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RESUMO 

Beneli, C.T. Estudo da participação das metaloproteinases 2 e 9 no 
desenvolvimento da hiperplasia intimal decorrente de modelo experimental de 
estenose intrínseca da aorta. 2009. 154 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), 2009. 

As metaloproteinases têm sido implicadas no desenvolvimento de hiperplasias intimais 

em diferentes situações. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a participação das 

metaloproteinases 2 e 9 no desenvolvimento da hiperplasia intimal decorrente de 

modelo experimental de estenose intrínseca da aorta. Este modelo consiste na inserção 

de um pino acrílico na aorta de ratos. Foram utilizados 288 ratos Wistar machos, com 

peso médio de 250 g, os quais foram separados em quatro grupos: (1) controle sham-

operado, (2) controle sham-operado tratado com doxiciclina, (3) estenosado e (4) 

estenosado tratado com doxiciclina. Estes animais foram tratados com doxiciclina 

(inibidor não-seletivo de metaloproteinases) 30 mg/Kg/dia e sacrificados nos períodos de 

1, 7, e 15 dias após a cirurgia. O segmento da aorta envolvendo o pino foi retirado e 

estudado com diferentes protocolos para: microscopia óptica de alta resolução e 

convencional, imunoistoquímica, Western blot para eNOS e iNOS, zimografia 

convencional e in situ. Um trombo se formou ao redor do pino 24 horas após a cirurgia, 

mostrando sinais de organização com 7 dias. Com 15 dias, uma hiperplasia intimal 

adjacente à base do pino foi visualizada. Este espessamento foi caracterizado 

principalmente por células musculares lisas provenientes da camada muscular média. 

Apesar das metaloproteinases 2 e 9 estarem inibidas pela doxiciclina (comprovado pela 

imunoistoquímica, zimografia convencional e in situ), não observamos alterações 

importantes na composição e desenvolvimento da hiperplasia intimal decorrente deste 

modelo experimental de estenose intrínseca da aorta. 

Palavras chaves: Hiperplasia intimal, estenose intrínseca da aorta, metaloproteinase-2, 

metaloproteinase-9.  



 

ABSTRACT 

 

Beneli, C.T. Study of the participation of metalloproteinases 2 and 9 in 
development of intimal hyperplasia due to experimental model of intrinsic aorta 
stenosis. 2009. 154 f. Thesis (Doctoral) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), 2009. 
 

Metaloproteinases has been implied in the development of intimal hyperplasia in 

different situations. We have used an experimental model of aorta stenosis, with a 

mushroom plug that promotes local turbulence and thrombosis. Methods: 288 Wistar 

male rats, weighing an average of 250g, were allocated into four groups: control 

groups, sham-operated and sham-operated treated with doxycycline, and 

experimental groups, operated and operates treated with doxycycline. The animals 

were killed on days 1, 7, and 15 after surgery. The fragments of aorta implicating the 

plug were harvested and studied using high resolution light microcopy, 

immunohistochemistry, Western Blot to eNOS and iNOS, conventional and in situ 

zymography. With animal survival of more than 24 h, we followed the partial 

fibrinolysis of the thrombus as well as its posterior organization and incorporation to 

the arterial wall as a neointima for up to 15 days. The intimal thickening detected was 

mainly composed of smooth muscle cells migrated from the medial layer of the aorta 

intermixed with extracellular matrix. Although, the MMP-2 and 9 were inhibiting, the 

intimal hyperplasia did not show difference in your composition and development. 

 

Keywords: Intimal hyperplasia, intrinsic aorta stenosis, metalloproteinases-2, 

metalloproteinases-9. 
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1.1 HIPERPLASIA INTIMAL 

 A lesão na parede arterial, seja com desnudamento endotelial ou não, pode 

levar a formação de uma hiperplasia intimal, fenômeno conhecido com diferentes 

nomes dependendo da sua provável origem. No caso de traumatismos, há 

reparação celular; nos casos de revascularização, seja por colocação de stents ou 

balões intra-arteriais, há formação de “neoíntima”; no caso de envolver alterações 

adaptativas na parede arterial - remodelamento arterial e com deposição de gordura: 

aterosclerose. Embora deva haver muitos pontos em comum em todas essas 

situações, os mecanismos envolvidos ainda não estão completamente esclarecidos, 

portanto, a literatura pertinente as separa de acordo com o modelo proposto no 

estudo. 

Vários fatores estão envolvidos na resposta à lesão vascular, todavia, os 

mediadores inflamatórios desenvolvem um papel crucial na iniciação e progressão 

dos fenômenos secundários a essas lesões (IP et al., 1990). Entre os mediadores 

inflamatórios estão incluídos: moléculas de adesão celular, citocinas, quimiocinas e 

fatores de crescimento, os quais controlam o recrutamento de células inflamatórias 

(monócitos/macrófagos, neutrófilos e linfócitos T), células musculares lisas e 

proteínas envolvidas na síntese e degradação de matriz extracelular (DAVIS et al., 

2003). A participação destes fatores tem sido invariavelmente relatada na maioria 

dos artigos que envolvem o desenvolvimento de hiperplasias intimais, seja qual for o 

seu desencadeante. Esses mediadores possuem múltiplos e variados efeitos sobre 

os constituintes da parede do vaso, incluindo as células endoteliais, as células 

musculares lisas e as proteínas da matriz extracelular (DAVIS et al., 2003). Quando 

há formação de trombo, os seus componentes podem apresentar uma participação 

ativa no desenvolvimento dessas lesões. 
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A hiperplasia intimal tem sido caracterizada como um espessamento 

subendotelial formado, essencialmente, por células musculares lisas, algumas 

células inflamatórias e matriz extracelular (NEWBY; ZALTSMAN, 2000). A migração 

e proliferação de células musculares lisas contribuem para a formação da neoíntima. 

Entre os mediadores responsáveis por facilitar esta migração, as metaloproteinases 

da matriz extracelular (MMPs) parecem ter papel relevante durante esse processo 

(FRANCO et al., 2006). Entretanto, os mecanismos ainda não foram totalmente 

elucidados. 

 

1.2 MODELOS EXPERIMENTAIS 

Vários modelos experimentais têm sido desenvolvidos para estudar as 

respostas proliferativas após uma lesão vascular (IP et al., 1990). Dentre estes, 

estão relacionados modelos provocando alterações dos efeitos do cisalhamento, 

turbulência e distúrbios de fluxo em diferentes situações, tais como: modelos 

animais (estenose arterial por meio de ligadura ou por clip metálico em forma de U) 

(JORIS; ZAND; MAJNO, 1982; ZAND et al.,1988; ZAND et al.,1991), modelos in vitro 

e modelos físicos auxiliados por simulações matemático-computacionais (ZAND et 

al., 1999). A grande crítica em relação aos modelos in vivo tem sido a possível 

interferência de forças atuantes nas paredes dos vasos, especialmente nos modelos 

de obstrução extrínseca (tipo clip, anel ou ligadura externa). Em 1999, Zand et al. 

sugeriram um modelo experimental de estenose intrínseca da aorta, através da 

inserção de um pino de acrílico semi-hemisférico no orifício da artéria renal esquerda 

de ratos Wistar adultos, criando assim, um distúrbio de fluxo importante. A novidade 

seria a produção de uma obstrução importante (em torno de 50%) sem, no entanto, 

afetar de forma significativa as forças que atuam na parede arterial. Neste modelo, 
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os autores estudaram a deposição lipídica sobre as áreas de lesão ao redor do pino, 

após quatro meses de dieta hipercolesterolêmica. Microscopicamente, estas áreas 

correspondiam a focos definidos de espessamento intimal e deposição lipídica. 

Utilizando modelos físicos em maior escala para fins de comparação, observaram 

que havia coincidência entre estas áreas e as de baixo cisalhamento, separação de 

fluxo e recirculação, relacionando-as, finalmente, ao possível desenvolvimento de 

aterosclerose (ZAND et al., 1999).  

Este modelo experimental foi utilizado com êxito em nosso laboratório na 

obtenção da hiperplasia intimal e no conhecimento de seu desenvolvimento (BENELI 

et al., in press). Após 1 dia da cirurgia, observamos a formação de um trombo de 

grandes proporções, resultante do turbilhonamento gerado a partir da inserção do 

pino acrílico na aorta, em provável associação à ruptura da lâmina elástica interna. 

Decorridos 7 dias da cirurgia, os trombos estavam parcialmente organizados, 

ocorrendo migração das células musculares lisas provenientes da camada média. 

Quinze dias após a cirurgia, os trombos já estavam totalmente organizados; as 

células musculares lisas que migraram da camada média estavam embebidas em 

matriz extracelular, sendo denominada de neoíntima (ou hiperplasia intimal). Dentre 

os fatores estudados, PDGF-B (fator de crescimento derivado de plaquetas-B), iNOS 

(óxido nítrico sintase induzível) e fibrinogênio mostraram-se além de potentes 

quimiotáticos, ativadores de enzimas proteolíticas, que liberadas pelas células 

musculares lisas degradaram as proteínas da matriz extracelular, facilitando sua 

migração (BENELI et al., in press). As metaloproteinases da matriz extracelular, 

principais enzimas proteolíticas com desempenho importante no processo de 

degradação e migração das células musculares lisas da camada média para a 

íntima, não foram analisadas neste 1° estudo. 
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1.3 METALOPROTEINASES DE MATRIZ EXTRACELULAR 

Em 1962, Gross e Lapiere descreveram uma atividade colagenolítica liberada 

durante o processo de degradação de proteínas da matriz extracelular requeridas na 

morfogênese da cauda de girinos, denominada posteriormente de metaloproteinases 

da matriz extracelular (MMPs). As MMPs são endopeptidases cálcio-dependente, 

contendo zinco, expressas em várias células e tecidos, incluindo células da 

musculatura vascular lisa, endotélio, fibroblastos e células inflamatórias. A família 

das MMPs apresenta 28 enzimas, as quais são responsáveis pela degradação de 

vários componentes da matriz extracelular, incluindo componentes da membrana 

basal, colágeno, fibronectina e proteoglicanos (OHBAYASHI et al., 2002). As MMPs 

apresentam alguns domínios estruturais semelhantes. Diferentes metaloproteinases 

são produzidas por diferentes tipos celulares e se diferem em relação a 

especificidade de substratos (BRINCKERHOFF; MATRISIAN, 2002). A classificação 

foi baseada na proteólise, estrutura primária e localização subcelular: (1) 

Colagenases intersticiais (MMP-1, MMP-8, MMP-13 e MMP-18); (2) Gelatinases 

(MMP-2 ou Gelatinase A e MMP-9 ou Gelatinase B); (3) Estromelisinas 

(Estromelisina 1 ou MMP-3 e Estromelisina 2 ou MMP-10); (4) Matrilisinas 

(Matrilisina 1 ou MMP-7 e Matrilisina 2 ou MMP-26); (5) MMPs de membranas (MT1-

MMP (MMP-14), MT2- MMP (MMP-15), MT3-MMP (MMP-16), MT4-MMP, MT5-MMP 

e MT6-MMP (MMP-25)) e (6) outras MMPs (MMP-12, MMP-20, MMP-21, MMP-23, 

MMP-27 e MMP-28) que não se enquadram nesses grupos principais (DONNELLY; 

COLLINSON; MANNING, 2003; VISSE; NAGASE, 2003). Estas MMPs são 

sintetizadas e secretadas como pró-forma latente (zimogênios ou pró-MMPs). 

Podem ser reguladas por mecanismos de transcrição ou mecanismos pós-tradução. 

A regulação na transcrição acontece por vários fatores incluindo fatores de 
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crescimento, hormônios e citocinas (MAUVIEL, 1993; LOFTUS; THOMPSON, 2002; 

DONNELLY; COLLINSON; MANNING, 2003; TSURUDA et al., 2004). Com relação 

aos mecanismos de pós-tradução, a pró-forma da enzima, latente na matriz 

extracelular dos tecidos, pode ser ativada por fatores como tensão de cisalhamento, 

tensão mecânica e estresse oxidativo (Figura 1). O pró-peptídeo também é removido 

resultando na ativação da MMP, por outras proteases da matriz, como por exemplo, 

a trombina e plasmina (DONNELLY; COLLINSON; MANNING, 2003; NELSON; 

MELENDEZ, 2004). 

 

 

Figura 1. Esquema representativo dos mecanismos de ativação da MMP-2. Existem 
duas vias para a ativação da MMP-2. A ativação direta ocorre a partir da remoção do 
domínio pró-peptídeo auto-inibitório do zimogênio de 72kDa resultando na forma ativa de 
64kDa (seta horizontal superior) ou indiretamente por modificações pós-tradução 
causadas pelo estresse oxidativo (ONOO-; GSH) (Pró-MMP ativa) seguida pela ação de 
proteinases, tornando assim a MMP ativa. MMP, matrix metalloproteinase; ONOO-, 
peroxinitrito; GSH, glutationa celular. Modificado de SCHULZ R., 2007 Annu. Rev. 
Pharmacol. Toxicol. 47: 211-42. 

 
 

As MMPs têm mostrado um papel significativo em vários processos 

fisiológicos no remodelamento da matriz extracelular através da degradação de 

proteínas em suas ligações peptídicas específicas (VISSE; NAGASE, 2003), como 
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embriogênese (VU; WERB, 2000) e angiogênese (ROY et al., 2006), mas também 

contribui em processos patológicos como metástases tumorais (DERYUGINA; 

QUIGLEY, 2006), inflamação e artrite (MOHAMMED; SMOOKLER; KHOKHA, 2003). 

Dentre as MMPs, as gelatinases A e B (MMP-2 e MMP-9, respectivamente), vêm 

sendo descritas com um papel importante em várias doenças cardiovasculares, 

como aterosclerose, acidente vascular cerebral, falência cardíaca e aneurisma, além 

de evidências recentes da resposta aumentada ao estresse oxidativo, principalmente 

a MMP-2 (CHOW; CENA; SCHULZ, 2007). A MMP-2 se caracteriza em sua forma 

latente por uma massa molecular de 72 kDa e é encontrada na musculatura vascular 

lisa, endotélio e glomérulos (CAROME et al.,1994). Vários estudos sugerem que a 

MMP-2 está envolvida no remodelamento vascular associado a doenças 

cardiovasculares por promover tanto a degradação excessiva das proteínas da 

matriz extracelular, como por acentuar a migração de células musculares lisas (LI et 

al.,1996; BENDECK et al., 1994; JENKINS et al., 1998). A MMP-9 apresenta uma 

massa molecular de 92 kDa em sua forma latente e 82 kDa em sua forma ativa 

(GALIS et al.,1994) e está presente em macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, células 

mesangiais, células endoteliais e células da musculatura lisa vascular (VAN den 

STEEN et al., 2002). Há evidências de que ocorra grande expressão da MMP-9 em 

regiões de placas ateroscleróticas e vários estudos sugerem que a MMP-9 pode ser 

um biomarcador de doenças cardiovasculares (ALTIERI et al., 2003; 

BLANKENBERG et al., 2003; LYNCH et al., 2004) e de doenças neoplásicas 

(FARIAS et al., 2000; RANUNCOLO et al., 2003). 

Alguns trabalhos clínicos e experimentais mostraram o aumento da 

concentração e atividade dessas enzimas tanto em plasma como em vasos 

sanguíneos. Estes estudos sugerem que o estiramento e tensão mecânica que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Smookler%20DS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Khokha%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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acontece nos vasos sanguíneos durante um processo de hipertensão aumentam a 

expressão e a atividade das MMP-2 e MMP-9 nas células da musculatura vascular 

lisa (ASANUMA et al., 2003; MENG et al., 1999; CHESLER et al., 1999), e MMP-9 

nas células endoteliais (MAGID; MURPHY; GALIS, 2003), e que a expressão e a 

atividade destas enzimas também aumentam em resposta a uma lesão tecidual 

(JENKINS et al., 1998; COURTMAN et al., 2004). A deleção gênica (knockout) em 

animais para MMP-2 e 9, demonstrou a inibição da migração das células musculares 

lisas da camada média para a íntima e posterior formação da hiperplasia intimal em 

modelo experimental de lesão arterial (KUZUYA et al., 2003; JOHNSON; GALIS 

2004). Estes dados sugerem a participação destas duas gelatinases neste processo. 

