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RESUMO 

 

Nogueira CZ. Caracterização morfológica e molecular da regeneração 

cardíaca em ratos submetidos à ressecção apical [Tese]. “São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

A substituição de cardiomiócitos na vida pós-natal tem sido um dos maiores 

desafios da medicina regenerativa. O conceito de que os cardiomiócitos proliferam 

ativamente durante o desenvolvimento, mas perdem completamente esse 

potencial logo após o nascimento, foi recentemente questionado quando as 

primeiras evidências mostraram a existência de mecanismos endógenos de 

regeneração cardíaca em camundongos com um dia de vida. Nós avaliamos esse 

fenômeno em ratos de um dia de vida (P1) e investigamos o impacto da 

regeneração inicial na perfusão tecidual em longo prazo e a função cardíaca 

global em resposta ao stress.  A homogeneidade da cirurgia de ressecção apical 

foi comprovada através do exame de ressonância magnética (MRI) e 

demonstramos que os ratos P1 apresentaram evidências de neoformação de 

cardiomiócitos a partir da marcação de Troponina I e Conexina 43 na àrea da 

lesão 21 dias após a cirurgia de ressecção, enquanto os ratos de sete dias de 

idade (P7) apresentaram a substituição do tecido principalmente por deposição de 

colágeno. De maneira interessate, as células recém-formadas apresentaram uma 

aparente falta de alinhamento uniforme nos ratos P1, e a hipoperfusão do tecido 

cardíaco foi detectada para ambos os grupos de pós-ressecção 21 e aos 60 dias 

do exame de SPECT. A função cardíaca basal direta aos 60 dias apresentou-se 

preservada em todos os grupos, enquanto sob estresse hemodinâmico, o grau de 

mudança na LVDEP, Volume Sitólico e Trabalho Sistólico indicaram função 

cardíaca diminuída nos ratos P7. Além disso, a relação pressão-volume diastólica 

final e o aumento da deposição de colágeno intersticial no P7 são consistentes 

com o aumento da rigidez da câmara. Coletivamente, nós mostramos que o 

potencial regenerativo com ausência de remodelamento cardíaco adverso é 

restrito aos ratos P1. Em seguida, procurou-se avaliar os mecanismos moleculares 

que regulam esse fenômeno através da combinação de ferramentas exploratórias. 



Embora tenha sido descrito anteriormente que o sistema imunológico não é 

totalmente maduro ao nascimento, o sequenciamento do RNA total de corações 

de ratos sham-operados, P1 e P7 mostrou que o procedimento cirúrgico foi 

suficiente para ativar algumas vias ligadas à resposta inflamatória e considerando 

as subpopulações de macrófagos pró (M1) e anti-inflamatórios (M2), sugerimos 

que o perfil de macrófagos anti-inflamatórios (M2) infiltrados no coração de ratos 

P1 são diferentes das células adultas pró-fibróticas regulares. Os meios 

condicionados M1 e M2 elevaram a taxa de proliferação de cardiomiócitos em 

condições de normóxia, mas somente o M2 apresentou resposta proliferativa em 

hipóxia e preveniu a diferenciação-induzida de fibroblastos cardíacos por menor 

expressão αSMA. Por membranas array de citocinas, 15 citocinas apresentaram-

se comuns aos dois meios condicionados, mas apenas 4 citocinas, sendo elas IL-

4, IL-1β, IL-6 e Fractalkine, foram exclusivas ao meio condicionado M2, e que 

poderiam ser possíveis candidatos aos efeitos regenerativos encontrados. Nesse 

sentido, experimentos futuros fazem-se necessários a fim de explorar os efeitos 

dessas citocinas e desenvolver novas estratégias terapêuticas.  

 

Descritores: recém-nascido; miócitos cardíacos; regeneração; inflamação; imagem 

por ressonância magnética; ratos. 

