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Resumo 

Avaliação da função miocárdica, da activação neurohumoral e da remodelagem no 

ventrículo esquerdo de ratos com hipertensão pulmonar induzida pela 

monocrotalina. 

Introdução: embora nenhum dos modelos esperimentais de hipertensão pulmonar 

(HTP) consiga reproduzir por completo a doença humana, vários têm sido empregues 

para estudar a sua fisiopatologia e terapêutica. Recentemente, os papeis relativos da 

sobrecarga biomecânica e da estimulação neuroendócrina na progressão da insuficiência 

cardíaca têm sido estudados nestes modelos experimentais porque apenas o ventrículo 

direito (VD) está sujeito a sobrecarga biomecânica mas ambos estão expostos à 

actividade neuroendócrina e, portanto, as acções selectivas da mediação neuroendócrina 

podem ser estudadas no ventrículo esquerdo (VE). Por outro lado, na HTP clínica, 

vários estudos reconhecem o desenvolvimento de disfunção VE em estadios avançados 

da doença, apontando como mecanismos fisiopatológicos a interdependência, a 

restricção ao preenchimento e as alterações da geometria VE, no entanto, outras 

evidências sugerem que mecanismos miocárdicos intrínsecos também possam estar 

envolvidos. Assim, na HTP avançada, com disfunção VE, é preferido o transplante 

cardíaco e pulmonar conjunto, em detrimento do transplante pulmonar simples, por 

persistência de disfunção VE pós-operatória. O objectivo dos trabalhos experimentais 

levados a cabo foi caracterizar detalhadamente a função miocárdica VE in vivo e in 

vitro, possíveis alterações moleculares subcelulares subjacentes e a activação 



neuroendocrina local, bem como a sua evolução, ao longo da progressão da disfunção 

VE associada à HTP, no modelo experimental de HTP induzida pela monocrotalina 

(MCT). 

Material e métodos: ratos Wistar macho, 180-200g, injectados com MCT, 60mg/Kg, 

por via subcutânea, ou veículo. Foram levados a cabo dois protocolos experimentais, 

num protocolo os animais foram estudados 6 semanas após a injecção e um subgrupo de 

ratos, injectado com MCT, foi tratado, cronicamente, com o antagonista não selectivo 

dos receptores da endotelina-1 (ET-1) bosentan (250mg/Kg/dia, por sonda orogástrica). 

No outro protocolo os animais foram estudados. Procedeu-se a: (i) estudo 

hemodinâmico invasivo, in situ, (ii) estudo de preparações de feixes miocárdicos VE 

microdissecados, in vitro, (iii) morfometria cardíaca, (iv) avaliação histológica e 

imunohistoquímica, (v) quantificação relativa dos níveis de ARNm da ET-1, enzima de 

conversão da angiotensina (ECA), peptídeo natriurético do tipo B, angiotensinogénio, 

síntase da aldosterona, ATPase de cálcio do retículo sarco-endoplasmático (SERCA2a) 

e fosfolambano (FLB)e, finalmente, (vi) quantificação relativa de isoformas da cadeia 

pesada de miosina. Após toracotomia, sob anestesia com pentobarbital (60mg/Kg, por 

via intraperitoneal), efectuou-se avaliação hemodinâmica, por cateterização cardíaca bi-

ventricular, implantação de cristais piezoeléctricos e registo contínuo da pressão (VE e 

VD) e do diâmetro latero-septal (VE). Em condições basais, foram avaliadas as 

dimensões telediastólicas VE e as pressões sistólicas e telediastólicas VE e VD, assim 

como os respectivos índices de contractilidade (velocidade máxima de ascenção de 

pressão, dP/dtmax, e pressão desenvolvida no ciclo isovolumétrico) e de relaxamento 

(velocidade máxima de queda de pressão, dP/dtmin, e constante de tempo do relaxamento 

isovolumétrico, τ). Foi avaliada igualmente a tolerância diastólica à pós-carga do VE, 

ou seja, a resposta do relaxamento miocárdico (constante de tempo τ) e da posição da 



relação pressão-dimensão telediastólica (pressão telediastólica) à oclusão abrupta da 

aorta ascendente com elevação gradativa da pós-carga, desde o ciclo basal até ao 

isovolumétrico, em vários ciclos isolados, com dimensões telediastólicas semelhantes. 