A atividade das MMPs pode ser modulada tanto por inibidores endógenos 

(inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs)) como exógenos (sintéticos). Os 

TIMPs são pequenas proteínas (aproximadamente 23 kDa) que inibem a atividade 

das MMPs por estarem ligados a elas, sendo que já foram descritos quatro TIMPs 

(TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4) (DONNELLY; COLLINSON; MANNING, 2003). 

Em geral, os TIMPs não apresentam especificidade por nenhuma MMP em particular 

(BREW; DINAKARPANDIAN; NAGASE, 2000), embora a TIMP-2 mostre uma 

preferência pela MMP-2 e a TIMP-1 pela MMP-9 (LI et al., 1998; CHOW; CENA; 

SCHULZ, 2007). 

Além dos TIMPs, vários inibidores sintéticos das MMPs têm sido usados, não 

apenas experimentalmente, mas como potenciais agentes terapêuticos no 

tratamento do câncer, inflamação e doenças cardiovasculares (PETERSON, 2004; 

CHOW; CENA; SCHULZ, 2007). Existem vários inibidores, mas em particular os 

peptídeos sintéticos (batimastat e marimastat), o-fenantrolina, GM-6001 (Galardin), 

PD-166793 e as tetraciclinas (minociclina e doxiciclina). As tetraciclinas pertencem a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Brew%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Dinakarpandian%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nagase%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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uma classe de antibióticos inibidores de amplo espectro das MMPs de significativa 

utilidade clínica. Golub et al. (1983, 1998) observaram enquanto estudavam a 

inflamação da gengiva e a periodontite em modelo animal, que as tetraciclinas 

possuem atividade inibitória de MMPs independente de suas propriedades 

antimicrobianas (CHOW; CENA; SCHULZ, 2007). Dentre as tetraciclinas, a de maior 

importância seria a doxiciclina. 

 

1.4 DOXICICLINA 

A doxiciclina é um antibiótico pertencente ao grupo das tetraciclinas que age 

no metabolismo de bactérias impedindo sua nutrição, desenvolvimento e 

reprodução. Além disso, é um inibidor não-seletivo de MMPs e a sua principal forma 

de ação é através da ligação ao sítio de zinco ativo, além de também se ligar ao sítio 

de cálcio não-ativo, resultando na alteração conformacional da estrutura da enzima e 

perda de atividade (GREENWALD et al., 1998; LOFTUS; THOMPSON, 2002; 

PETERSON, 2004).  

 

Figura 2. Esquema representativo da molécula de doxiciclina [C22H24N2O8 - HCl - 
1/2(H2O) - 1/2(C2H6O)]. Retirado de Sigma-Aldrich  
(http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?N4=D9891|SIGMA&N5=SEARC
H_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC) 
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Vários estudos in vitro têm proposto a influência das tetraciclinas nas funções 

celulares, como: inibir a proliferação de células endoteliais e de osteossarcomas; 

induzir apoptose de macrófagos, de osteossarcoma e de células de carcinoma 

mamário; inibir migração de células tumorais e reduzir a síntese de matriz pelos 

condrócitos. Além disso, diminuiriam a expressão de mRNA (RNA mensageiro) em 

macrófagos e células mesangiais e a produção de TNF- (fator de necrose tumoral-

) e de espécies reativas do oxigênio (BENDECK et al., 2002). 

Experimentalmente, a doxiciclina tem sido usada como inibidora da 

degradação da matriz extracelular durante a formação (CURCI et al., 1998; PRALL 

et al., 2002; MANNING; CASSIS; DAUGHERTY, 2003) e crescimento (FRANKLIN et 

al., 1999; CURCI et al., 2000; BAXTER et al., 2002) de aneurismas da aorta 

abdominal, limitando a atividade das MMPs. Além de utilizada como tratamento 

profilático de síndromes coronarianas agudas (AXISA et al., 2002; BROWN et al., 

2004; FRANCO et al., 2006). Sua ação na hiperplasia intimal é bastante controversa. 

Alguns autores sugerem que esta inibiria a migração e proliferação de células 

musculares lisas da camada média para a íntima, atenuando o espessamento 

intimal pós-angioplastia (FRANCO et al., 2006) e outros autores não observaram 

diferença efetiva na inibição da hiperplasia intimal (PETRIK et al., 1996; BENDECK 

et al., 2002; PYO; 2004). 

A partir desses dados, decidimos estudar a participação das 

metaloproteinases 2 e 9 no desenvolvimento da hiperplasia intimal decorrente deste 

modelo experimental de estenose intrínseca da aorta usando a doxiciclina como 

inibidor sintético não-seletivo. 
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O objetivo geral do presente estudo é: 

 

 

- Avaliar a participação das metaloproteinases 2 e 9 no desenvolvimento da 

hiperplasia intimal observada no modelo experimental de estenose 

intrínseca da aorta nos períodos de 1, 7, e 15 dias nos animais tratados e 

não-tratados com a doxiciclina. 

  

 

Os objetivos específicos do presente estudo são: 

 

- Avaliar morfologicamente o desenvolvimento da hiperplasia intimal 

observado no modelo experimental de estenose intrínseca da aorta nos 

períodos de 1, 7, e 15 dias, através da microscopia óptica de alta 

resolução nos animais tratados e não-tratados com a doxiciclina; 

- Avaliar morfometricamente a hiperplasia intimal e a camada média nas 

regiões adjacentes ao pino acrílico nos animais tratados e não-tratados 

com a doxiciclina; 

- Avaliar morfometricamente possíveis variações nas espessuras da íntima 

e da camada média nas regiões a montante e a jusante da hiperplasia 

intimal nos animais tratados e não-tratados com a doxiciclina; 



OBJETIVOS 

 

37 

- Avaliar a deposição de colágeno e elastina na hiperplasia intimal e a 

camada média nas regiões adjacentes nos períodos de 1, 7, e 15 dias nos 

animais tratados e não-tratados com a doxiciclina; 

- Avaliar através da zimografia convencional, zimografia in situ e 

imunoistoquímica a participação das metaloproteinases 2 e 9 no 

desenvolvimento da hiperplasia intimal nos períodos de 1, 7, e 15 dias nos 

animais tratados e não-tratados com a doxiciclina; 

- Analisar a expressão de eNOS (óxido nítrico sintase endotelial) e iNOS 

pelo Western Blot nos períodos de 1, 7, e 15 dias nos animais tratados e 

não-tratados com a doxiciclina. 
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3.1 ANIMAIS 

Foram utilizados efetivamente 288 ratos Wistar, machos, com peso médio de 

250 g, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

- Universidade de São Paulo. Os animais foram alocados individualmente no Biotério 

do Departamento de Patologia, em gaiolas de polipropileno com tampas de aço 

inoxidável perfuradas, mantidos com dieta sólida normal e água de torneira ad 

libitum. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Protocolo 067/2004 – ANEXO). 

 
3.2 MODELO EXPERIMENTAL DE ESTENOSE INTRÍNSECA 

3.2.1 PINO PARA A ESTENOSE 

O pino hemisférico de acrílico foi confeccionado pela Oficina de Precisão do 

Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, tendo as seguintes 

medidas: capa semi-esférica  0,9 x 1,5 mm e a haste 3 x 1 mm (Figura 3). 

Estas dimensões foram determinadas com base no diâmetro médio da aorta 

dos animais estudados, a fim de se obter aproximadamente 50-60% de obstrução 

intraluminal em torno do 15º dia de experimento. 

 
 

Figura 3. Pino hemisférico de acrílico. Barra 2mm. 
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3.3 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

3.3.1 CIRURGIA DE ANIMAIS ESTENOSADOS 

Os animais foram anestesiados com a associação de xilazina (Coopazine, 

Coopers Brasil, São Paulo, SP, Brasil) na dose de 8 mg/Kg e cloridrato de cetamina 

(Agener, União Química, Embu-Guaçu, SP, Brasil) na dose de 74 mg/Kg, 

administrados via intraperitoneal. Após tricotomia abdominal e assepsia com álcool 

iodado, os animais foram fixados em decúbito dorsal numa mesa cirúrgica adaptada 

sendo feita então, uma incisão mediana com 4 cm de extensão. Com auxílio de um 

afastador, as vísceras foram deslocadas para a direita do animal possibilitando a 

exposição da aorta e do rim esquerdo. Após dissecção do pedículo renal, os vasos 

foram ligados na região adjacente ao hilo utilizando fio de algodão 3-0 (Figura 4A). 

Imediatamente então, procedeu-se a nefrectomia, deixando um coto arterial com fio 

de reparo para posterior inserção do pino acrílico. Em seguida ao isolamento da 

aorta, dois clips cirúrgicos foram colocados, um acima e outro abaixo, da origem da 

artéria renal esquerda, obliterando temporariamente o fluxo sanguíneo aórtico (o clip 

proximal deve permanecer abaixo da origem da artéria renal direita, de forma a não 

induzir isquemia renal) (Figura 4B). Após a arteriotomia do coto da artéria renal 

esquerda (Figura 4C), o pino foi inserido e fixado por três ligaduras com fio de nylon 

7-0 (Paramed Suturas, São Paulo, SP, Brasil) e então, os clips foram retirados 

(Figura 4D). Após revisão da cavidade abdominal (Figura 4E), procedeu-se a 

lavagem da mesma com solução salina a 0,9% e sutura dos planos abdominais 

utilizando pontos contínuos com fio de algodão 3-0. A pele foi suturada utilizando o 

mesmo fio, com pontos em U. O procedimento durou cerca de 45 minutos e então, 

os animais foram alocados em gaiolas com maravalha, recebendo dieta sólida 

normal e água ad libitum. 
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3.3.2 CIRURGIA DE ANIMAIS SHAM-OPERADOS 

Os animais foram anestesiados com a associação de xilazina (Coopazine, 

Coopers Brasil, São Paulo, SP, Brasil) na dose de 8 mg/Kg e cloridrato de cetamina 

(Agener, União Química, Embu-Guaçu, SP, Brasil) na dose de 74 mg/Kg, 

administrados via intraperitoneal. Após tricotomia abdominal e assepsia com álcool 

iodado, os animais foram fixados em decúbito dorsal numa mesa cirúrgica adaptada 

sendo feita então, uma incisão mediana com 4 cm de extensão. Com auxílio de um 

afastador, as vísceras foram deslocadas para a direita do animal possibilitando a 

exposição da aorta e do rim esquerdo. Após dissecção do pedículo renal, os vasos 

foram ligados na região adjacente ao hilo utilizando fio de algodão 3-0. 

Imediatamente então, procedeu-se a nefrectomia. Após revisão da cavidade 

abdominal, procedeu-se a lavagem da mesma com solução salina a 0,9% e sutura 

dos planos abdominais utilizando pontos contínuos com fio de algodão 3-0. A pele 

foi fechada utilizando o mesmo fio, com pontos em U. O procedimento durou cerca 

de 30 minutos e então, os animais foram alocados em gaiolas com maravalha, 

recebendo dieta sólida normal e água ad libitum. 
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Figura 4. Seqüência do procedimento cirúrgico para inserção de um pino de acrílico 

no orifício da artéria renal esquerda, visando a estenose da aorta neste segmento:  
(A) Ligadura dos vasos do hilo renal esquerdo para posterior nefrectomia;  
(B) Interrupção temporária do fluxo por clips cirúrgicos. Notar o coto arterial ligado ao 

fio de reparo; (C) Arteriotomia do coto da artéria renal esquerda para a inserção do 
pino de acrílico na aorta; (D) Ligaduras com fio de nylon 7-0 após a inserção do pino;  
(E) revisão da cavidade abdominal; (F) Visão macroscópica do segmento de aorta com 

o pino já inserido no orifício da artéria renal esquerda. A seta () indica o orifício da 
artéria renal direita; (p) proximal, (d) distal. Barra = 2 mm. 
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3.4 SACRIFÍCIO DOS ANIMAIS 

 Os animais, depois de pesados, foram anestesiados com a associação de 

cloridrato de cetamina e xilazina, fixados em decúbito dorsal numa mesa cirúrgica 

adaptada. Após incisão abdominal mediana, as vísceras foram afastadas para a 

dissecção da aorta e localização do pino de acrílico. Foi aberta então, a cavidade 

torácica e realizada a secção da aorta supra-diafragmática. Após a exsanguinação, 

o segmento da aorta abdominal foi seccionado aproximadamente 3 cm proximal e 

distal da origem da artéria renal esquerda. Logo após, uma cânula foi inserida na 

extremidade proximal da aorta para a perfusão de líquidos, de acordo com o 

delineamento experimental de cada grupo. 

 
3.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 Os animais foram separados em quatro grupos: 

 Grupo sham-operado (S): 

 S1: animais sham-operados e sacrificados 1 dia após a cirurgia; 

 S7: animais sham-operados e sacrificados 7 dias após a cirurgia; 

 S15: animais sham-operados e sacrificados 15 dias após a cirurgia; 

 

 Grupo sham-operado tratado com doxiciclina (SD): 

 SD1: animais sham-operados tratados, sacrificados 1 dia após a 

cirurgia; 

 SD7: animais sham-operados tratados, sacrificados 7 dias após a 

cirurgia; 

 SD15: animais sham-operados tratados, sacrificados 15 dias após a 

cirurgia; 
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 Grupo estenosado (E): 

 E1: animais estenosados e sacrificados 1 dia após a cirurgia; 

 E7: animais estenosados e sacrificados 7 dias após a cirurgia; 

 E15: animais estenosados e sacrificados 15 dias após a cirurgia; 

 

 Grupo estenosado tratado com doxiciclina (ED): 

 ED1: animais estenosados tratados, sacrificados 1 dia após a cirurgia; 

 ED7: animais estenosados tratados, sacrificados 7 dias após a cirurgia; 

 ED15: animais estenosados tratados, sacrificados 15 dias após a 

cirurgia; 

 
 Os animais tratados (SD e ED) receberam uma dose de 30mg/Kg/dia de 

doxiciclina por gavagem 48 horas antes da cirurgia e até o dia do sacrifício. 

 

3.5.1 MICROSCOPIA ÓPTICA DE ALTA RESOLUÇÃO 

 Após a lavagem com solução salina a 0,9% gelada (4ºC), as aortas (n=5 para 

cada grupo/dia) foram perfundidas com formol a 10% tamponado, limpas dos tecidos 

adjacentes sob lupa Leica L2 (Leica Microsystems, Heidelberg, Alemanha) e imersas 

no mesmo fixador por um período de 24 horas. Em seguida, as aortas foram 

recortadas longitudinalmente, separadas nas porções proximal e distal em relação 

ao pino e processadas segundo o protocolo descrito na sequência: desidratação em 

série crescente de álcool nas concentrações 50, 70 e 95% (três trocas de 15 minutos 

cada) e 100% (três trocas de 20 minutos cada); infiltração em resina com soluções 

pré-infiltradora e infiltradora (ANEXO), ambas overnight e inclusão em Historesin® 
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(Leica Instruments GmbH, Heidelberg, Alemanha). Cortes de 2,5 m foram obtidos 

em micrótomo Sorvall JB4-A (DuPont Company, Newtown, CT, EUA), estirados em 

banho-maria à temperatura ambiente, colocados em lâminas de vidro e secos em 

platina aquecedora a uma temperatura de 55-60ºC por aproximadamente 24 horas. 

Logo após, os cortes foram corados com azul de toluidina e fucsina básica (HE-like) 

(ANEXO) (ABREU; BAROZA; ROSSI, 1993) e resorcina-fucsina (ANEXO) 

(CANNON; STUTH, 1993) para evidenciar fibras elásticas. 

 

3.5.2 AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA 

 As imagens obtidas a partir das lâminas de microscopia óptica de alta 

resolução foram analisadas morfometricamente com auxílio do programa Leica 

QWin (Leica Microsystems Cambridge Ltda, Cambridge, Reino Unido), instalado 

em um microcomputador acoplado a uma câmara digital. A aorta foi dividida em 

quatro regiões assim definidas: I1 – região da parede arterial a montante da 

neoíntima proximal; M1 - Camada média muscular subjacente à região I1; I2 - 

Segmento da aorta na região da neoíntima proximal propriamente dito; M2 - Camada 

média muscular subjacente à região I2; I3 - Segmento de aorta na região da 

neoíntima distal propriamente dito; M3 - Camada média muscular subjacente à 

região I3; I4 - Região da parede arterial a jusante da neoíntima distal; M4 - Camada 

média muscular subjacente à região I4. Uma representação esquemática dessas 

regiões é ilustrada na figura 5. 