  



ABSTRACT 

 

Nogueira CZ. Heart regeneration after apex resection in rats: morphologic 

and molecular characterization [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2016 

The replacement of cardiomyocytes in postnatal life has proven to be one of the 

biggest challenges in regenerative medicine. The concept that cardiomyocytes 

proliferate actively during development but cease completely right after birth has 

been recently questioned when first evidences showed the existence of 

endogenous mechanisms of cardiac regeneration in one-day-old mice. We sought 

to evaluate this phenomenon in one-day-old rats (P1) and to assess the impact of 

the early regenerative process on long-term tissue perfusion and overall cardiac 

function in response to stress. We confirmed the successful apical resection 

surgery through magnetic resonance imaging (MRI) and that P1 heart was 

associated with evidence of cardiomyocytes neoformation as indicated by Troponin 

I and Connexin 43 expression at 21 days postresection, while in seven-day-old rats 

(P7) mainly scar tissue replacement ensued. Interestingly, there was an apparent 

lack of uniform alignment of newly formed cells in P1, and cardiac tissue 

hypoperfusion has been detected for both groups at 21 postresection and at 60 

days through SPECT scanning. Direct basal cardiac function at 60 days, was 

preserved in all groups, whereas under hemodynamic stress the degree of change 

on LVDEP, Stroke Volume and Stroke Work indicated diminished overall cardiac 

function in P7. Furthermore, the End-Diastolic Pressure–Volume relationship and 

increased interstitial collagen deposition in P7 is consistent with increased 

chamber stiffness. Collectively, we showed that regenerative potential with slight 

collagen deposition is restricted to P1 rats. Then we sought to evaluate the 

molecular mechanisms that regulate this phenomenon through explorative tools. 

Although it has been previously described that the immune system is not fully 

mature at birth, total RNA sequenced from sham-operated, P1 and P7 heart rats 

showed that surgery is sufficient to activate inflammatory pathways, and 

considering pro (M1) and anti-inflammatory (M2) macrophages subpopulations, we 



suggested that invaded macrophages in resected P1 hearts are different from the 

traditional pro-fibrotic M2-like adult cells. Conditioned M1 and M2 medium elevated 

cardiomyocytes proliferative rate under basal conditions, but only M2 produced the 

same effect in cardiomyocytes under hypoxia and prevented myofibroblasts-

induced differentiation through αSMA intensity expression. Membrane array for 

cytokines showed 15 common cytokines for both M1 and M2 conditioned medium, 

but only 4, as IL-4, IL-1β, IL-6 and Fractalkine, were M2 exclusive and possible 

candidates to the regenerative potential. Additional experiments are needed to 

further explore these cytokines and to maybe develop new therapeutic strategies.  

 

Descriptors: infant, newborn; myocytes, cardiac; regeneration; inflammation; 

macrophages; magnetic resonance imaging; rats.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 As doenças cardiovasculares e as terapias atuais  

 

As doenças cardiovasculares são um alarmante problema de saúde 

mundial e estão associadas a elevadas taxas de morbimortalidade. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por cerca de 17 milhões de óbitos anualmente, em todo o mundo. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, um a cada três americanos possui um ou mais 

tipos de doenças cardiovasculares (1). No Brasil, a incidência dessas doenças 

representa 29,4% da mortalidade, atingindo mais de 300 mil pessoas todos os 

anos (2). A maioria das doenças cardiovasculares tem como via final comum a 

insuficiência cardíaca (IC), uma síndrome degenerativa multifatorial com 

consequente comprometimento da função cardíaca global (3). Dentre as causas, a 

principal delas deve-se ao fato do coração pós-natal ser um órgão com baixa 

capacidade regenerativa. Durante o desenvolvimento embrionário, os 

cardiomiócitos proliferam e dividem-se ativamente. No entanto, logo após o 

nascimento, essas células perdem sua capacidade proliferativa, quando passam 

por mais um ciclo de síntese de DNA e mitose nuclear, sem que a citocinese 

ocorra, resultando na binucleação da maioria dos cardiomiócitos adultos (4-8). Em 

decorrência de uma lesão cardíaca, com a perda de bilhões de cardiomiócitos e 

somada à incapacidade dos cardiomiócitos adultos em proliferar, a reparação do 

miocárdio se dá por tecido fibrótico (9). Ademais, outros distúrbios de sobrecarga 