Em preparações de feixes miocárdicos VE microdissecados, in vitro, avaliou-se a 

resposta ao BQ-123, antagonista selectivo dos receptores ETA, e obtiveram-se relações 

força-frequência (RFF). A fibrose miocárdica foi avaliada pela coloração com tricrómio 

de Masson, a hipertrofia pela determinação dos diâmetros de cardiomiócitos e a 

produção miocárdica de ET-1 pela marcação com anticorpo selectivo, em secções 

histológicas abarcando a parede VE livre, o septo interventricular e a parede VD. A 

quantificação relativa dos níveis de ARNm, efectuada por two-step real-time RT-PCR, 

permitiu avaliar a actividade de sistemas neuroendócrinos e a expressão génica de 

transportadores iónicos envolvidos no acoplamento excitação-contracção, no 

relaxamento e na contractilidade miocárdica. A quantificação das isoformas da cadeia 

pesada de miosina foi efectuada por electroforese em gel de SDS e poliacrilamida e 

marcação pela prata. 

Resultados: os ratos injectados com MCT desenvolveram HTP, hipertrofia progressiva, 

e selectiva, do miocárdio VD e do septo interventricular, e fibrose, também limitada ao 

VD. Vários genes envolvidos na mediação neuroendócrina foram activados no VD, mas 

alguns deles, como a ET-1 e a ECA, também no VE. Na HTP avançada e grave, os ratos 

injectados com MCT apresentavam disfunção VE na avaliação hemodinâmica basal, 

sem que estivessem alteradas das condições de carga, e esta disfunção foi confirmada na 

avaliação da performance miocárdica in vitro pela presença de RFF negativas no 

miocárdio VE do grupo MCT, ao contrário das RFF positivas típicas do miocárdio 

normal do grupo Ctrl. Concomitantemente, ocorreu sobre-expressão miocárdica, VE, de 

genes envolvidos na resposta neuroendócrina, particularmente da ET-1, que se 



confirmou ao nível da produção de proteína, por imunohistoquímica. O tratamento 

crónico com o antagonista não selectivos da ET-1 bosentan preveniu estas alterações e, 

na avaliação miocárdica, os ratos tratados cronicamente com bosentan após injecção de 

MCT apresentavam RFF positivas, semelhantes às do miocárdio normal. Em fases mais 

precoces de HTP, no grupo MCT-4, apesar da hemodinâmica VE basal estar preservada, 

o stress hemodinâmico de elevação aguda da pós-carga desencadeou lentificação do 

relaxamento e disfunção diastólica, com elevação da relação pressão-dimensão 

telediastólica, semelhante à que ocorreu nas fases mais avançadas, no grupo MCT-6. 

Este teste de stress hemodinâmico poderá identificar, precocemente, compromisso 

funcional, que se designa, genericamente, por disfunção diastólica induzida pela pós-

carga. Como contrapartida molecular, o miocárdio VE destes animais com HTP mais 

ligeira, sem disfunção VE basal, do grupo MCT-4, já evidenciava comutação das 

isoformas das cadeias pesadas de miosina, no sentido de uma maior expressão das 

isoformas β, lentas, semelhante, em magnitude, à do miocárdio insuficiente, da HTP 

avançada, do grupo MCT-6, mas sem activação neuroendócrina da ET-1, não se 

observando em nenhum dos dois, alterações da expressão génica da SERCA2a ou do 

FLB. 

Conclusões: no modelo de HTP induzida pela MCT, em fases avançadas da doença, o 

miocárdio VE apresenta disfunção intrínseca, sem que haja alteração das condições de 

carga, o que poderá dever-se, pelo menos parcialmente, à activação de sistemas neuro-

endócrinos, como o da ET-1. A activação dos sistemas neuroendócrinos ocorre, 

também, localmente, no miocárdio VE, possivelmente sob influência neuroendócrina ou 

parácrina, sem que no entanto ocorra hipertrofia ou fibrose miocárdica. Em fases mais 

precoces, apesar de não ser detectada disfunção VE, na avaliação hemodinâmica basal, 

esta pode ser despertada, pela sobrecarga hemodinâmica aguda imposta pela oclusão 



transitória e progressiva da aorta ascendente, revelando alterações funcionais iniciais, 

que poderão ser justificadas pelas alterações na composição dos miofilamentos, 

nomeadamente, pela comutação de isoforma das cadeias pesadas de miosina. 