 Na íntima foi mensurada a espessura. Na camada média foram avaliadas: 

espessura, quantidade de lâminas elásticas e densidade celular em uma área 

padrão de 0,015 mm2. Na neoíntima foram avaliados: espessura da lesão, extensão 
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a partir do pino, área total e densidade celular da lesão nas regiões proximal e distal 

em uma área padrão de 0,015 mm2. 

 As regiões I1 e I4 foram definidas na dependência da extensão das regiões I2 

e I3, considerando caso a caso. Com relação aos controles, as divisões das regiões 

foram baseadas na localização da artéria renal esquerda. 

 

Figura 5. Esquema ilustrando as regiões da aorta onde foram feitas as mensurações. I1 = Segmento 
da aorta a montante da neoíntima proximal; M1 = Camada média muscular subjacente à região I1; I2 
= Segmento da aorta na região da neoíntima proximal propriamente dito; M2 = Camada média 
muscular subjacente à região I2; I3 = Segmento de aorta na região da neoíntima distal propriamente 
dito; M3 = Camada média muscular subjacente à região I3; I4 = Segmento da aorta a jusante da 
neoíntima distal; M4-Camada média muscular subjacente à região I4. (p) proximal; (d) distal; A seta 
indica a direção do fluxo. 

 

3.5.3 MICROSCOPIA ÓPTICA CONVENCIONAL 

 Após a coleta, os fragmentos (n=6 para cada grupo/dia) foram processados 

como descrito na sequência: desidratação em série crescente de álcoois 80, 90 e 

95% (um banho de 20 minutos cada) e 100% (três banhos de 20 minutos); 

diafanização com xilol (três banhos de 15 minutos cada), infiltração de parafina (três 

banhos de 30 minutos cada) e inclusão. A partir dos blocos, foram feitos cortes 

histológicos de 4m de espessura em micrótomo automático Leica RM 2155 (Leica 

Microsystems Nussloch Gmbh, Nussloch, Alemanha). Estes cortes foram dispostos 

em lâminas com poli-L-Lisina (P8920, Sigma, St. Louis, MO, EUA) e levados à estufa 

a 60ºC por aproximadamente 12 horas. Para a coloração de hematoxilina-eosina 
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(H&E) foi realizada a desparafinização em três banhos de xilol por 15 minutos cada e 

quatro passagens em alcoóis de concentrações decrescentes desde 100% até 70%. 

Posteriormente os cortes foram lavados em água corrente e corados pela 

hematoxilina de Harris por 5 minutos. Em seguida, o excesso de corante foi 

removido em água corrente e feita a diferenciação em álcool ácido 70% e posterior 

lavagem em água corrente. Os cortes foram azulados em solução Scott por 30 

segundos e depois lavados em água corrente, passados pelo álcool 80%, 90%, 

100% e corados por eosina alcoólica por 30 segundos. Logo após, foram passados 

em alcoóis de concentrações crescentes a partir de 70% até absoluto, seguido de 

três banhos de xilol e montagem com lamínula. Cortes adicionais foram separados 

para a imunoistoquímica. 

 

3.5.4 IMUNOISTOQUÍMICA 

 As lâminas parafinadas (n=6 para cada grupo/dia) obtidas como descrito 

anteriormente, foram utilizadas nas reações de imunoistoquímica pelo método 

avidina-biotina-peroxidase. Os anticorpos primários utilizados, suas origens e 

diluições estão listados na tabela 1. Os anticorpos secundários utilizados foram: 

Biotinylated anti-rabbit IgG (H+L) BA-1000, Biotinylated anti-goat IgG (H+L) BA-9500 

e Biotinylated anti-mouse IgG (H+L) BA-2000, todos obtidos da Vector Laboratories 

(Burlingame, CA, EUA). O controle negativo das reações foi realizado através da 

substituição dos anticorpos primários por PBS. Os protocolos das reações e preparo 

das soluções estão descritos no anexo. 

 Após a leitura das lâminas, os resultados foram analisados de forma semi-

quantitativa por dois observadores de acordo com o seguinte critério: () sem lesão; 

(-) negativo; (+) leve; (++) moderado e (+++) intenso. 



MATERIAL E MÉTODO 

 

48 

Tabela 1. Anticorpos primários e diluições utilizadas nas reações de 

imunoistoquímica. 

Anticorpo Clone Espécie Origem Diluição 

-actina 1A4 Camundongo RDI  1/800 

Fibrinogênio  Coelho Dako  1/1000 

PCNA PC10 Camundongo Novo Castra Laboratories  1/200 

PDGF-B H-55 Coelho Santa Cruz Biotecnology  1/100 

MMP-2 K-20 Cabra Santa Cruz Biotechnology 1/100 

MMP-9 C-20 Cabra Santa Cruz Biotechnology 1/100 

RDI (Flanders, NJ, Estados Unidos); Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, Estados 
Unidos); Dako (Carpinteria, CA, Estados Unidos); Novo Castra Laboratories (Newcastle-
upon-Tyne, UK). 

 

3.5.5 AVALIAÇÃO DO COLÁGENO E DA ELASTINA ATRAVÉS DA AUTOFLUORESCÊNCIA 

A autofluorescência foi obtida a partir das lâminas de microscopia óptica 

convencional co1radas com H&E. A morfometria foi efetuada com auxílio do 

programa Leica QWin (Leica Microsystems Cambridge Ltda, Cambridge, Reino 

Unido), instalado em um microcomputador acoplado a uma câmara digital utilizando 

filtro FITC. A aorta foi separada interativamente em três regiões (Figura 5): camada 

média (média das regiões M1 e M4), camada média abaixo do trombo/neoíntima 

(média das regiões M2 e M3) e trombo/neoíntima (média das regiões I2 e I3) e estas 

foram analisadas a partir da fluorescência obtida em pixels. A autofluorescência foi 

gerada pela eosina (fluorocromo) presente na coloração de H&E, a qual tem 

afinidade pelo colágeno e elastina presentes na parede da aorta (DE CARVALHO; 

TABOGA, 1996; ANDREASSON; ABT; JÖNSSON-RYLANDER et al., 2005) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Andreasson%20AC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Abt%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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3.5.6 ZIMOGRAFIA CONVENCIONAL 

Após a coleta, as aortas (n=4 para cada grupo/dia) foram perfundidas com 

solução salina a 0,9% gelada (4ºC), limpas de tecidos adjacentes, secas em papel 

de filtro, pesadas em balança de precisão, colocadas em eppendorf e congeladas 

em nitrogênio líquido. No momento da extração das proteínas, foi adicionado de 

acordo com a quantidade de tecido (0,08g) tampão Tris CaCl2 50 mM pH 7,4 

juntamente com os inibidores de proteases PMSF 0,2M, NEM 0,2M e fenantrolina 

0,2M. As amostras foram homogeneizadas com o auxílio do equipamento Polytron 

(Nova Técnica Ind., Piracicaba, SP, Brasil) (Lab. Prof. José Eduardo Tanus – 

Departamento de Farmacologia FMRP/USP), centrifugadas, retirado o sobrenadante 

e deixadas overnight no gelo dentro do refrigerador (4ºC). A seguir, foi realizada a 

dosagem de proteínas pelo método de Bradford (ANEXO) em espectrofotômetro. 

Posteriormente, as amostras foram preparadas, aplicadas nos géis de poliacrilamida 

a 12 % contendo 1 % gelatina e a eletroforese foi realizada em refrigerador a 15 mA. 

Terminada a corrida, os géis foram retirados das placas e deixados overnight em 

tampão Tris CaCl2 50 mM pH 7,4 para a degradação da gelatina contida no gel pelas 

metaloproteinases. Em seguida, os géis foram corados, descorados, fotografados 

em equipamento Kodak Electrophoresis Documentation and Analysis System 

(EDAS) 290 (Kodak, Rochester, NY, EUA) (Lab. Prof. José Eduardo Tanus – 

Departamento de Farmacologia FMRP/USP), colocados em solução de contração e 

secos envoltos por papel celofane. O preparo das soluções está descrito no anexo. 

As formas pró e ativa das MMP-2 e MMP-9 eram identificadas através de suas 

massas moleculares 72 KDa, 64 KDa, 92 KDa e 88 KDa, respectivamente 

(GERLACH et al., 2005; 2007). 
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3.5.7 ZIMOGRAFIA IN SITU 

Após a coleta, as aortas (n=4 para cada grupo/dia) foram perfundidas com 

solução salina a 0,9% gelada (4ºC), limpas de tecido adjacente, secas em papel de 

filtro, inclusas em Tissue Tek® O.C.T. Compound (Sakura Finetek USA, Inc., 

Torrance, CA, EUA) e congeladas em isopentano e nitrogênio líquido. Foram obtidos 

cortes de 4m de espessura em criostato Microm 505E (Microm International GmbH, 

Walldorf, Alemanha), dispostas em lâminas com poli-L-Lisina (P8920, Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) e mantidas em freezer (-20°C) até o momento da realização da 

técnica. Após o preparo da câmara úmida, foi colocado sobre as lâminas 20l da 

solução de DQ™ Gelatin de pele de porco conjugada com fluoresceína (Invitrogen - 

Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) na proporção de 2l de DQ™ Gelatin em 18 l 

de tampão Tris CaCl2 50 mM pH 7,4 e incubadas por uma hora no escuro. Logo 

após esse período, as lâminas foram lavadas três vezes em PBS (solução salina 

tamponada) e fixadas com paraformaldeído (PFA) a 4% por 10 minutos (GALIS et 

al., 1994; LINDSEY et al., 1998). As imagens foram capturadas com o auxílio de 

uma câmera digital (Leica DC300F; Leica Microsystems AG, Heerbrugg, Suíça) 

acoplada a um microscópio (Leica DMR; Leica Microsystems Wetzlar GmbH, 

Wetzlar, Alemanha) e analisadas com o programa Leica QWin (Leica 

Microsystems Cambridge Ltda, Cambridge, Reino Unido) instalado em um 

microcomputador. 

 

3.5.8 WESTERN BLOT 

Coleta e Extração de Proteínas 

Após a coleta, as aortas (n=5 para cada grupo/dia) foram perfundidas com 

solução salina a 0,9% gelada (4ºC), limpas de tecidos adjacentes, secas em papel 
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de filtro, pesadas em balança de precisão, colocadas em eppendorfs e congeladas 

em nitrogênio líquido. As proteínas foram extraídas com tampão contendo Tris-HCl 

0,01M pH 7,6, EDTA 0,001M pH 8,0, SDS 0,1%, NaCl 0,1M e inibidores aprotinina e 

PMSF (ANEXO). As amostras foram homogeneizadas com o auxílio do equipamento 

Polytron (Nova Técnica Ind., Piracicaba, SP, Brasil) e centrifugadas em 13000G 

(5810R, Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha). Logo após, foi coletado o 

sobrenadante e feita a dosagem protéica utilizando o kit Quant-iTTM Protein Assay 

em fluorômetro Quant-iTTM (Invitrogen - Molecular Probes, Eugene, OR, EUA). 

 

Eletroforese e Transferência 

Para a eletroforese (LAEMMLI, 1970), foram utilizados géis de acrilamida a 

10% (eNOS e iNOS) e 12% (-tubulina) (ANEXO). As amostras foram preparadas 

na proporção de 40 mg de proteína para X de tampão de amostra (dependente da 

concentração protéica) para aplicação de 20 l em cada poço. Posterior ao preparo 

e aplicação, a corrida foi realizada a 100V por aproximadamente uma hora em 

geladeira. Após esse período, o gel foi retirado e montado em um “sanduíche” na 

seguinte ordem: esponja, filtro de papel, gel, membrana de nitrocelulose (Amersham 

Hybond ECL Nitrocellulose Membrane - Amersham Place, Little Chalfont, Reino 

Unido), filtro de papel e esponja, todos embebidos em tampão de transferência pH 

8,3 (ANEXO). A voltagem utilizada foi de 100V por uma hora em geladeira. 

Posteriormente, as membranas foram colocadas em cubetas e coradas com 

Ponceau a 0,5% para verificar se houve a transferência. 

Imunodetecção 

Após a transferência, as membranas foram incubadas overnight em solução 

de leite Molico a 5% diluído em TBS-T pH 7,6 (ANEXO) para o bloqueio de ligações 
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inespecíficas. Após a lavagem com TBS-T pH 7,6 (três trocas de 10 minutos cada), 

as membranas foram incubadas com o anticorpo primário (Tabela 2) overnight, 

lavadas com TBS-T pH 7,6 (três trocas de 10 minutos cada) e incubadas por 1 hora 

com o anticorpo secundário (Tabela 2) conjugado com peroxidase (Abcam Inc., 

Cambridge, MA, EUA). Posteriormente, as membranas foram lavadas com TBS-T 

pH 7,6 e reveladas em câmara escura com Amersham ECL™ (Amersham 

Pharmacia, Little Chalfont, Reino Unido). Todos os passos da imunodetecção foram 

realizados com as membranas em agitação constante. Após a revelação, as 

membranas foram digitalizadas e analisadas com auxílio do programa Image J 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/). Os valores foram obtidos em densidade óptica. 

 

Tabela 2. Anticorpos primários e diluições utilizadas no Western Blot. 

Anticorpo Clone Peso Molecular Espécie Origem Diluição 

-tubulina TU-02 55 kDa Camundongo Santa Cruz Biotechnology 1/200* 

eNOS H-159 140 kDa Coelho Santa Cruz Biotechnology 1/200** 

iNOS H-174 130 kDa Coelho Santa Cruz Biotechnology 1/200** 

Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, Estados Unidos). 
* Diluição do anticorpo secundário (cabra anti-camundongo IgM - HRP): 1/10.000; 
** Diluição do anticorpo secundário (cabra anti-coelho IgG - HRP): 1/15.000. 

 

3.6 ESTATÍSTICA 

 Os resultados foram expressos em média  desvio padrão. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste t de Student para comparação entre dois 

grupos e análise de variância (ANOVA) e post hoc de Newman-Keuls para múltiplas 

comparações com auxílio do programa estatístico GraphPad Prism 4.0 (GraphPad 

Software Inc., San Diego, CA, EUA). Diferenças entre os resultados menores que 

5% (p<0.05) foram considerados significativos. 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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4.1 OBSERVAÇÕES GERAIS 

Com a introdução do pino na aorta, foi observado um índice de obstrução maior 

no início do experimento, chegando até 80%. Após 15 dias, esse índice de estenose 

diminuía, atingindo aproximadamente 60%. Dos 320 animais operados, 288 (90%) 

foram utilizados, pois o pino estava corretamente inserido nas aortas. Os animais 

que apresentavam expulsão parcial ou completa não foram utilizados. 

Todos os animais (estenosados e sham-operados tratados ou não) sofreram 

uma discreta diminuição do peso corporal nas primeiras 24 horas após a cirurgia, 

recuperando-se em torno do 7º dia (Gráfico 1). Após este período mais crítico, os 

animais apresentavam-se dispostos e com bom estado geral até o fim do 

experimento (15 dias). 

 

 

 

Gráfico 1. Estimativa de ganho de peso dos animais após o procedimento cirúrgico nos 
grupos estenosado (E), sham-operado (S), estenosado tratado com doxiciclina (ED) e 
sham-operado tratado com doxiciclina (SD) ao longo do experimento (1, 7 e 15 dias). 
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4.2 AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA  
 

4.2.1 - 1 DIA 

ANIMAIS ESTENOSADOS (E1) 

Após 1 dia da introdução do pino, houve a ocorrência de trombose justaposta 

bilateralmente ao mesmo, sendo de maiores proporções na região distal. 

Microscopicamente, os trombos estavam aderidos à parede do vaso e 

intimamente relacionados ao pino. Sua composição era basicamente de 

hemácias, plaquetas, fibrina e células inflamatórias, especialmente 

polimorfonucleares, evidenciando-se inclusive linhas de Zahn. A porção da parede 

muscular comprometida pelos trombos mostrava irregularidade, inclusive com 

ruptura das fibras elásticas da lâmina elástica interna. As alterações morfológicas 

estão apresentadas na Figura 6. 