cardíaca como a hipertensão ou a doença de válvula cardíaca também contribuem 

para a perda lenta dos cardiomiócitos ao longo dos anos (10). Além disso, o 

envelhecimento natural também contribui com a perda de aproximadamente um 

grama de miocárdio (em torno de 20 milhões de cardiomiócitos) por ano, mesmo 

com a ausência de doença cardíaca específica (11). Em longo prazo, o 

remodelamento cardíaco adverso em consequência da perda de massa contrátil, 

fatalmente progride para um quadro de insuficiência cardíaca (12). Por esses 

motivos, a medicina regenerativa é de extrema importância e ao longo dos últimos 
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vinte anos, pesquisadores direcionaram seus estudos a diversos métodos 

intervencionistas após a lesão do miocárdio. O principal objetivo da regeneração 

tecidual é a formação de novos cardiomiócitos funcionais, a fim de prevenir ou 

tratar a insuficiência cardíaca, na tentativa de melhorar a qualidade de vida e a 

sobrevida dos pacientes (13). Os campos interdisciplinares cruzam os avanços em 

diversas áreas como as de células-troncos, biologia do desenvolvimento e a de 

bioengenharia de tecidos, na tentativa de criar um novo miocárdio que possa ser 

elétrica e mecanicamente integrado ao coração (13). Entretanto, essas terapias 

são incapazes de reverter o quadro crônico da insuficiência cardíaca, por não 

atuarem especificamente na causa fundamental do problema, a perda de 

cardiomiócitos (14).  

Ao mesmo tempo, diversas estratégias de regeneração cardíaca têm sido 

propostas, a fim de estimular a produção de novos cardiomiócitos. Dentre elas, as 

terapias celulares e gênicas, ativação de populações de células progenitoras 

endógenas, estímulo à reentrada dos cardiomiócitos no ciclo celular e a 

reprogramação celular direta são algumas das abordagens (14). Entretanto, as 

principais terapias utilizadas atualmente reduzem a morbimortalidade da 

insuficiência cardíaca por bloquear a ativação neuro-humoral crônica (15). Além 

de seu principal alvo de atuação ser através de mecanismos parácrinos, ao 

estimularem vias protetoras do miocárdio e também a produção de novos vasos 

sanguíneos (16-19).  

Ao longo da última década, esforços foram investidos no desenvolvimento 

de terapias baseadas em células-tronco para o reparo cardíaco (19, 20). Diversos 

tipos de células progenitoras adultas foram injetadas no coração lesado ou na 

circulação coronária, tanto em ensaios pré-clínicos e clínicos, a fim de alcançar a 

regeneração cardíaca. Dentre os tipos celulares, estão as células não fracionadas 

derivadas da medula óssea, células mononucleares, células mesenquimais 

derivadas do estroma, células-tronco hematopoiéticas, células progenitoras 

endoteliais, mioblastos do músculo esquelético e células progenitoras cardíacas 

(21). O tipo ideal de célula para atuar na substituição do tecido miocárdio lesado 

deveria apresentar capacidade de contração, possuir propriedades 
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eletrofisiológicas, a habilidade de sobreviver e integrar a área isquêmica, o 

potencial de proliferação e a habilidade de extrair efeitos parácrinos, a fim de 

estimular a regeneração endógena, como por exemplo, a vascularização (22). Os 

efeitos parácrinos, baseados na secreção de uma variedade de citocinas, 

quimiocinas e fatores de crescimento, estão sendo analisados a fim de justificar os 

modestos, embora presentes, benefícios terapêuticos fornecidos por essas células 

(20).  

De modo geral, essas abordagens tem fornecido uma melhora modesta na 

função cardíaca, enquanto que a capacidade das células implantadas em se 

diferenciar em cardiomiócitos continua a ser questionada (23, 24). Apesar disso, 

enquanto a maioria dos ensaios apresenta uma possibilidade de melhora no 

quadro e na qualidade de vida dos pacientes, ainda existem limitações e barreiras 

clínicas translacionais (25). Uma alternativa e também uma abordagem 

complementar é explorar e por fim, tentar recapitular mecanismos inatos da 

regeneração cardíaca como os que evoluíram em organismos com alta 

capacidade de regeneração (26).  

