importante é saber se estes aspectos 

estão associados ao insucesso parcial das intervenções terapêuticas testadas.  
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 Os valores de FC obtidos em todos os grupos ficaram dentro do limiar 

considerado fisiológico para a espécie, que varia de 250-500 bpm (EBISUI, 

FONTES, LAPICHIK, 2009), dependendo da idade e condição da avaliação, 

sendo atualmente empregado um valor médio de 350 bpm (FLECKNELL; 

THOMAS, 2015). Foi observado que a mediana da FC dos grupos nos dois 

momentos avaliados ficou próxima a 350 bpm. A ativação do sistema 

adrenérgico simpático em resposta compensatória à redução do DS foi 

observada nos animais induzidos experimentalmente ao IAM, pois foi 

observada uma maior proporção de ratos com maiores valores de FC e menor 

de DS no momento basal (24 horas) comparado aos encontrados com 29 dias.  

 Ao avaliarmos, os resultados de DS, foi observado que os grupos que 

tiveram maiores valores foram os grupos CPE e CPE+VE, contudo a melhora 

evidente na FEVE nestes grupos foi observada em um indivíduo de cada grupo 

(outliers).  

 Os resultados encontrados do Ngal no momento basal do grupo CPE e 

Sham, demonstraram a ocorrência de injúria renal aguda, o que poderia sugerir 

a ocorrência de SCR tipo I, contudo estes valores reduziram significativamente 

após 29 dias. Nos ratos CPE, os resultados basais justificam-se pela disfunção 

ventricular que ocorre após o IAM e pelo próprio procedimento cirúrgico por si 

só, visto que nos ratos Sham a ACE não foi ocluída e foi observado aumento 

dos valores basais de Ngal. Supomos que o fato do coração ser exposto para 

fora do gradil costal e a anestesia promoveram hipotensão transitória suficiente 

para causar redução do fluxo sanguíneo renal, hipoperfusão renal e isquemia, 

resultando em aumento dos valores do Ngal.  

 

3.2 Conclusão 

De acordo com o protocolo estabelecido para isolar, cultivar e 

caracterizar as CPE e as VE isoladas destas células, conclui-se que a 

metodologia foi efetiva e viável.  

Visto que as análises histopatológicas do coração e rins nos ratos 

submetidos ao IAM indicaram dilatação, fibrose, e redução da espessura da 

parede do ventrículo esquerdo, além da perda da borda em escova, conteúdo 

eosinófilo e congestão vascular nos túbulos renais, pode-se sugerir a 
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possibilidade de ocorrência de disfunção cardíaca primária associada a lesão 

renal secundária. 

Levando-se em conta o que foi observado após o transplante, os ratos 

tratados com VE, CPE ou associação das duas terapias não tiveram 

mortalidade, em contrapartida, dois animais do grupo veículo não resistiram 

aos efeitos deletérios consequentes do IAM. 

 Nenhum tratamento proposto melhorou de forma significativa a função 

ventricular e foi capaz de prevenir o remodelamento ventricular após IAM. A 

mortalidade e a ocorrência de lesão renal foram menores nos protocolos 

terapêuticos testados comparado ao grupo veículo, mas sem diferença 

significativa. 
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       ANEXOS 

Publicações  

 

 Previamente a realização do estudo in vivo, foi realizado um estudo 

comparativo de duas técnicas cirúrgicas para indução do IAM em ratos, cujo 

objetivo foi avaliar a técnica mais adequada e eficiente para realização do 

modelo animal que seria aplicado no delineamento do estudo principal (artigo 

1), a qual gerou a primeira publicação principal (anexo 1). Este estudo foi 

publicado, como artigo original na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, 

2014, volume: 29, n: 4, p.505-512; Classificação Qualis: B2 (Capriglione et al., 

2014). 

 A partir da criação do modelo experimental de IAM em ratos, um estudo 

em paralelo foi conduzido pelo grupo, cujo objetivo foi comparar o efeito do 

transplante de células-tronco mesenquimais derivadas do cordão umbilical 

humano, células endoteliais derivadas do sangue do cordão umbilical humano 

ou a combinação destes dois tipos celulares para o tratamento do IAM induzido 

experimentalmente em ratos Wistar. Este estudo foi publicado, como artigo 

original na Experimental Biology and Medicine 2014, volume: 0, p.1-10; 

Classificação Qualis: B1 (SUSS et al., 2014, anexo 2). 

Para realização do exame ecocardiográfico, os ratos necessitam ficar 

imóveis, e para isso precisam estar sedados. Contudo, vários agentes 

sedativos, promovem depressão do sistema cardiovascular podendo interferir 

nos resultados dos parâmetros ecocardiográficos. Nesse sentido, foi realizado 

um estudo cujo objetivo foi avaliar os efeitos da anestesia com cetamina 

associada à xilazina, isoflurano ou do etomidato sobre os parâmetros 

ecocardiográficos em ratos Wistar, com a finalidade de determinar qual 

protocolo sedativo seria o mais indicado para realização do exame 

ecocardiográfico no estudo principal (Resumo publicado na ARS Veterinária, 

Jaboticabal, SP, v.30, n.3, 2014, p.85, Anais do XI Congresso Brasileiro de 

Anestesiologia Veterinária, conforme anexo 3). 
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Os resultado parciais do artigo 2 foram apresentados e publicado nos 

anais do I Latin american VIII Brasilian and I Argentine Congress of the Stem 

Cells and Cell Therapy (anexo 4).    