 

ANIMAIS ESTENOSADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (ED1) 

Foi observada a formação de um trombo de grandes proporções, semelhante 

ao grupo não-tratado (E1). Microscopicamente, os trombos estavam bem aderidos à 

parede do vaso e eram compostos por hemácias, células inflamatórias 

(polimorfonucleares), fibrina e plaquetas. Visualizavam-se linhas de Zahn. Foi 

observada a ruptura das fibras elásticas na camada média. As alterações 

morfológicas estão apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6. Estudo morfológico com microscopia óptica de alta resolução dos animais 
estenosados e estenosados tratados com doxiciclina, sacrificados 1 dia após a cirurgia. (A-
B) Corte longitudinal da aorta respeitando as proporções do pino mostrando trombo recente, 

com características semelhantes nas porções proximal e distal dos grupos estenosado (A) e 
estenosado tratado com doxiciclina (B). Azul de toluidina e fucsina básica; Aumento original 

100x, barra = 1mm. A seta () indica a direção do fluxo. (C-D) Detalhes da composição do 
trombo contendo hemácias (h), fibrina e polimorfonucleares. Camada média (m) subjacente 
ao trombo mostrando lesão da lâmina elástica interna (lei) e hemácias (h). Azul de toluidina 
e fucsina básica; Aumento original 400x. 
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4.2.2 - 7 DIAS 

ANIMAIS ESTENOSADOS (E7) 

Este grupo foi o que apresentou maior variação dos achados. 

Macroscopicamente, os trombos estavam mais fibrinosos e com proporções 

reduzidas em relação ao subgrupo anterior (E1). Microscopicamente, os trombos 

apresentavam hemácias, fibrina e células inflamatórias, na maioria, macrófagos. As 

fibras elásticas da lâmina elástica interna abaixo do trombo continuavam irregulares 

e rotas. Alguns casos apresentavam sinais mais nítidos de organização com grande 

migração de células musculares lisas para o trombo e endotelização iniciada pela 

base do trombo. Nestes, as fibras elásticas estavam recompostas e foram 

observadas células fusiformes contendo vesículas justanucleares abaixo da região 

em estado mais adiantado de organização, consideradas daqui em diante, como 

células musculares lisas. Na adventícia, iniciou-se a formação de tecido de 

granulação. Na gordura adventicial, foram visualizados granulomas tipo corpo 

estranho envolvendo pêlos ou fios de sutura. Estas alterações eram independentes 

da parede arterial propriamente dita. As alterações morfológicas estão apresentadas 

na Figura 7. 

 

ANIMAIS ESTENOSADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (ED7) 

COMO NO GRUPO ANTERIOR (E7), OS NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DO TROMBO VARIARAM. 
MICROSCOPICAMENTE, OBSERVARAM-SE TANTO TROMBOS POUCO ORGANIZADOS QUANTO 

UMA GRANDE QUANTIDADE DE CÉLULAS MUSCULARES LISAS E INÍCIO DA ENDOTELIZAÇÃO. OS 

PADRÕES CELULARES FORAM SEMELHANTES AO GRUPO ANTERIOR (E7). AS ALTERAÇÕES 

MORFOLÓGICAS ESTÃO APRESENTADAS NA FIGURA 7.    
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Figura 7. Estudo morfológico com microscopia óptica de alta resolução dos animais 
estenosados e estenosados tratados com doxiciclina, sacrificados 7 dias após a cirurgia. (A-
B) Corte longitudinal da aorta respeitando as proporções do pino ilustrando o início da 

organização do trombo nas regiões proximal e distal dos grupos estenosado (A) e 
estenosado tratado com doxiciclina (B). Detalhes C e D. Azul de toluidina e fucsina básica; 

Aumento original 100x, barra = 1mm. A seta () indica a direção do fluxo. (C-D) Detalhes 
dos trombos amplamente permeados por células musculares lisas (cabeça de seta) e início 
da endotelização (e) nos grupos estenosado (C) e estenosado tratado (D). Notar em D áreas 
não organizadas e resquícios trombóticos (*). Azul de toluidina e fucsina básica; Aumento 
original 400x. 

* 
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4.2.3 - 15 DIAS 

ANIMAIS ESTENOSADOS (E15) 

 Macroscopicamente, após secção longitudinal da aorta, foi observado um 

espessamento intimal, brancacento, em forma triangular com base adjacente ao 

pino. Este espessamento era mais evidente na região distal, embora fosse também 

visível na região proximal. Não havia evidências macroscópicas de trombos ou 

dilatações na aorta. O pino estava revestido por uma delgada película de tecido em 

continuidade ao espessamento descrito. Microscopicamente, a porção distal estava 

mais espessa do que na proximal. O espessamento na área próxima ao pino era 

exclusivamente intimal (neoíntima), recoberto por uma camada endotelial bem 

definida e caracterizado pela presença abundante de células musculares lisas, 

poucas células inflamatórias (macrófagos e linfócitos) e raros macrófagos 

xantomatosos nas porções proximal e distal. As células estavam embebidas em uma 

matriz extracelular, envoltas por delicadas fibras elásticas jovens (resorcina-fucsina). 

A camada adventícia apresentava tecido de granulação. Em alguns animais, foram 

observados próximo ao pino, resquícios trombóticos caracterizados pela presença 

de fibrina. As alterações morfológicas estão apresentadas na Figura 8. 

 

ANIMAIS ESTENOSADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (ED15) 

 Os achados macroscópicos e microscópicos foram semelhantes ao 
observados no grupo E15. Resumidamente, microscopicamente este espessamento 
intimal (neoíntima) estava totalmente endotelizado, composto por quantidade 
abundante de células musculares lisas, embebidas na matriz extracelular e envoltas 
por fibrilas elásticas (resorcina-fucsina). As alterações morfológicas estão 
apresentadas na Figura 8.    
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Figura 8. Estudo morfológico com microscopia óptica de alta resolução dos animais 

estenosados e estenosados tratados com doxiciclina, sacrificados 15 dias após a cirurgia. 
(A-B) Corte longitudinal da aorta respeitando as proporções do pino ilustrando o 
espessamento intimal nas porções proximal e distal dos grupos estenosado (A) e 
estenosado tratado com doxiciclina (B). Detalhes C e D. Azul de toluidina e fucsina básica; 

Aumento original 100x, barra = 1mm. A seta () indica a direção do fluxo. (C-D) Detalhes do 
espessamento intimal permeado por células musculares lisas (cabeça de seta) e já 
endotelizado (e) nos grupos estenosado (C) e estenosado tratado com doxiciclina (D). Azul 
de toluidina e fucsina básica; Aumento original 400x. 
 

e 

e 
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4.3 IMUNOISTOQUÍMICA 

 A avaliação imunoistoquímica foi realizada separadamente nas seguintes 

regiões: trombo/neoíntima, endotélio e camada média. A adventícia por apresentar 

reações contra a haste do pino não foi incluída neste estudo. Os resultados estão 

resumidos na tabela 3. 

 

4.3.1 - 1 DIA 

ANIMAIS ESTENOSADOS (E1) 

A marcação de fibrinogênio foi intensa no trombo, moderada no endotélio e 

leve na média. O PDGF-B não mostrou marcação no trombo, mas foi intenso no 

endotélio e moderado na média. O PCNA foi leve no trombo, endotélio e nas células 

musculares lisas da camada média. A expressão de MMP-2 foi moderada no trombo, 

endotélio e camada média. A MMP-9 foi leve em todas as regiões analisadas 

(trombo, endotélio e camada média). Foi observada a intensa expressão de -actina 

somente na camada média (Figura 9). 

 

ANIMAIS ESTENOSADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (ED1) 

A marcação de fibrinogênio foi intensa no trombo, moderada no endotélio e 

leve na média. O PDGF-B não mostrou marcação no trombo e camada média, mas 

foi leve no endotélio. O PCNA foi semelhante ao grupo anterior (E1) leve no trombo, 

endotélio e nas células musculares lisas da camada média. As marcações de MMP-

2 e MMP-9 foram leves no trombo, endotélio e camada média. A intensa expressão 

de -actina foi observada somente na camada média (Figura 9). 
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ANIMAIS SHAM-OPERADOS (S1) E SHAM-OPERADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (SD1) 

Todos os resultados se referem aos grupos S1 e SD1. A marcação para 

fibrinogênio foi leve no endotélio e não houve marcação na média. O PDGF-B foi 

moderado no endotélio e na média não houve expressão no grupo S1, mas no grupo 

SD1 a marcação foi leve no endotélio. Não houve marcação para PCNA em 

nenhuma região da aorta nos animais sham-operados (S1), mas foi leve no endotélio 

dos animais sham-operados tratados com doxiciclina (SD1). A expressão de MMP-2 

foi leve no endotélio e camada média de ambos os grupos S1 e SD1. A expressão 

de MMP-9 foi leve no endotélio e ausente na camada média de ambos os grupos. A 

marcação para -actina foi intensa somente na camada média. 
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Figura 9. Imunistoquímica para fibrinogênio, PDGF-B, MMP-2 e MMP-9 realizada nas aortas 
dos animais estenosados e estenosados tratados com doxiciclina, sacrificados 1 dia após a 
cirurgia. A marcação para fibrinogênio foi intensa no trombo de ambos os grupos; Anticorpo 
anti-fibrinogênio; Aumento original 400x. Marcação intensa de PDGF-B no endotélio e 
moderada na camada muscular média no grupo estenosado; no grupo estenosado e tratado a 
marcação foi leve no endotélio e negativa na camada média; Anticorpo anti-PDGF-B; 
Aumento original 1.000x (estenosado) e 400x (estenosado tratado). Marcação moderada para 
MMP-2 no trombo, endotélio e camada média no grupo estenosado; no grupo estenosado 
tratado: leve no trombo, endotélio e camada média; Anticorpo anti-MMP-2; Aumento original 
400x. Marcação moderada para MMP-9 no trombo e leve no endotélio e na camada média no 
grupo estenosado; no grupo estenosado tratado: leve no trombo, endotélio e camada média; 
Anticorpo anti-MMP-9; Aumento original 400x. (t) trombo, (e) endotélio, (m) camada média. 
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4.3.2 - 7 DIAS 

ANIMAIS ESTENOSADOS (ED7) 

A marcação de fibrinogênio foi moderada no trombo e endotélio, enquanto na 

camada média não apresentou marcação. O PDGF-B não apresentou expressão no 

trombo e na camada média, entretanto foi moderado no endotélio. O PCNA foi leve 

no trombo e endotélio, no entanto foi moderado nas células musculares lisas da 

média. A expressão de MMP-2 foi moderada no trombo e endotélio, mas leve na 

camada média. A MMP-9 foi moderada tanto no trombo quanto na camada média, 

mas leve no endotélio. Foi observada expressão leve de -actina no trombo e 

intensa na camada média (Figura 10). 

 

ANIMAIS ESTENOSADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (ED7) 

A expressão de fibrinogênio foi moderada no trombo e leve no endotélio, 

enquanto a camada média não apresentou marcação. O PDGF-B não apresentou 

expressão no trombo e na camada média, entretanto foi leve no endotélio. O PCNA 

foi moderado no trombo e na camada média, mas leve no endotélio. As marcações 

de MMP-2 e MMP-9 foram leves no trombo, endotélio e camada média. A marcação 

para -actina foi de leve a moderada no trombo (dependendo do grau de 

organização), mostrando a migração das células musculares lisas (Figura 10). 

 

ANIMAIS SHAM-OPERADOS (S7) E SHAM-OPERADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (SD7) 

A marcação para fibrinogênio foi leve no endotélio e não houve marcação na média. 

O PDGF-B foi moderado no endotélio e na média não houve expressão no grupo S7, 

enquanto no grupo SD7 a marcação foi leve no endotélio. Não houve marcação para 

PCNA em nenhuma região da aorta nos animais sham-operados (S7), entretanto foi 
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leve no endotélio dos animais sham-operados tratados com doxiciclina (SD7). A 

expressão de MMP-2 foi leve tanto no endotélio quanto na camada média. A 

expressão de MMP-9 foi leve no endotélio, mas ausente na camada média dos 

grupos S7 e SD7. A marcação para -actina foi intensa na média de ambos os 

grupos (S7 e SD7). 
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Figura 10. Imunistoquímica para PCNA, PDGF-B, MMP-2 e MMP-9 realizada nas aortas 

dos animais estenosados e estenosados tratados com doxiciclina, sacrificados 7 dias 
após a cirurgia. A marcação para PCNA foi moderada na média de ambos os grupos e 
no trombo do grupo estenosado tratado; Anticorpo anti-PCNA; Aumento original 400x. 
Marcação moderada de PDGF-B no endotélio do grupo estenosado e leve no grupo 
estenosado tratado; Anticorpo anti-PDGF-B; Aumento original 400x. Marcação leve para 
MMP-2 no endotélio e moderada na camada média no grupo estenosado; no grupo 
estenosado tratado: leve no endotélio e na camada média; Anticorpo anti-MMP-2; 
Aumento original 400x. Marcação leve para MMP-9 no endotélio e moderada na camada 
média no grupo estenosado; no grupo estenosado tratado: leve no trombo, endotélio e 
camada média; Anticorpo anti-MMP-9; Aumento original 400x. (t) trombo, (e) endotélio, 
(m) camada média. 
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4.3.3 - 15 DIAS 

ANIMAIS ESTENOSADOS (E15) 

O fibrinogênio foi leve na neoíntima, moderado no endotélio e não houve 

marcação na média. O PDGF-B foi leve na neoíntima e endotélio, enquanto na 

média não houve expressão. O PCNA foi leve na neoíntima, entretanto na camada 

média e no endotélio não houve marcação. A expressão de MMP-2 foi moderada na 

neoíntima, endotélio e camada média. A MMP-9 foi leve no neoíntima, endotélio e 

camada média. A marcação para -actina foi moderada na neoíntima, demonstrando 

grande quantidade de células musculares lisas no subendotélio e intensa na camada 

média (Figura 11). 

 

ANIMAIS ESTENOSADOS TRATADOS COM DOXICICLINA (ED15) 

O fibrinogênio foi leve na neoíntima e no endotélio, mas não houve marcação 

na camada média. O PDGF-B foi leve na neoíntima e endotélio, entretanto na 

camada média não houve expressão. O PCNA foi moderado na neoíntima e leve no 

endotélio e na camada média. A expressão de MMP-2 foi leve na neoíntima, 

endotélio e camada média. A MMP-9 foi leve no neoíntima e camada média, contudo 

não apresentou marcação no endotélio. A marcação para -actina foi moderada na 

neoíntima e intensa na camada média. (Figura 11). 

 

ANIMAIS SHAM-OPERADOS (S15) E SHAM-OPERADOS TRATADOS COM DOXICICLINA 

(SD15) 

A marcação para fibrinogênio foi leve no endotélio e não houve marcação na 

camada média. O PDGF-B foi leve no endotélio, mas ausente na camada média de 

ambos os grupos. Não houve marcação para PCNA em nenhuma região da aorta 
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nos animais sham (S15), mas foi leve no endotélio dos animais sham-operados 

tratados com doxiciclina (SD15). A expressão de MMP-2 foi leve tanto no endotélio 

quanto na camada média de ambos os grupos (S15 e SD15). A expressão de MMP-

9 foi leve no endotélio, mas ausente na camada média dos grupos S15 e SD15. A 

marcação para -actina foi negativa no endotélio e intensa na camada média de 

ambos os grupos (S15 e SD15). 
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Figura 11. Imunistoquímica para MMP-2, MMP-9 e -actina realizada nas aortas dos 

animais estenosados e estenosados tratados com doxiciclina, sacrificados 15 dias 
após a cirurgia. Marcação moderada para MMP-2 na neoíntima, endotélio e camada 
média no grupo estenosado; no grupo estenosado tratado: leve na neoíntima, 
endotélio e camada média; Anticorpo anti-MMP-2; Aumento original 400x. Marcação 
leve para MMP-9 na neoíntima, endotélio e camada média no grupo estenosado; no 
grupo estenosado tratado: leve na neoíntima, endotélio e camada média; Anticorpo 

anti-MMP-9; Aumento original 400x. A marcação para -actina foi moderada na 

neoíntima e intensa na camada média de ambos os grupos; Anticorpo anti--actina; 
Aumento original 400x. (n) neoíntima, (e) endotélio, (m) camada média. 
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Tabela 3. Resultado das reações de imunoistoquímica realizadas nos animais estenosados (E), estenosados tratados com 

doxiciclina (ED), sham-operados (S) e sham-operados tratados com doxiciclina (SD) nos dias 1, 7 e 15, subdivididas em 

trombo/neoíntima, endotélio e camada média. 