 

1.2 Evidências de proliferação de cardiomiócitos na vida pós-natal 

 

Como referido anteriormente, a regeneração cardíaca vem sendo 

intensamente investigada e tem se mostrado extremamente controversa, há mais 

de 150 anos (27).  Havia um consenso na medicina de que o coração adulto de 

mamíferos era um órgão terminantemente diferenciado e que as células cardíacas 

não apresentavam capacidade proliferativa na vida adulta. No entanto, essa 

tradicional visão de que o coração não apresenta qualquer capacidade de 

renovação das células cardíacas tem sido recentemente questionada, por um 

crescente número de estudos realizados em humanos (26). Através da avalição 

histológica de corações infartados, pesquisadores encontraram 4% de 

cardiomiócitos em atividade mitótica na região adjacente à lesão, e 

aproximadamente, 1% na região da lesão (28). Em outro trabalho, foi avaliada a 
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neoformação de cardiomiócitos, no coração pós-natal ao longo da vida adulta, por 

incorporação de carbono 14 no DNA celular. Bergmann e colaboradores (29) 

estimaram que 0,5-2,0% de cardiomiócitos são formandos ao ano, ao longo da 

vida, sendo que os valores mais altos estão na 1ª-2ª décadas de vida e que, a 

partir da 4ª década, as taxas são menores, aproximando-se de 0,5% ao ano. 

Seguindo esse raciocínio, a integração desses valores ao longo de sete décadas 

de vida resultaria na renovação de quase 50% das células do coração. Somado a 

isso, foi avaliada a síntese de DNA em células de corações humanos post-morten, 

tratadas com iododeoxiuridina (IdU), e verificou-se que, em média de 22% de 

cardiomiócitos , 20% de fibroblastos e 13% de células endoteliais são gerados por 

ano (30), porém sem evento de lesão. De maneira semelhante, a proliferação de 

cardiomiócitos em corações de camundongos jovens adultos, foi demonstrada 

através da combinação de duas técnicas, a marcação genética de cardiomiócitos 

preexistentes e o imageamento de multi-isótopos por espectrometria de massas 

(31). O estudo mostrou que, aproximadamente, 0,76% de novos cardiomiócitos 

são formados a partir de cardiomiócitos preexistentes. Além disso, após infarto do 

miocárdio, a proliferação dos cardiomiócitos aumenta, quando cerca de 3% de 

novas células, na borda do infarto, apresentaram atividade de divisão celular, em 

um período de oito semanas de acompanhamento. Por mais que os mecanismos 

atuais de avaliação da regeneração cardíaca ainda causem muitas controvérsias, 

o grau de neoformação celular seria insuficiente para repovoar o grande número 

de cardiomiócitos perdidos após lesão isquêmica do miocárdio, sendo que nessa 

fase de vida, os níveis de proliferação são os menores encontrados. Por esse 

motivo, a regeneração cardíaca tornou-se o maior objetivo da pesquisa 

contemporânea no ramo. Devido às muitas dificuldades, uma promissora 

alternativa seria explorar e recapitular os mecanismos endógenos encontrados 

nos organismos altamente regenerativos, como por exemplo, os zebrafishs e os 

que apresentam uma “janela de oportunidades”(26).  

O zebrafish tornou-se um modelo de estudo muito favorável, por apresentar 

robusto potencial regenerativo e maneabilidade para a manipulação genética. 

Além disso, esse peixe é capaz de regenerar o miocárdio, na fase adulta, mesmo 
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quando submetido a diferentes tipos de lesão cardíaca: ressecção ventricular, 