 Foi realizado um estudo paralelo derivado do experimento do estudo 

principal, que teve por objetivo avaliar os efeitos analgésicos da nabulfina e do 

meloxicam sobre a analgesia intra e pós-operatória dos ratos submetidos ao 

modelo experimental de IAM, com a finalidade de estabelecer um bom 

protocolo analgésico intra e pós-operatório para este modelo animal, visando o 

bem-estar animal. Este trabalho apresentado e publicado no anais do XII 

Congresso Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, realizado de 12-15 de 

novembro de 2016, (anexo 5). Em breve será submetido em formato de artigo 

original para avaliação de revistas científicas. 

 Recentemente, publicamos outro trabalho relacionado ao tema, o 

conteúdo proteico de vesículas extracelulares derivadas de CD133 + e células-

tronco mesenquimais e as vantagens de seu uso na medicina regenerativa. 

Artigo publicado na Stem Cell Reviews and Reports, revista considerada A1, 

fator de impacto 3,11 (anexo 6).   

 Finalmente, será preparado um manuscrito do segundo artigo da 

presente tese, o qual será submetido para uma revista cientifica (a decidir) 

classificada em Qualis A1 ou A2. 
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ANEXO 1 
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 ANEXO 2 
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     ANEXO 3 
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ANEXO 4  

Resumo apresentado no I Latin American, VIII Brazilian and I Argentine 

Congress of Stem Cells and Cell Therapy  
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ANEXO 5  

 

RESULTADOS PRELIMINARES: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANALGÉSICOS DA 

NABULFINA E DO MELOXICAM SOBRE ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA EM RATOS 

EXPERIMENTALMENTE SUBMETIDOS À TORACOTOMIA E OCLUSÃO CORONARIANA 

PRELIMINARY RESULTS: EVALUATION OF THE ANALGESIC EFFECTS OF THE 

NALBUPHINE AND MELOXICAM ON POSTOPERATIVE ANALGESIA IN RATS SUBMITED 

EXPERIMENTALLY TORACOTOMY AND CORONARY OCCLUSION 

L.G.A. CAPRIGLIONE1*; D.S. MORO1, A.B.B. ANGULSKI 1, C.R. RIBAS1, M.A. STIMAMIGLIO1, 

A.C. DOMINGUEZ1, A.C. SENEGAGLIA1, P.R.S. BROFMAN1* 

1Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR (luizcapriglione@yahoo.com.br) 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos analgésicos da nabulfina e meloxicam sobre analgesia pós-

operatória em ratos submetidos experimentalmente a toracotomia e oclusão coronariana.  

Materiais e Métodos: Foram utilizados 17 ratos Wistar, 100 dias, divididos em dois grupos 

(G1, n: 9; G2, n: 8). Estudo cego e randomizado, cada grupo recebeu meloxicam (2 mg/kg/SC) 

e nabulfina 1 mg/kg/IM (G1) ou 2 mg/kg/IM (G2). Após 10 minutos, ambos receberam isoflurano 

(indução: 4 %; manutenção: 2 %) e bloqueio intercostal (3°, 4° e 5° costelas, lidocaína 0,7%, 2 

mg/kg). No pós-operatório, receberam nabulfina 1 mg/kg/IM (G1) ou 2 mg/kg/IM (G2) após 2, 6 

e 24 horas e meloxicam após 24 horas. Sinais comportamentais de dor (Escore: 0 - 10; 0: sem 

dor; 1 - 3: leve; 4 - 6: moderada; 7 - 10 intensa), foram avaliados por observação direta breve 

(necessidade de resgate analgésico) e filmes de 30 minutos, realizados nos momentos: 24 
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horas pré-cirúrgico (basal) e 1 – 2 (M1), 4 – 5 (M2), 8 – 9 (M3) e 22 – 23 (M4) horas pós-

cirúrgico. Foi realizado Wilcoxon (amostras pareadas) e Kruskal-Wallis (comparação entre 

grupos), dados expressos em mediana, mínimo/máximo, (p  0,05). 

Resultados: Por observação direta, sinais de dor não foram observados (G1e G2). Nos vídeos, 

observou-se no G1, dor leve em sete ratos e moderada em um rato. No G2, dor leve nos oito 

ratos. Observou-se aumento significativo no escore ao comparar o momento basal e os 

momentos subsequentes no G1 (basal: 0, 0/0; M1: 1, 1/3; M2: 2, 1/3; M3: 3,1/4; M4: 1, 1/3) e no 

G2 (basal: 0, 0/0; M1: 1,5, 0/3; M2: 2,5, 1/3; M3: 1,5, 1/3; M4: 1,5 1/3). Entre os grupos, sem 

diferença significativa.  

Conclusão: Vídeos foram mais efetivos para avaliação da dor comparado a observação direta. 

Embora sem significância, a dose do G2, foi mais promissora comparada ao G1. 

Palavras-chave: Ratos, Nabulfina, Dor, Analgesia.  

Protocolo CEUA institucional n°: 763.  
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

 