 

 

  Fibrinogênio  PDGF-B  PCNA  MMP-2  MMP-9  -actina 

  S SD  E ED  S SD  E ED  S SD  E ED  S SD  E ED S SD  E ED S SD  E ED 

1 dia 

 Trombo     +++ +++     - -     + +     ++ +     ++ +     - -  

 Endotélio  + +  ++ ++  ++ -  +++ +  - +  + +  + +  ++ +  + +  + +  - -  - -  

 Média  - -  + +  - -  ++ -  - -  + +  + +  ++ +  - -  + +  +++ +++  +++ +++  

7 
dias 

 Trombo     ++ ++     - -     + ++     ++ +     ++ +     + +  

 Endotélio  + +  ++ +  ++ -  ++ +  - +  + +  + +  ++ +  + +  + +  - -  - -  

 Média  - -  - +  - -  - -  - -  ++ ++  + +  + +  - -  ++ +  +++ +++  +++ +++  

15 
dias 

 Neoíntima     + +     + +     + ++     ++ +     + +     ++ ++  

 Endotélio  + +  ++ +  + -  + +  - +  - +  + +  ++ +  + +  + -  - -  - -  

 Média  - -  - -  - -  - -  - -  - +  + +  ++ +  - -  + +  +++ +++  +++ +++  

(-) a (+++): avaliação semi-quantitativa da intensidade de marcação imunistoquímica; 

: Ausência de trombo ou neoíntima. 
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4.4 AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA 

 

 Neste item, são apresentados somente os dados mais relevantes. Todas as 

medidas estão dispostas em tabelas no apêndice (Tabelas 4, 5, 6, 7, 8 e 9). 

 

4.4.1 - 7 DIAS 

 

 A espessura média da íntima das regiões I1 e I4 dos animais estenosados 

(E7) (5,8  1,3 m; 6,2  0,6 m, respectivamente) e estenosados tratados com 

doxiciclina (5,4  0,7 m; 5,8  1,1 m, respectivamente) foi maior significativamente 

quando comparado com os grupos controles sham-operado (S7) (4,7  1,3 m) e 

sham-operado tratado com doxiciclina (4,8  0,5 m) (SD7). 

 A espessura da camada média da região M2 do grupo E7 (90,0  3,4 m; 

P<0.001) foi menor significativamente em relação a todos os grupos: sham-operado 

(S7) (97,6  4,7 m), sham-operado tratado com doxiciclina (SD7) (104,1  3,9), 

estenosados (E7) regiões M1, M3 e M4 (102,1  10,1 m; 96,6  9,8 m; 101,9  

11,1 m, respectivamente) e estenosados tratados com doxiciclina (ED7) regiões 

M1, M2, M3 e M4 (115,5  4,7 m; 114,4  6,9 m; 99,9  3,9 m; 108,6  8,1 m, 

respectivamente). 

 As regiões I2 e I3 não foram mensuradas devido aos diferentes estágios de 

organização do trombo. 
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4.4.2 - 15 DIAS 

 

 A área da camada íntima das regiões I2 e I3 do grupo E15 (4.002  705,5 m² 

e 5.624  212,1 m², respectivamente) não foram significativas quando comparadas 

com o grupo ED 15 (3.795  177,8 m² e 6.841  1.200 m², respectivamente) 

(Gráficos 2 e 3). Entretanto, a densidade observada nos animais tratados (ED15) 

nas regiões I2 e I3 (64,8  2,3 e 54,8  11,7, respectivamente) eram maiores do que 

nos animais não-tratados (E15) (44,2  6 e 48,6  3,4, respectivamente), mas 

somente apresentou diferença significativa na região I2, mas não na região I3. 

 Apesar da espessura ligeiramente menor da camada média dos animais 

estenosados tratados com doxiciclina (ED15) nas regiões M1, M3 e M4 (128,2  10,8 

m; 98,7  9,2 m; 83,7  9,9 m, respectivamente) (P<0.05), a densidade celular 

observada nestas mesmas regiões (52,9  2,5; 48,5  2,3; 52,3  5, 

respectivamente) foi maior em relação aos outros grupos (S15, SD15 e E15). 

 Não houve diferença significativa na extensão das regiões I2 e I3. 
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Gráfico 2. Área da camada íntima (µm²) da região I2 das aortas dos animais estenosados 
(E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) no 15° dia após a cirurgia. Não houve 
diferença significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3. Área da camada íntima (µm²) da região I2 das I3 nas aortas dos animais 
estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) no 15° dia após a cirurgia. 
Não houve diferença significativa entre os grupos. 
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4.5 COLÁGENO E ELASTINA 

 Neste item, são apresentados somente os dados mais relevantes. Todas as 

medidas estão dispostas em tabela no apêndice (Tabela 10 e Figura 17). 

 

4.5.1 - 7 DIAS 

 A fluorescência obtida em pixels na camada média foi menor e apresentou 

diferença significativa no grupo estenosado (E7) (247,5 ± 91,4; P<0.01) quando 

comparado ao grupo controle sham-operado tratado com doxiciclina (SD7) (363,7 ± 

82,93), mas não em relação aos grupos estenosado tratado com doxiciclina (ED7) 

(307,7 ± 182,5) e controle sham-operado (S7) (315,5 ± 121). 

 

4.5.2 - 15 DIAS 

 A fluorescência obtida em pixels na camada média foi menor e 

apresentou diferença significativa no grupo sham-operado (S15) (223,3 ± 94,1) 

quando comparado aos grupos sham-operado tratado com doxiciclina (SD15) (309,9 

± 39,5), estenosado (E15) (318,4 ± 133,7) e estenosado tratado com doxiciclina 

(ED15) (366,4 ± 140,1) (Gráfico 4). 

Nas regiões abaixo da neoíntima e na neoíntima, o grupo estenosado (E15) 

(143,9 ± 56,7; 155 ± 145,8, respectivamente) (P=0.0001; 0.0146, respectivamente) 

apresentou fluorescência menor e diferença significativa quando comparado ao 

grupo estenosado tratado com doxiciclina (ED15) (317,4 ± 138,8; 332,7 ± 223,9, 

respectivamente) (Gráfico 5). 
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Gráfico 4. Intensidade de fluorescência em pixels da camada média abaixo da neoíntima 
nas aortas dos animais estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) no 
15° dia após a cirurgia. *P=0.0001. 

 

 

 

 

 
Gráfico 5. Intensidade de fluorescência em pixels da neoíntima nas aortas dos animais 
estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) no 15° dia após a cirurgia. 
*P=0.0146. 
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4.6 ZIMOGRAFIA 

 Os valores foram apresentados em unidades arbitrárias e a porcentagem se 

refere a inibição da MMP em questão em relação ao grupo estenosado. 

 

4.6.1 pró-MMP-2 

1 DIA 

Um dia após a cirurgia, o resultado da quantificação das bandas foi maior no 

grupo estenosado (E1) (1,01 ± 0,1; P<0.05) e apresentou diferença significativa em 

relação ao grupo estenosado tratado com doxiciclina (ED1) (0,8 ± 0,2; 20,8%) e 

controles sham-operado (S1) (0,6 ± 0,01; 40,6%) e sham-operado tratado com 

doxiciclina (SD1) (0,6 ± 0,07; 40,6%) (Figura 12).  

 

7 DIAS 

A análise densitométrica 7 dias após a cirurgia, não apresentou diferença 

significativa entre os grupos: estenosado (E7) (1,5 ± 0,5), estenosado tratado com 

doxiciclina (ED7) (1,19 ± 0,3; 20,7%) e controles sham-operado (S7) (1,1 ± 0,1; 

26,7%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD7) (1,18 ± 0,04; 21,3%) (Figura 

12), apesar do grupo E7 apresentar uma média maior do que o grupo ED7, não 

houve diferença significativa. 

 

15 DIAS 

Após 15 dias da cirurgia, a análise densitométrica dos grupos estenosado 

(E15) (1,8 ± 0,2; P<0.01) e estenosado tratado com doxiciclina (ED15) (1,8 ± 0,2; 

P<0.01; 0%) foi maior e significativa em relação aos grupos controles sham-operado 
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(S15) (1,04 ± 0,3; 42,2%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD15) (1,2 ± 0,2; 

33,3%) (Figura 12).  

Quando todos os grupos foram comparados, as médias dos grupos E15 e 

ED15 (P<0.05) foram maiores e significativas em relação a todos os grupos. 

 

4.6.2 MMP-2 

1 DIA 

Um dia após a cirurgia, a análise densitométrica foi maior e significativa nos 

grupos: estenosado (E1) (0,1 ± 0,03) e estenosado tratado com doxiciclina (ED1) 

(0,1 ± 0,07; 0%) em relação aos grupos controles sham-operado (S1) (0,05 ± 0,005; 

50%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD1) (0,05 ± 0,01; 50%) (Figura 12).  

 

7 DIAS 

Sete dias após a cirurgia, o resultado da quantificação das bandas não 

apresentou diferença significativa nos grupos: estenosado (E7) (0,6 ± 0,4), 

estenosado tratado com doxiciclina (ED7) (0,3 ± 0,04; 50%) e controles sham-

operado (S7) (0,1 ± 0,03; 83,3%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD7) (0,2 

± 0,02; 66,7%) (Figura 12), apesar do grupo E7 apresentar uma média maior do que 

o grupo ED7, não houve diferença significativa. 

 

15 DIAS 

Após 15 dias da cirurgia, a análise densitométrica dos grupos estenosado 

(E15) (0,9 ± 0,1) e estenosado tratado com doxiciclina (ED15) (0,6 ± 0,2; 33,3%) foi 

maior e significativa entre si (P<0.01) e em relação aos grupos controles sham-
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operado (S15) (0,3 ± 0,1; P<0.01; 66,7%) e sham-operado tratado com doxiciclina 

(SD15) (0,3 ± 0,04; P < 0.01; 66,7%) (Figura 12). 

 
Na análise densitométrica da MMP-2 quando todos os grupos foram 

comparados, as médias dos grupos E7, E15 e ED15 (P<0.05) foram maiores e 

significativas em relação a todos os grupos. 

 

 

 

Figura 12. Gel de zimografia representativo da pró-MMP-2 (72kDa) e MMP-2 (68 

e 64kDa) dos animais controles sham-operado (S) e sham-operado tratado com 
doxiciclina (SD), estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) 
sacrificados no período de 1, 7 e 15 dias após a cirurgia. Observa-se nos gráficos 
a pró-MMP2 e a MMP-2 sofrendo um aumento com o decorrer do experimento. Os 
resultados são expressos em média ± desvio padrão. *P<0.05 vs outros grupos. 
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4.6.3 pró-MMP-9 

1 DIA 

Em relação à análise densitométrica obtida 1 dia após a cirurgia, os grupos 

estenosado (E1) (0,49 ± 0,1) e estenosado tratado com doxiciclina (ED1) (0,29 ± 

0,19; 41%) foram maiores e apresentaram diferença significativa entre si (P<0.05) e 

quando comparado aos grupos controles sham-operado (S1) (0,05 ± 0,02; P<0.001; 

89,8%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD1) (0,18 ± 0,1; P<0.01; 63,3%) 

(Figura 13). 

 

7 DIAS 

Após 7 dias de cirurgia, o resultado da quantificação das bandas foi maior e 

significativa no grupo estenosado (E7) (0,13 ± 0,09; P<0.05) em relação aos grupos 

estenosado tratado com doxiciclina (ED7) (0,04 ± 0,02; 69%) e controles sham-

operado (S7) (0,002 ± 0,002; 98,5%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD7) 

(0,004 ± 0,006; 96,9%) (Figura 13). 

 

15 DIAS 

Após 15 dias da cirurgia, a análise densitométrica do grupo estenosado (E15) 

(0,04 ± 0,04) foi maior, mas não apresentou diferença significativa quando 

comparado aos grupos estenosado tratado com doxiciclina (ED15) (0,01 ± 0,008; 

75%) e controles sham-operado (S15) (0,01 ± 0,02; 75%) e sham-operado tratado 

com doxiciclina (SD15) (0,001 ± 0,002; 97,5%) (Figura 13).  
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Quando todos os grupos foram comparados, os grupos SD1 (P<0.01), E1 e 

ED1 (P<0.001) apresentaram uma média maior e foram significativas em relação a 

todos os outros grupos e entre si. 

 

4.6.4 MMP-9 

1 DIA 

Um dia após a cirurgia, o resultado da quantificação das bandas foi 

significantiva nos grupos estenosado (E1) (0,08 ± 0,01) e estenosado tratado com 

doxiciclina (ED1) (0,06 ± 0,02; 25%) foi maior em relação ao grupo controle sham-

operado (S1) (0; P<0.001; 100%), mas somente o grupo E1 foi significante em 

relação ao grupo controle sham-operado tratado com doxiciclina (SD1) (0,03 ± 0,04; 

P<0.05; 62,5%) (Figura 13).  

 

7 DIAS 

Sete dias após a cirurgia, a análise densitométrica foi maior e significativa no 

grupo estenosado (E7) (0,1 ± 0,02; P<0.001) quando comparado aos grupos 

estenosado tratado com doxiciclina (ED7) (0,004 ± 0,005; 96%) e controles sham-

operado (S7) (0,002 ± 0,002; 98%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD7) 

(0,01 ± 0,02; 90%) (Figura 13). 

 

15 DIAS 

Após 15 dias da cirurgia, a análise densitométrica foi maior e significativa no 

grupo estenosado (E15) (0,1 ± 0,06; P<0.01) em relação aos grupos estenosado 

tratado com doxiciclina (ED15) (0,03 ± 0,01; 70%) e controles sham-operado (S15) 
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(0,0003 ± 0,0004; 99,7%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD15) (0,02 ± 

0,01; 80%) (Figura 13). 

 

Na análise densitométrica da MMP-9, os grupos E1, E7 e E15 apresentaram 

uma média maior e significativa em relação a todos os grupos. 

 

 

 

Figura 13. Gel de zimografia representativo da pró-MMP-9 (92kDa) e MMP-9 
(88kDa) nos animais controles sham (S) e sham tratado com doxiciclina (SD), 
estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) sacrificados no 
período de 1, 7 e 15 dias após a cirurgia. Observa-se a pró-MMP-9 sofrendo um 
aumento de expressão de forma abrupta (1º dia) e queda com o decorrer do 
experimento; *P<0,05; SD1, E1 e ED1 são também diferentes entre si. Já a MMP-
9 se mantêm ao longo do experimento. Os resultados são expressos em média ± 
desvio padrão. *P<0.05 vs outros grupos. 
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4.7 ZIMOGRAFIA IN SITU 

 Os valores foram apresentados em pixels e a porcentagem se refere a 

diferença em relação ao grupo estenosado. 

 

4.7.1 - 1 DIA 

Um dia após a cirurgia, a fluorescência detectada foi maior e significativa nos 

animais estenosados (E1) (98,3 ± 64,6; P<0.01) em relação aos grupos estenosado 

tratado com doxiciclina (ED1) (55,6 ± 38,9; 43,4%) e controle sham-operado tratado 

com doxiciclina (SD1) (13,4 ± 8,7; 86,4%), mas não quando comparado ao grupo 

controle sham-operado (S1) (63,1 ± 16,2; 35,8%) (Figura 14). 

 

4.7.2 - 7 DIAS 

Sete dias após a cirurgia, a fluorescência detectada foi maior e significativa 

nos animais estenosados (E7) (101,0 ± 54,7; P<0.001) e estenosados tratados com 

doxiciclina (ED7) (71,9 ± 65,1; P<0.01; 28,8%) em relação aos grupos controles 

sham-operado (S7) (18,2 ± 13,7; 82%) e sham-operado tratado com doxiciclina 

(SD7) (8,1 ± 6,5; 92%) (Figura 14). 