criolesão ou ablação genética de cardiomiócitos (32-34). O coração de baixa 

pressão do zebrafish regenera-se completamente quando submetido à cirurgia de 

ressecção de aproximadamente 20% da massa total ventricular (33). Tal processo 

se inicia com a formação de um coágulo de fibrina, que será gradualmente 

substituído por cardiomiócitos de novo, os quais regeneram o tecido e evitam a 

formação de uma escara madura de colágeno (33, 35-37). Esse evento envolve 

uma grande quantidade de cardiomiócitos em proliferação, porém até mesmo em 

níveis basais, os cardiomiócitos do zebrafish apresentam uma atividade 

proliferativa maior que as mesmas células de mamíferos. Um estudo mostrou que 

cerca de 3% dos cardiomiócitos no miocárdio não lesado de corações de 

zebrafishs adultos, incorporam BrdU (Bromodeoxyuridine), durante um 

experimento de marcação pulsada, por um período de sete dias. Duas semanas 

após a ressecção do ápice cardíaco, a fração de cardiomiócitos positivos para 

BrdU aumentou dez vezes, e tal parâmetro permaneceu alto mesmo após um mês 

da lesão (33). Além disso, alguns estudos iniciais sugeriram que as células 

progenitoras indiferenciadas também participam da população de cardiomiócitos 

com potencial regenerativo, no coração do zebrafish (35). No entanto, estudos 

mais recentes utilizando-se de uma identidade genética no desenvolvimento, 

demonstraram que os próprios cardiomiócitos pré-existentes são os que 

participam da cardíaca (36, 37), uma vez que são capazes de se dediferenciar e 

originar novas células funcionais. Em resumo, a regeneração cardíaca do 

zebrafish é mediada principalmente pela proliferação de cardiomiócitos pré-

existentes, ao invés da geração de novos cardiomiócitos a partir de células-tronco 

(13). Embora não apresentem alta capacidade regenerativa como visto em 

zebrafish, os corações pós-natais de mamíferos adultos apresentam certo nível de 

renovação de cardiomiócitos durante o período normal do envelhecimento e em 

razão de doenças.  
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1.2.1 Evidência de regeneração cardíaca em roedores  

 

Mesmo com toda a recente atenção nessa área, esse não é um conceito 

novo. Níveis extremamente baixos, porém detectáveis de atividade proliferativa de 

cardiomiócitos já foram reportados desde antes dos anos 60 (13, 38). Capturar o 

raro evento da divisão de cardiomiócitos nos corações de mamíferos é 

tecnicamente desafiador, mas avanços foram feitos com a técnica de modelos 

transgênicos de camundongos (13). Estudos realizados por Soonpaa e Field (38, 

39), demonstraram a evidências da atividade de cardiomiócitos, em coração de 

camundongos adultos, com indícios de 0,0006% no coração sadio e, 

aproximadamente, 0,0083% na borda dos que sofreram algum tipo de lesão, a 

partir da criação de camundongos transgênicos para a marcação cardiomiócito-

específica da cadeia pesada de α-miosina (α-MHC), pela expressão nuclear de β-

galactosidade (39). Embora os índices de proliferação de cardiomiócitos fossem 

baixos, havia a possibilidade da manipulação terapêutica, a fim de potencializar 

tais fenômenos. A utilização de camundongos transgênicos para superexpressão 

cardiomiócitos-restrita de ativadores do ciclo celular, como ciclina D2, sugeriu 

melhora da função mecânica cardíaca e diminuição da cicatriz de tecido conectivo, 

após indução experimental de infarto do miocárdio (40). A reativação da 

proliferação de cardiomiócitos através da administração de fármacos tornou-se 

uma abordagem mais prática do que a terapia gênica, e alguns trabalhos 

demonstraram que moléculas de sinalização periostina (Postn), fator-1 de 

crescimento de fibroblasto (FGF-1) e neuregulina 1 (NRG1) estimularam ações 

mitóticas em cardiomiócitos ventriculares de adultos e apresentaram efeitos 

benéficos na estrutura e função cardíacas após indução experimental do infarto do 

miocárdio (41). No geral, a maioria dos estudos se concentrou na reativação da 

proliferação de cardiomiócitos pré-existentes, porém pesquisadores 

desenvolveram um modelo para registrar a identidade genética no 

desenvolvimento, a fim de determinar o papel de células progenitoras na 

regeneração cardíaca, utilizando-se de camundongos transgênicos (42), seguindo 

a mesma linha dos modelos de zebrafish. Nesse modelo, os cardiomiócitos eram 
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marcados por um pulso de tamoxifeno, permitindo a distinção de renovação a 