 

4.7.3 - 15 DIAS 

Quinze dias após a cirurgia, a fluorescência detectada foi maior e significativa 

nos animais estenosados (E15) (117,2 ± 97,1; P<0.01) em relação aos grupos 

estenosado tratado com doxiciclina (ED15) (62,4 ± 46,1; 46,7%) e controles sham-

operado (S15) (34,8 ± 21,5; 70,3%) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD15) 

(18,2 ± 23,9; 84,5%) (Figura 14). 
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Quando todos os grupos foram comparados, os grupos E1, E7 e E15 

apresentaram uma média maior e significativa em relação a todos os outros grupos 

(S, SD e ED). 
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Figura 14. Zimografia in situ realizada nas aortas dos animais controles sham-operado 

(S) e sham-operado tratado com doxiciclina (SD), estenosados (E) e estenosados 
tratados com doxiciclina (ED) sacrificados no período de 1, 7 e 15 dias após a cirurgia. 
Notar a fluorescência aumentada nas aortas dos animais estenosados em relação aos 
estenosados tratados em todos os períodos (1, 7 e 15 dias), principalmente na neoíntima 
(n) dos animais estenosados 15 dias após a cirurgia. No gráfico, podemos verificar os 
valores expressos em pixels em todos os grupos experimentais. Os resultados são 
expressos em média ± desvio padrão.*P<0.05 vs outros grupos. 

 

n 
n 
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4.8 WESTERN BLOT 

 Todos os valores foram expressos em densidade óptica. 

 

4.8.1 eNOS 

1 DIA 

A densidade óptica obtida 1 dia após a cirurgia, não apresentou diferença 

significativa entre os grupos: estenosado (E1) (12089 ± 3152), estenosado tratado 

com doxiciclina (ED1) (10396 ± 1343), sham-operado (S1) (10782 ± 1746) e sham-

operado tratado com doxiciclina (SD1) (11798 ± 4473) (Figura 15), apesar do grupo 

E1 apresentar uma média maior do que o grupo ED1, não houve diferença 

significativa. 

 

7 DIAS 

A densidade óptica obtida 7 dias após a cirurgia, foi maior e apresentou 

diferença significativa entre os grupos estenosado (E7) (15511 ± 6508; P=0.0473) e 

estenosado tratado com doxiciclina (ED7) (7496 ± 2097), mas não quando 

comparado com os grupos controles sham-operado (S7) (11733 ± 6690) e sham-

operado tratado com doxiciclina (SD7) (12916 ± 11809) (Figura 15). 

 

15 DIAS 

A densidade óptica obtida 15 dias após a cirurgia, não apresentou diferença 

significativa entre os grupos: estenosado (E15) (14117 ± 6101), estenosado tratado 

com doxiciclina (ED15) (13605 ± 8226), sham-operado (S15) (13342 ± 4379) e 

sham-operado tratado com doxiciclina (SD15) (13682 ± 7915) (Figura 15), apesar do 
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grupo E15 apresentar uma média maior do que o grupo ED15, não houve diferença 

significativa. 

 

 Quando todos os grupos foram comparados, também não houve diferença 

significativa entre os grupos E, ED, S e SD de todos os dias. 

 

 

 

 
 

Figura 15. Gel de acrilamida representativo do Western Blot para eNOS (140 kDa) nas 

aortas dos animais controles sham (S) e sham tratado com doxiciclina (SD), estenosados 
(E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) sacrificados no período de 1, 7 e 15 dias 
após a cirurgia. No gráfico podemos observar uma tendência de diminuição nos animais 
estenosados e tratados (ED) em relação aos animais estenosados (E) no período de 1 e 7 
dias após a cirurgia. *P=0.0473 E7 vs ED7. Os resultados são expressos em média ± 
desvio padrão. 

* 
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4.8.2 iNOS 

 

1 DIA 

A densidade óptica obtida 1 dia após a cirurgia, não apresentou diferença 

significativa entre os grupos: estenosado (E1) (17101 ± 3807), estenosado tratado 

com doxiciclina (ED1) (11403 ± 6976), sham-operado (S1) (10834 ± 7492) e sham-

operado tratado com doxiciclina (SD1) (11166 ± 4695) (Figura 16), apesar do grupo 

E1 apresentar uma média maior do que o grupo ED1, não houve diferença 

significativa. 

 

7 DIAS 

A densidade óptica obtida 7 dias após a cirurgia, não apresentou diferença 

significativa entre os grupos: estenosado (E7) (18742 ± 9803), estenosado tratado 

com doxiciclina (ED7) (12519 ± 2199), sham-operado (S7) (12310 ± 6709) e sham-

operado tratado com doxiciclina (SD7) (11352 ± 3277) (Figura 16), apesar do grupo 

E7 apresentar uma média maior do que o grupo ED7, não houve diferença 

significativa. 

 

15 DIAS 

A densidade óptica obtida 15 dias após a cirurgia, não apresentou diferença 

significativa entre os grupos: estenosado (E15) (16391 ± 9644), estenosado tratado 

com doxiciclina (ED15) (9808 ± 2525), sham-operado (S15) (12528 ± 2279) e sham-

operado tratado com doxiciclina (SD15) (13370 ± 1458) (Figura 16), apesar do grupo 

E15 apresentar uma média maior do que o grupo ED15, não houve diferença 

significativa. 
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Quando todos os grupos foram comparados, também não houve diferença 

significativa entre os grupos E, ED, S e SD de todos os dias. 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Gel de acrilamida representativo do Western Blot para iNOS (130 kDa) nas 
aortas dos animais controles sham (S) e sham tratado com doxiciclina (SD), estenosados 
(E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) sacrificados no período de 1, 7 e 15 dias 
após a cirurgia. No gráfico podemos observar uma tendência de diminuição nos animais 
estenosados e tratados (ED) em relação aos animais estenosados (E) no período de 1, 7 e 
15 dias após a cirurgia. Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. 
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No presente estudo, observamos que a hiperplasia intimal se desenvolveu a 

partir de remanescentes trombóticos que permaneceram ao redor da obstrução na 

aorta, gerada pela inserção de um pino de acrílico em forma de cogumelo no seu 

interior. Estudo prévio demonstrou que essas áreas são propensas a distúrbios 

hemodinâmicos, especialmente recirculação e estase (ZAND et al., 1999), 

dificultando a resolução do trombo que funciona como suporte para a infiltração de 

células musculares lisas e matriz extracelular, dando início a formação da neoíntima 

(BENELI et al., in press). Embora vários relatos na literatura tenham referido a 

efetiva participação das MMPs nesses processos, nós observamos que mesmo com 

a sua comprovada inibição com a utilização de doxiciclina, não houve diferenças 

significativas no desenvolvimento da hiperplasia intimal nesse modelo. Somente 

pequenas diferenças foram observadas na composição, mostrando aumento da 

quantidade de células musculares lisas e matriz extracelular, possivelmente 

colágeno e elastina. Esse resultado sugere que, ao menos nesse modelo, outros 

mediadores devam estar atuando no desenvolvimento da hiperplasia intimal. 

A movimentação das células musculares lisas pela matriz extracelular estaria 

relacionada à degradação de vários componentes, incluindo membrana basal e 

lâmina elástica, oferecendo um passo limitante no desenvolvimento dessas lesões. 

Consequentemente, o aumento da expressão de enzimas proteolíticas, 

especialmente as MMPs, tem sido aventado como tendo papel relevante nessa 

migração, tanto em modelos experimentais (BENDECK et al., 1994; 2002; ISLAM et 

al., 2003; JOHNSON; GALIS, 2004; FRANCO et al., 2006; CHANG et al., 2008) 

quanto em humanos (COLOTTI et al., 2007). As MMPs degradariam a matriz 

extracelular e facilitariam a migração celular, mecanismo importante no 

desenvolvimento de re-estenoses após cateterismo para colocação de stents ou 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Colotti%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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dilatação das artérias coronárias por insuflação de balões intra-arteriais (BENDECK 

et al., 1994; 2002; ISLAM et al., 2003). Dentre as MMPs, as gelatinases A e B (MMP-

2 e 9, respectivamente) têm sido as mais estudadas por estarem comprovadamente 

implicadas na migração de células musculares lisas para a íntima, favorecendo o 

desenvolvimento de hiperplasia intimal em modelos in vivo (JOHNSON; GALIS, 

2004; WHATLING; MCPHEAT; HURT-CAMEJO, 2004; CHOW; CENA; SCHULZ, 

2007). Recentemente, Johnson e Galis (2004) demostraram, utilizando um modelo 

experimental knockout de MMP-2 e MMP-9, que estas enzimas estariam implicadas 

na migração das células musculares lisas e na formação da hiperplasia intimal. 

Portanto, vários trabalhos têm comprovado a participação das MMPs nesse 

processo. Por outro lado, vários inibidores das MMPs têm sido testados 

experimentalmente, mostrando-se capazes de inibir as MMPs e, consequentemente, 

diminuindo tanto a migração celular quanto a síntese de matriz. Dentre estes, 

encontram-se as tetraciclinas. Em nosso modelo, utilizamos a doxiciclina.  

Vários estudos têm mostrado a ação da doxiciclina (derivada da tetraciclina) 

inibindo a formação de aneurismas (PETRINEC et al., 1996; BOYLE et al., 1998), 

lesão pós-angioplastia em artéria carótida de ratos (COURTMAN et al., 2004) e em 

modelos de hiperplasia venosa (LOFTUS et al., 1999). Castro et al. (2008) 

demonstraram a reversão ou a ausência da progressão do espessamento medial da 

aorta em modelo de hipertensão renovascular utilizando modelo de dois rins e um 

clip (2K1C), onde a MMP-2 foi inibida pela doxiciclina. Entretanto, mesmo mostrando 

que a atividade das MMPs 2 e 9 dos animais tratados com doxiciclina estava 

diminuída durante grande parte do nosso experimento, a hiperplasia intimal não 

apresentou alterações em sua área e/ou extensão. Estes dados foram confirmados 

por zimografia convencional, in situ e por imunoistoquímica. Analisando o 



DISCUSSÃO  

 

92 

desenvolvimento da hiperplasia intimal nesse modelo, sabemos que a estenose 

abrupta da aorta após a inserção do pino acrílico gera turbilhonamento e 

desnudação endotelial que culminam com a formação de um grande trombo 

(BENELI et al., in press). Após fibrinólise inicial, remanescentes destes trombos 

ficam estagnados ao redor do pino, facilitando a migração de células musculares 

lisas provenientes da camada média. Vimos que as MMPs 2 e 9 têm expressão 

aumentada e embora tenhamos comprovado a presença de outros mediadores, 

entre eles, fibrinogênio, PDGF e liberação de radicais livres, acreditamos que as 

MMPs fossem os principais mediadores dessa migração. Com base nestas 

informações, sugerimos que mediadores provenientes do trombo possam ser 

cruciais no desenvolvimento da hiperplasia intimal nesse modelo. 

Fibrinogênio, um dos principais fatores encontrados no trombo em grande 

quantidade no início do nosso experimento e sendo detectado 

imunoistoquimicamente em ambos os grupos estenosado e estenosado tratado com 

doxiciclina durante o decorrer do experimento, poderia ter um papel fundamental na 

resposta proliferativa intimal. Sabe-se que o fibrinogênio tem capacidade de induzir 

sozinho, in vitro, a migração de células musculares lisas, mesmo sem o 

envolvimento de outras substâncias quimiocinéticas ou quimiotáticas (NAITO et al., 

1996). Além do mais, sua presença em trombos murais que, em seguida, são 

incorporados à parede vascular tem sido relacionada aos fenômenos de reestenose 

observados em alguns casos pós-angioplastia (BOSMANS et al., 1997). Em adição, 

o rompimento da elastina da matriz extracelular da parede vascular e a trombina 

produzida durante o processo de trombose também tem sido implicados na indução 

desta proliferação (IP et al., 1990; LI et al., 1998). 
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Além do fibrinogênio, fatores de crescimento como o bFGF (fator de crescimento 

básico de fibroblastos) e o PDGF têm sido implicados na ativação das células 

musculares lisas da camada média da parede arterial, convertendo-as de um 

fenótipo contrátil para um sintético (ROSS; RAINES; BOWEN-POPE, 1986; ROSS; 

BOWEN-POPE; RAINES, 1990; ROSS, 1993). Concomitante a esta alteração, 

haveria ativação das enzimas atuantes na matriz extracelular, tipo 

metaloproteinases, que degradariam o colágeno e a elastina, permitindo a 

passagem destas células pela lâmina elástica interna para a íntima e levando ao 

espessamento intimal (KIBBE et al., 1999). Estas células têm sido implicadas na 

migração celular e na formação da neoíntima, tanto em casos de hiperplasia 

causada por diferentes etiologias quanto em lesões ateroscleróticas propriamente 

ditas, contribuindo no desenvolvimento da matriz extracelular da neoíntima (IP et al., 

1990). A presença de PDGF e IL-1α (parte de uma resposta inflamatória aguda) 

aumentaria a atividade da MMP-9 e ligeiramente a expressão do TIMP, favorecendo 

a degradação da membrana basal e promovendo a migração e proliferação das 

células musculares lisas (FABUNMI et al. 1996). No trabalho anterior, valorizamos o 

aumento da expressão do PDGF-B, implicando esse mediador no desenvolvimento 

da neoíntima desse modelo experimental. Entretanto, no estudo atual, observamos 

diminuição da expressão de PDGF-B nos animais tratados com doxiciclina em 

relação aos não-tratados. Essa diminuição, mesmo significativa, não foi relevante no 

desenvolvimento da hiperplasia intimal. Provavelmente, a doxiciclina agiria 

prevenindo a liberação ou ativação de fatores de crescimento, entre eles o PDGF e 

TGF- (fator de crescimento transformador-), na matriz extracelular, 

(MONTESANO; ORCI, 1988; GULLBERG et al., 1990; FRANCO et al., 2006). O 

bFGFe o TGF- não foram avaliados nesse estudo.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ross%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Raines%20EW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bowen-Pope%20DF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bowen-Pope%20DF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Raines%20EW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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A trombina foi descrita como outro agente potencialmente mitogênico de células 

musculares lisas (BAR-SHAVIT et al., 1990) e seus inibidores, como heparina e 

hirudina, poderiam reduzir a hiperplasia intimal, quando administrados após 

angioplastia em coelhos hipercolesterolêmicos (SAREMBOCK et al., 1991; 

WALTERS; GOROG; WOOD, 1994) e em modelo de lesão arterial em babuínos 

(OKAZAKI et al., 1992). Além disso, a trombina tem a capacidade de induzir sozinha 

a MMP-9, contribuindo em seu potencial mitogênico e a sua super expressão em 

vasos ateroscleróticos e pós-angioplastia (FABUNMI et al. 1996). Apesar de sua 

relevância, a trombina não foi avaliada nesse estudo. Próximos estudos serão 

necessários para elucidar essa hipótese. 

Fora os mediadores intra-trombóticos, outras meios de degradação da matriz 

extracelular podem estar implicados na formação de neoíntimas, além da digestão 

pelas matrixinas (SAKAMOTO; SAKAMOTO, 1988; WOESSNER, 1991). Os 

neutrófilos contêm várias enzimas como a elastase e a catepsina G (serina 

proteases) que podem degradar grande parte da matriz extracelular (WOESSNER, 

1991; GARCIA-TOUCHARD et al., 2005). Dentro das cisteína proteases, as 

catepsinas K, S e L (por exemplo) possuem uma potente atividade elastolítica e 

colagenolítica (MACIEWICZ; ETHERINGTON, 1988). As catepsinas G, K, S e V têm 

sido identificadas em placas ateroscleróticas e as G e V foram descritas devido a 

sua potente atividade elastolítica dentre as proteases (BOUDIER et al., 1991; 

MCDONNELL et al., 1993; YASUDA et al., 2004; GARCIA-TOUCHARD et al., 2005). 

Recentemente, a catepsina G foi associada à formação de ateromas em artérias 

carótidas humanas (LEGEDZ et al., 2004). Em nosso modelo experimental, ocorreu 

a formação da neoíntima, apesar da inibição das MMPs 2 e 9. Nossa hipótese seria 

que fatores liberados pela lesão tecidual (TNF-α, IL-1, VEGF e bFGF) induziriam a 
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transcrição e ativação de serina proteases e cisteína proteases, levando a uma via 

alternativa da degradação da matriz extracelular (BENDECK et al., 2002; GARCIA-

TOUCHARD et al., 2005).  

Dentro das enzimas proteolíticas, outra via seria a do ativador do plasminogênio 

(PA), o ativador do plasminogênio tipo tecidual (t-PA) e o ativador do plasminogênio 

tipo uroquinase (u-PA) que clivam o plasminogênio para liberar a plasmina. Esses 

componentes, incluindo t-PA, u-PA e o inibidor endógeno do ativador do 

plasminogênio (PAI-1), têm sua expressão aumentada em vasos sanguíneos 

lesados (LIJNEN, 2001). Estudos recentes com deleção do gene alvo para u-PA 

mostraram que este pode ser um importante mediador da hiperplasia intimal 

(CARMELIET et al., 1997), particularmente por facilitar a migração das células 

musculares lisas. A plasmina poderia degradar diretamente alguns componentes da 

matriz extracelular e também ativar várias MMPs incluindo MMP-3, 9, 12 e 13 

(GALIS; KHATRI, 2002). De fato, essa seria uma boa evidência de que os efeitos da 

u-PA/plasmina no remodelamento tecidual poderiam ser mediados indiretamente via 

ativação das MMPs (LIJNEN, 2001; BENDECK, 2002). 

Células musculares lisas compuseram a principal célula da neoíntima observada 

neste modelo experimental. São estas as células que mais proliferam na camada 

média da parede arterial e, em seguida, migram através da lâmina elástica interna 

rompida para compor a principal célula da neoíntima neste modelo. A proliferação 

das células musculares lisas da neoíntima foi avaliada nesse estudo. A expressão 

moderada de PCNA no trombo com 7 dias e na neoíntima com 15 dias dos animais 

tratados com doxiciclina, corrobora com o aumento da densidade de células 

musculares lisas na íntima destes animais demonstrada pela morfometria. Bendeck 

et al. (2002) também observaram aumento na densidade de células musculares lisas 
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na neoíntima de artérias carótidas em modelo de lesão por balão em ratos tratados 

com doxiciclina, embora sem diferença estatística. A densidade celular da camada 

média dos animais estenosados tratados com doxiciclina 15 dias após a cirurgia foi 

maior quando comparado aos animais estenosados não-tratados. Esses resultados 

coincidem com a expressão de PCNA nas aortas destes mesmos animais, que com 

7 dias estava moderada (período de proliferação e subseqüente migração) e com 15 

dias marcação leve (pós-migração). Alguns estudos sugerem que o tratamento com 

doxiciclina não afetaria a replicação das células musculares lisas da camada média 

(BENDECK et al., 2002), entretanto em nosso estudo ocorreu um aumento também 

da proliferação na camada média. Um possível mediador mitótico seria o 

fibrinogênio. GFATTER et al. (2000) observaram in vitro que bloqueando as 

integrinas plaquetárias GP IIb-IIIa, inibiriam a liberação de fatores de crescimento 

estimulados pela trombina e consequentemente, a estimulação da mitose pelo 

fibrinogênio. 

Estudos prévios em coelhos, utilizando modelo de angioplastia, mostraram que 

inibindo a deposição tecidual de fibrina, ocorre atenuação na síntese de MMPs e 

acúmulo de colágeno, levando à diminuição do remodelamento positivo. Portanto, a 

doxiciclina não afetaria a deposição precoce de fibrina, mas atenuaria a deposição 

de colágeno (COURTMAN et al., 2004). Entretanto, em nosso estudo, observamos 

uma maior deposição de colágeno e elastina nos animais do grupo estenosado 

tratado com doxiciclina (15 dias), mostrando que a doxiciclina agiria poupando a 

degradação de colágeno da parede da aorta. Bendeck et al. (2002) observaram uma 

maior deposição de colágeno nos animais tratados com doxiciclina, corroborando 

com nossos resultados. Estes autores sugerem ainda que a doxiciclina poderia ter 
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um papel importante se usada como tratamento para prevenir a ruptura de placas 

ateroscleróticas devido ao aumento na deposição de colágeno.  

Sabe-se que a lesão da parede arterial deve gerar uma série de estímulos 

quimiotáticos para leucócitos, além de um conjunto de citocinas e fatores de 

crescimento, que são secretados produzindo múltiplos efeitos. Estas citocinas, entre 

elas, IFN-, IL-1- e TNF-α, induzem a formação da iNOS (óxido nítrico sintase 

induzível). A indução da iNOS após uma lesão arterial, ao invés de impedir, deve na 

verdade promover a proliferação e o crescimento celular (CHYU et al., 1999). 

Yamasaki et al. (1998) relataram que os processos reparativos estão diminuídos nos 

camundongos iNOS-knockout e vários trabalhos têm relatado que a expressão da 

iNOS estaria frequentemente associada a estados patológicos, como aterosclerose e 

vasculopatias do transplante (LAFOUND-WALKER et al., 1997; LUOMA et al., 1998; 

RUSSELL et al., 1995). Juntos estes dados corroboram com a hipótese de que a 

indução do iNOS após uma lesão arterial poderia favorecer o desenvolvimento de 

uma neoíntima, considerada como uma resposta reparativa à lesão tissular. 

Entretanto, o papel exato nessa modulação ainda não está completamente 

esclarecido. 

O NO (óxido nítrico) gerado pela expressão da iNOS poderia reagir com o 

superóxido levando à formação do peroxinitrito (CHYU et al., 1999). Este potente 

oxidante poderia alterar o estado redox das células, resultando numa persistente 

ativação das células inflamatórias, levando, portanto, a uma maior liberação de NO 

pela iNOS (CHYU et al., 1999). Fora a geração de mais citocinas inflamatórias, estas 

substâncias oxidantes poderiam estar implicadas no aumento da expressão de 

proto-oncogenes, tipo o c-fos e o c-myc, o primeiro comprovadamente envolvido em 

áreas com intensa atividade proliferativa (LAVEZZI et al., 2003). Outro papel 
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conhecido do NO seria o de potencializar a degradação da matriz extracelular pela 

up-regulation da atividade das metaloproteinases (AMIN et al., 1996). Estudos in 

vitro (AMIN et al., 1996) e in vivo (THOMPSON; LIAO; CURCI, 1998) demonstraram 

que a doxiciclina, além de inibir as MMPs, agiria também inibindo a iNOS. O 

provável mecanismo seria a inibição da expressão do mRNA da NOS e não 

diretamente nos níveis enzimáticos, a qual diminuiria expressão da proteína e da 

atividade da NOS (AMIN et al., 1996). Em nosso estudo, tanto a eNOS quanto a 

iNOS estavam diminuídas nos animais tratados em relação aos não-tratados, apesar 

de não apresentar diferença estatística significativa (exceto o grupo dos animais 

tratados com doxiciclina comparado com os animais não-tratados 7 dias após a 

cirurgia), insinuando o efeito inibitório da doxiciclina nas NOS. 

Por fim, esse modelo experimental de estenose intrínseca da aorta gera 

alterações abruptas no fluxo sanguíneo com formação de trombose em torno da 

obstrução. Esse trombo é permeado progressivamente por células musculares lisas 

provenientes da camada média subjacente. Há produção de matriz extracelular e 

reendotelização gerando uma hiperplasia intimal. O tratamento com a doxiciclina 

apesar de inibir as MMPs 2 e 9, não alterou o desenvolvimento dessa hiperplasia 

intimal neste modelo experimental de estenose intrínseca da aorta. Provavelmente, 

outras vias de degradação da matriz extracelular estejam agindo para facilitar a 

migração das células musculares lisas da camada média para a íntima. Além disso, 

mediadores presentes no trombo ou derivados da lesão endotelial podem agir 

concomitantemente na formação da hiperplasia intimal. 
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As conclusões do presente estudo são: 

 

 

- A hiperplasia intimal decorrente desse modelo experimental de estenose 

intrínseca da aorta apresentou mínimas diferenças em sua composição e 

desenvolvimento no decorrer do experimento (1, 7 e 15 dias); 

 

- Apesar de estarem inibidas pela doxiciclina, as metaloproteinases 2 e 9, 

comprovada pela zimografia convencional, in situ e imunoistoquímica, não 

alteraram a migração das células musculares lisas da camada média para 

a íntima; 

 

- Houve um aumento na deposição de colágeno e elastina nas aortas dos 

animais estenosados e tratados com doxiciclina devido a inibição das 

MMPs; 

 

- Nas aortas dos animais estenosados e tratados com doxiciclina ocorreu a 

diminuição na expressão de eNOS e iNOS, induzida pelo tratamento e 

esses achado corroboram com os dados encontrados na literatura; 

 

- Por fim, outros fatores independentes das MMPs podem estar envolvidos 

na formação da hiperplasia intimal neste modelo experimental de estenose 

intrínseca da aorta. 
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Tabela 4. Resultado da espessura (µm) da camada íntima realizada nos animais estenosados (E), estenosados tratados com 

doxiciclina (ED), sham-operados (S) e sham-operados tratados com doxiciclina (SD) nos dias 7 e 15 nas regiões I1, I2, I3 e I4. 

 

 

 

Tabela 5. Resultado da espessura (µm) da camada média realizada nos animais estenosados (E), estenosados tratados com 

doxiciclina (ED), sham-operados (S) e sham-operados tratados com doxiciclina (SD) nos dias 7 e 15 nas regiões M1, M2, M3 e M4. 

  Espessura da camada média (µm) 

Dias de 
experimento 

     M1  M2  M3  M4 

 S  SD  E  ED  E  ED  E  ED  E  ED 

7  97,6  4,7  104,1  3,9  102,1  10,1  115,5  4,7  90,0  3,4  114,4  6,9  96,6  9,8  99,9  3,9  101,9  11,1  108,6  8,1 

15  101,2  3,5  93,5  3,7  119,1  5,5  128,2  10,8  116,4  3,4  102,7  10,5  103  9,2  98,7  9,2  108,2  4,9  83,7  9,9 

  Espessura da camada íntima (µm) 

Dias de experimento 

     I1  I2  I3  I4 

 S  SD  E  ED  E  ED  E  ED  E  ED 

7  4,7  1,3  4,8  0,5  5,8  1,3  5,4  0,7          6,2  0,6  5,8  1,1 

15  5,6  1,5  4,7  0,7  6,0  1,2  6,9  2,1  351  144  260  182  322  77,2  274  51,5  6,2  1  4,7  0,7 



 

 

Tabela 6. Resultado da densidade da neoíntima realizada nos animais estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina 

(ED) no 15° dia após a cirurgia nas regiões I2 e I3. 

 

  Densidade da neoíntima 

Dias de experimento 

 I2  I3 

 E  ED  E  ED 

15  44,2  6  64,8  2,3  48,6  3,4  54,8  11,7 

 

 

 

Tabela 7. Resultado da densidade da camada média realizada nos animais estenosados (E), estenosados tratados com doxiciclina 

(ED), sham-operados (S) e sham-operados tratados com doxiciclina (SD) nos dias 7 e 15 nas regiões M1, M2, M3 e M4. 

  Densidade da camada média 

Dias de 
experimento 

     M1  M2  M3  M4 

 S  SD  E  ED  E  ED  E  ED  E  ED 

7  47,1  5,6  52  7,9  48,6  0,8  51,6  2,2  46,9  0,9  51  2,8  47,2  3,3  48,4  4,3  52,2  6,7  51,6  2,5 

15  42,1  2,2  53,2  1,7  45,9  1,5  52,9  2,5  44  1,9  55,6  1,7  47,6  2,4  48,5  2,3  45,1  3  52,3  5 
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Tabela 8. Resultado da área (µm²) da neoíntima realizada nos animais estenosados 

(E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) no 15° dia após a cirurgia nas 

regiões I2 e I3. 

 

  Área da neoíntima (µm²) 

Dias de experimento 

 I2  I3 

 E  ED  E  ED 

15  4.002  705,5  3.795  177,8  5.624  212,1  6.841  1.220 

 
 
 
 
 

Tabela 9. Resultado da extensão (µm) da neoíntima realizada nos animais 

estenosados (E) e estenosados tratados com doxiciclina (ED) no 15° dia após a 

cirurgia nas regiões I2 e I3. 

 

  Extensão da neoíntima (µm) 

Dias de experimento 

 I2  I3 

 E  ED  E  ED 

15  1.175  309,5  1.568  510,4  1.231  477  1.947  291,2 

 



 

 

 

 

 

Tabela 10. Resultado do colágeno e elastina obtido pela intensidade da fluorescência em pixels nos animais estenosados (E), 

estenosados tratados com doxiciclina (ED), sham-operados (S) e sham-operados tratados com doxiciclina (SD) nos dias 1, 7 e 15. 

  Pixels 

Dias de experimento 
 Camada Média  Abaixo do trombo/neoíntima  Trombo/neoíntima  

 S  SD  E  ED  E  ED  E  ED  

1  273,9147,7  261,149,1  261,4105,2  320,765,8  192,979  209,77  693420,9  48337,2  

7  315,5121  363,782,9  247,591,4  307,7182,5  186,790,5  190,6206,6  291,6224,1  350,2498,7  

15  223,394,1  309,939,5  318,4133,7  366,4140,1  143,956,7  317,4138,8  155145,8  332,7223,9  
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Figura 17. Gráficos representativos da deposição de colágeno e elastina obtida pela 

fluorescência nas regiões da camada média (A-C), camada média abaixo da neoíntima (D-
F) e trombo/neoíntima (G-I) das aortas dos animais controles sham-operado (S) e sham-
operado tratado com doxiciclina (SD), estenosados (E) e estenosados tratados com 
doxiciclina (ED) sacrificados no período de 1, 7 e 15 dias após a cirurgia. Os resultados são 
expressos em média ± desvio padrão. *P<0.05. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO



 

 

COLORAÇÕES 

Azul de toluidina e Fuscsina básica (HE-like): Os cortes foram cobertos com 

algumas gotas da solução A por 3-5 minutos em platina aquecedora a 55-60°C, 

lavados em água corrente e secos em platina aquecedora. A seguir, os cortes foram 

cobertos com gotas da solução B por 1 minuto à temperatura ambiente, lavados em 

água corrente e secos em platina aquecedora. As lâminas foram montadas 

temporariamente com água. 

 

Resorcina-Fucsina: Os cortes foram corados com a solução de resorcina-fucsina 

básica férrica de Weigert por 20 minutos à temperatura ambiente e verificado 

periodicamente no microscópio a coloração das fibras elásticas até que estejam 

azuis-escuras ou pretas. Logo após, as lâminas foram lavadas em álcool 95% por 

poucos segundos e em seguida, com água corrente por 30-60 segundos. Após, os 

cortes foram contra-corados com hematoxilina de Gill por 20 minutos à temperatura 

ambiente, lavados brevemente em água destilada e a seguir, as lâminas foram 

mergulhadas em solução Scott por 2 minutos e lavadas brevemente em água 

destilada. Após esse procedimento, os cortes foram corados com solução de eosina-

floxina por 20 minutos, lavados rapidamente com água destilada. A seguir, os 

fragmentos foram desidratados rapidamente com álcool 95% (5 mergulhos), álcool 

100% (2 trocas de 5 mergulhos cada) e diafanizados com xilol (2 trocas de 5 

mergulhos cada). As lâminas foram montadas com Entellan (Merck S.A.).



 

 

REAGENTES E SOLUÇÕES 

HCl 1%: Foi misturado 0,46 ml de ácido clorídrico p.a. a 19,54 ml de água destilada. 

NaOH 1 N: Foi dissolvido 1 g de hidróxido de sódio (Merck S.A.) em 25 ml de água 

bidestilada. 

Resorcina-Fucsina básica férrica (Weigert): Foram misturados 1 g de fucsina 

báscia, 2 g de resorcina, 100 ml de água destilada, 12,5 ml de cloreto férrico em 

solução aquosa 29%, 100 ml de álcool 95% e 2 ml de ácido clorídrico. 

Solução A – Azul de toluidina: Foram misturados 1 g de azul de toluidina O (Merck 

S.A.), 1 g de tetraborato de sódio (Merck S.A.) a 100 ml de água destilada. A solução 

foi estocada em frasco de vidro vedado por 6 meses à temperatura ambiente. 

Solução B – Fucsina básica: Foram misturados 1 g de fucsina básica ((Merck S.A.) 

a 100 ml de álcool 50%. A solução foi estocada em frasco de vidro vedado por 6 

meses à temperatura ambiente. A solução de trabalho foi preparada adicionando 60 

ml de água destilada. 

Solução de Scott (coloração resorcina-fucsina): Foi misturado 1 g de sulfato de 

magnésio a 100 ml de água destilada. 

Solução I eosina-floxina: Foram misturados 0,57 ml de ácido acético glacial a 100 

ml de água destilada. 

Solução II eosina-floxina: Foram misturados 0,82 g de acetato de sódio a 100 ml 

de água destilada. 

Solução de uso eosina-floxina: Foram misturados 295 ml de solução I, 705 ml de 

solução II, 5 g de eosina Y, 0,5 g de floxina e 2 cristais de timol (para evitar fungos). 

Solução infiltradora: Foram misturados 100 ml de Historesin (Leica Instruments 

GmbH, Heidelberg, Alemanha) e 1 g de Hardner I (Leica Instruments GmbH). 



 

 

Solução para inclusão: Foram misturados 15 ml de solução infiltradora e 1 ml de 

HARDNER II (Leica Instruments GmbH). 

Solução pré-infiltradora: Foram misturadas partes iguais de solução pré-infiltradora 

e álcool 100%. 



 

 

PROTOCOLO PARA ZIMOGRAFIA 

Gel de separação 12% 

 4,9 ml de água destilada; 

 6,0 ml da solução de Acrilamida 30% e Bisacrilamida 0,8%; 

 3,75 ml de tampão 4X Tris Cl / SDS pH 8,8; 

 375 µl de gelatina; 

 50 µl de Persulfato de Amônio (APS) 10%; 

 10 µl de TEMED. 

 

Gel de largada 3,9% 

 3,05 ml de água destilada; 

 0,65 ml da solução de Acrilamida 30% e Bisacrilamida 0,8%; 

 1,25 ml de tampão 4X Tris Cl / SDS pH 6,8; 

 25 µl de APS 10%; 

 5 µl de TEMED. 

 

Reagentes e Soluções: 

Solução de Acrilamida 30% e Bisacrilamida 0,8% 

 Pesar 30 g de Acrilamida e 0,8 g de Bisacrilamida; 

 Adicionar q.s.p. 100 ml de água destilada; 

 Filtrar e armazenar em refrigerador (4ºC). 

 

Solução 4X Tris Cl / SDS pH 8,8 (Tampão do gel de separação) 

 Dissolver 91 g de Tris Base (1,5M) em 300 ml de água destilada; 



 

 

 Ajustar o pH para 8,8 com HCl 6N; 

 Filtrar a solução em papel de filtro e acrescentar 2 g de SDS 0,4% (m/v); 

 Adicionar q.s.p. 500 ml de água destilada; 

 Armazenar em refrigerador (4ºC). 

 

Solução 4X Tris Cl / SDS pH 6,8 (Tampão do gel de largada) 

 Dissolver 6,05 g de Tris Base (0,5M) em 50 ml de água destilada; 

 Ajustar o pH para 6,8 com HCl 6N; 

 Filtrar a solução em papel de filtro e acrescentar 0,66 g de SDS 0,4% (m/v); 

 Adicionar q.s.p. 100 ml de água destilada; 

 Armazenar em refrigerador (4ºC). 

 

Persulfato de amônio (APS) 10% 

 Pesar 1 g de APS; 

 Dissolver em 10 ml de água destilada; 

 Aliquotar 90 µl em cada eppendorf; 

 Armazenar em freezer (-20ºC). 

 

Gelatina 40 mg/ml (m/v) 

 Pesar 1 g de gelatina; 

 Dissolver em 25 ml de água destilada aquecida até 60ºC; 

 Aliquotar 400 µl em cada eppendorf; 

 Armazenar em freezer (-20ºC). 

 



 

 

Tampão de corrida 5X 

 15,1 g de Tris Base (0,125M); 

 72 g de Glicina (0,96M); 

 5 g de SDS [0,5 (m/v)]; 

 q.s.p. 1 litro de água destilada; 

 Armazenar em refrigerador (4ºC) e diluir para 1X quando do uso; 

 Quando diluída pH 8,3 (não é necessário ajustar). 

 

Solução Renaturante Tritox X-100 a 2% (v/v) 

 Dissolver em 10 ml de Tritox X-100 em 100 ml de água destilada quente; 

 q.s.p. 500 ml de água destilada. 

 

Tris Cl 1M pH 7,4 

 Pesar 121 g de Tris Base 1M; 

 Adicionar 84 ml de HCl 0,1N para justar o pH para 7,4; 

 Acrescentar 5 ml de azida sódica 4% (concentração final de 0,02%); 

 Armazenar em frasco âmbar no refrigerador (4ºC). 

 

Tampão Tris a 50 mM com CaCl2 a 10 mM pH 7,4 

 50 ml de solução Tris HCl 1M pH 7,4; 

 Acrescentar 1,47 g CaCl2.2H2O; 

 q.s.p. 1 litro de água destilada; 

 Armazenar em frasco âmbar no refrigerador (4ºC). 

 



 

 

Corante Coomassie Blue 

 300 ml de metanol; 

 100 ml de ácido acético; 

 0,5 g Coomassie Blue G-250; 

 q.s.p. 1 litro de água destilada; 

 Armazenar em frasco âmbar à temperatura ambiente. 

 

Descorante 

 300 ml de metanol; 

 80 ml de ácido acético; 

 q.s.p. 1 litro de água destilada; 

 Armazenar em frasco âmbar à temperatura ambiente. 

 

Tampão de Amostra Não-Redutor 2X 

 25 ml de solução 4X de Tris Cl/SDS – pH 6,8 (0,1M); 

 20 ml de glicerol [20% (v/v)]; 

 4 g SDS [4% (m/v); 

 1 mg de azul de bromofenol [0,001% (m/v); 

 q.s.p. 100 ml de água destilada; 

 Guardar em alíquotas de 1 ml em freezer (-20ºC). 

 

Tampão de Amostra Não-Redutor 6X 

 7 ml de solução 4X de Tris Cl/SDS – pH 6,8 (0,1M); 

 3 ml de glicerol [30% (v/v)] ou 3,8 g; 



 

 

 1 g SDS [1% (m/v); 

 1,2 mg de azul de bromofenol [0,0012% (m/v); 

 Guardar em alíquotas de 0,5 ml em freezer (-20ºC). 

 

Agarose a 3% 

 Pesar 3 g de agarose; 

 100 ml de água destilada quente; 

 Armazenar em refrigerador (4ºC). 

 

Solução de Contração 

 400 ml de metanol; 

 50 ml de glicerol; 

 q.s.p. 1 litro de água destilada; 

 Armazenar à temperatura ambiente. 

 

Preparo das amostras 

1. Misturar uma parte da amostra com uma parte de tampão Não-Redutor 2X ou 

misturar cinco partes da amostra com uma parte de tampão Não-Redutor 6X, 

dependendo da concentração das amostras em questão; 

2. Deixar por 10 minutos a 40ºC; 

3. Aplicar imediatamente. 



 

 

PROTOCOLO PARA DOSAGEM DE PROTEÍNAS – MÉTODO DE BRADFORD 

 

Padrão BSA 8 mg/ml 

 0,3 g de BSA (75% de pureza); 

 q.s.p. 25 ml de água destilada; 

 Armazenar em freezer (-20ºC). 

Curva Padrão 

1. No eppendorf referente ao BRANCO, adicionar 100 µl de PBS (ou solução na 

qual as amostras estão diluídas - tampão de extração); 

2. Preparar BSA 1,4 mg/ml: Em um eppendorf colocar 825 µl de PBS e adiconar 

175 µl da solução estoque de BSA 8 mg/ml e homogeneizar; 

3. Rotular os tubos dos padrões de 1 a 7: 1) 0,085 mg/ml; 2) 0,175 mg/ml; 3) 0,35 

mg/ml; 4) 0,7 mg/ml; 5) 1,4 mg/ml; 6) 4 mg/ml e 7) 8 mg/ml. 

4. No tubo 5 adicionar 200 µl da solução de BSA 1,4 mg/ml; 

5. Adicionar 100 µl de PBS nos tubos 1 a 4; 

6. Inicie a diluição seriada a partir do tubo 5 (padrão 1,4 mg/ml): pegar 100 µl do 

tubo 5 e adicionar ao tubo 4, homogeneizar. Repete-se este procedimento até o 

tubo 1. 

Preparo da placa 

1. Homogeneizar o Reagente de Bradford e deixá-lo atingir a temperatura ambiente; 

2. Pipetar 5 µl do BRANCO, dos padrões e amostras nos pocinhos da placa de 96 

wells; 

3. Adicionar 250 µl do Reagente de Bradford; 

4. Colocar no agitador por 30 minutos; 

5. Ler a 595 nm no leitor de ELISA. 



 

 

PROTOCOLOS UTILIZADOS NAS REAÇÕES DE IMUNOISTOQUÍMICA 

Protocolo 1 

1- Desparafinizar; 

2- Recuperação antigênica: 

 -actina e PCNA - tampão citrato (pH 6,0), por 40 minutos na panela a vapor;  

 PDGF-B - tripsina 0,25% por 15 minutos; 

3- Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

4- Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 a 3 % por 20 minutos; 

5- Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

6- Incubar com Glicina 0,1M diluído em PBS por 5 minutos; 

7- Incubar com leite Molico a 5% por 60 minutos; 

8- Sem lavar incubar no anticorpo primário diluído em BSA 0,1% overnight; 

9-  Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

10- Incubar no anticorpo secundário diluído 1/100 em BSA 0,1% por 1h a 37ºC; 

11- Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

12- Incubar com reagente ABC (kit ABC Vectorstain PK 4000) por 30 minutos; 

13- Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

14- Incubar com DAB (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO,EUA); 

15- Corar com Hematoxilina de Harris por  6 segundos; 

16- Lavar em água amoniacal; 

17- Diafanizar; 

18- Desidratar; 

19- Montar. 



 

 

Protocolo 2 

Anticorpo: Fibrinogênio 

1. Desparafinizar; 

2. Recuperação antigênica com tampão citrato pH 6,0 por 40 minutos na panela a 

vapor; 

3. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

4. Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2  a 3 % por 20 minutos; 

5. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

6. Incubar com leite Molico a 5% por 60 minutos; 

7. Incubar com Glicina 0,1M diluída em PBS por 5 minutos; 

8. Sem lavar incubar no anticorpo diluído em BSA 0,1% overnight; 

9. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

10. Bloqueio da avidina endógena por 15 minutos (Kit Vector SP2001); 

11. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

12. Bloqueio da biotina endógena por 15 minutos (Kit Vector SP2001); 

13. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

14. Incubar no anticorpo secundário diluído 1/100 em BSA 0,1% por 1h; 

15. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

16. Incubar com reagente ABC (kit ABC Vectorstain PK 4000) por 30 minutos; 

17. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

18. Incubar com DAB (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO,EUA); 

19. Corar com Hematoxilina de Harris por  6 segundos; 

20. Lavar em água amoniacal; 

21. Diafanizar; 

22. Desidratar e Montar.  



 

 

Protocolo 3 

1. Desparafinizar; 

2. Recuperação antigênica:  

 MMP-2 e MMP-9 - tampão citrato (pH 6,0), por 40 minutos na panela a vapor; 

3. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

4. Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 a 3 % por 20 minutos; 

5. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

6. Incubar com Glicina 0,1M diluído em PBS por 5 minutos; 

7. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

8. Incubar com Triton 0,5% (diluído em PBS) por 15 minutos; 

9. Incubar com leite Molico a 5% por 60 minutos; 

10. Sem lavar incubar no anticorpo primário diluído em BSA 0,1% overnight; 

11.  Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

12. Incubar no anticorpo secundário diluído 1/100 em BSA 0,1% por 1h a 37ºC; 

13. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

14. Incubar com reagente ABC (kit ABC Vectorstain PK 4000) por 30 minutos; 

15. Lavar 3x por 5 minutos com PBS; 

16. Incubar com DAB (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO,EUA); 

17. Corar com Hematoxilina de Harris por  6 segundos; 

18. Lavar em água amoniacal; 

19. Diafanizar; 

20. Desidratar; 

21. Montar. 



 

 

Reagentes e Soluções: 

 

Solução mãe de ácido cítrico (C6H8O7.H2O) 

Diluir 2,1 g de ácido cítrico em 1000 ml de água destilada. 
 

Tampão citrato de sódio pH 6,0 

Diluir 90 ml da solução mãe de ácido cítrico em 810 ml de água destilada. 

 

Tripsina 0,25% 

Diluir 0,025 g de tripsina em 10 ml de PBS 0,1M pH 7,4. 

 
Tampão Tris-HCl 0,05M pH 9,5 

Diluir 3,0275 g de trizma base em 500 ml de água destilada. Corrigir o pH com HCl 

1N. 

 

Molico 5% 

Diluir 0, 25 g de leite Molico em 5 ml de PBS. 



 

 

PROTOCOLO PARA WESTERN BLOT 

 

Acrilamida/Bis-Acrilamida 

Diluir 29,2 g de acrilamida e 2,4 g de Bis-Acrilamida em 100mL de água Milli-Q. 

Agitar, filtrar e guardar em geladeira coberto com papel alumínio para evitar 

oxidação. 

 

SDS 10% 

Diluir 10 g de SDS em 100 ml de água Milli-Q. Agitar evitando fazer muita espuma. 

 

Tampão Tris-HCl 1,5M pH 8,8 

Dissolver 18,15 g de Tris base com um pouco de água Milli-Q, ajustar o pH para 8,8 

com HCl 1N e completar para 100 ml. Guardar em geladeira. 

 

Tampão Tris-HCl 0,5M pH 6,8 

Dissolver 6 g de Tris base com um pouco de água Milli-Q, ajustar o pH para 6,8 com 

HCl 1N e completar para 100 ml. Guardar em geladeira. 

 

Tampão de extração de proteínas 

 100 l de Tris-HCl 0,01M pH 7,6; 

 100 l EDTA 0,001M pH 8,0; 

 10 l Aprotinina (1 g/ml); 

 200 l PMSF (100 g/ml); 



 

 

 100 l SDS 0,1%; 

 1000 l 0,1M NaCl; 

 q.s.p. 10 ml de água destilada Milli-Q; 

 Utilizar imediatamente. 

 

Tampão da amostra 

 4 ml de água Milli-Q; 

 1 ml de Tris-HCl 0,5M pH 6,8; 

 1,6 ml de SDS 10%; 

 0,8 ml de Glicerol; 

 0,4 ml de B-mercaptoetanol; 

 0,2 ml de Azul de Bromofenol. 

 

Gel de acrilamida 

 7,5% 10% 12% 

Água Milli-Q 4,9 ml 4,1 ml 3,35 ml 

1,5M Tris-HCl pH 8,8 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 

SDS 10% 100 l 100 l 100 l 

Acrilamida/Bis-Acrilamida 4 ml 3,3 ml 2,5 ml 

APS 10% 100 l 100 l 100 l 

TEMED 10 l 10 l 10 l 

Deixar polimerizar por aproximadamente 30 minutos. 

 

 



 

 

Stacking Gel 

 3,05 ml de água Milli-Q; 

 1,25 ml de Tris-HCl 0,5M pH 6,8; 

 50 l de SDS 10%; 

 0,65 ml de Acrilamida/Bis-Acrilamida; 

 50 l de APS 10%; 

 10 l de TEMED; 

 Deixar polimerizar por aproximadamente 30 minutos. 

 

Aplicação da amostras 

1. Aplicar de 20 a 30 l de amostra diluída em tampão de amostra (Fazer os 

cálculos previamente); 

2. Aquecer as amostras por 5 minutos no aparelho de PCR no programa 

Denaturation; 

3. Preparar o padrão de peso molecular e aplicar 7 l (Kaleidoscope Prestained 

Standards, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA). 

 

Tampão da corrida pH 8,3 – 8,8 

 3,3 g de Tris base; 

 10 ml de SDS 10%; 

 14,46 g de Glicina; 

 q.s.p. 1000 ml de água Milli-Q. 

 

 



 

 

Tampão de transferência 

 2,42 g de Tris base; 

 8 ml de SDS 10%; 

 11,57 g de Glicina; 

 150 ml de Etanol Absoluto; 

 q.s.p. 1000 ml de água Milli-Q. 

 

TBS-T pH 7,6 

 2,42 g de Tris base; 

 8 g de Cloreto de Sódio (NaCl); 

 1 ml de Tween 20; 

 q.s.p. 1000 ml de água Milli-Q. 

 