partir de cardiomiócitos pré-existentes (os que se apresentariam marcados 

positivamente) ou derivados de células progenitoras cardíacas (que se 

apresentariam por cardiomiócitos não-marcados). De maneira interessante, os 

autores mostraram uma contribuição pouco significante das células progenitoras 

durante o envelhecimento natural, depois de mais de um ano do tratamento com 

tamoxifeno. No entanto, após o infarto do miocárdio, os resultados sugeriram uma 

maior atuação da população das células progenitoras no pós-lesão (42). Quando 

combinados com a baixa taxa de proliferação de cardiomiócitos em corações de 

camundongos adultos, tanto no coração normal, quanto no pós-lesão, esses 

dados sugerem que os mecanismos limitados de reparação endógena no coração 

de mamíferos adultos operam de maneira diferente ao zebrafish. (13). No entanto, 

mais recentemente, o modelo de lesão cardíaca por ressecção apical, 

previamente desenvolvido em zebrafish, foi aplicado a camundongos neonatos, os 

quais apresentaram um mecanismo de regeneração semelhante. Para tal, os 

pesquisadores ressectaram o ápice do ventrículo esquerdo de camundongos com 

um dia de vida e após três semanas da lesão observaram uma breve resposta 

regenerativa, quando, a região da ressecção foi repovoada por tecido miocárdico 

funcional, o qual apresentou função normal de contração após oito semanas (43). 

Esse perfil regenerativo prevalece apenas nas primeiras horas após o nascimento, 

uma vez que a resposta da cirurgia realizada em camundongos com sete dias de 

vida é reparativa, com formação de uma escara de colágeno, semelhante à 

resposta no adulto. Mais que um modelo de estudo, o animal neonato, logo nas 

primeiras horas após o nascimento, proporcionou uma inédita “janela de 

oportunidades”. Dessa forma, o melhor entendimento da orquestrada resposta à 

lesão cardíaca em neonatos, bem como o desenvolvimento e modulação de novas 

terapias capazes de potencializar a regeneração cardíaca, são de grande valia 

para o tratamento de doenças cardiovasculares. Somado à remanescente 

capacidade de proliferação dos cardiomiócitos, acredita-se que a resposta do 

sistema imunológico dos neonatos logo nos primeiros dias de vida, influencia de 
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maneira diferente a capacidade de resposta inflamatória quando comparada à dos 

adultos, o que poderia favorecer, de certa forma, a regeneração cardíaca.  

 

1.3 A resposta inflamatória no neonato – a transição do nascimento e a 

maturação do sistema inflamatório 

 

No nascimento, os órgãos e sistemas são submetidos a uma dramática 

transição, quando passam do ambiente protegido intrauterino, biologicamente 

estéril, para um ambiente radicalmente distinto do meio externo, onde há tanto 

microrganismos benéficos quanto patogênicos, e quando a proteção torna-se vital 

(44, 45). Essa transição aguda é acompanhada de uma gradual maturação ao 

longo da idade e, logo após o nascimento, o sistema imunológico também passa 

por um período de maturação idade-dependente (44). Os sistemas imunológicos 

fetal e neonatal estão associados com três principais demandas fisiológicas: 

proteção contra infecção, que inclui patógenos virais e bacterianos na interface 

maternal-fetal (45, 46); prevenção de potenciais respostas de células pró-

inflamatórias ou células T (Th1- T Helper Cells 1) que possam ser danosas à mãe 

e ao feto, por apresentar um potencial de induzir reações aloimunes; e a mediação 

da transição entre o ambiente intrauterino normalmente estéril e o ambiente 

desconhecido rico em antígenos no mundo exterior, incluindo a colonização 

primária da pele (47) e do trato intestinal (48) por microrganismos (44). Devido à já 

mencionada limitada exposição a antígenos no ambiente intrauterino, as já 

descritas falhas na resposta imune adaptativa dos neonatos e na falta de memória 

imunológica (49), os recém-nascidos devem se amparar no sistema imune inato 

para proteção (50, 51). O interesse no papel dos componentes inatos do sistema 

imunológico, em definir as capacidades de defesa dos neonatos tem uma longa, 

porém intermitente história. Essa falta de continuidade dos estudos acarretou em 

consideráveis lacunas, dando lugar a contradições na literatura. Nesse sentido, 

embora a compreensão geral tenha se desenvolvido na imaturidade ou na 

imunodeficiência dos neonatos, novos estudos indicam que os neonatos são 

competentes para desenvolver respostas maduras, sugerindo simplesmente que, 
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o menor tamanho ou a menor quantidade de células imunológicas atue na 

diferença das respostas entre adultos e neonatos (49). A maioria das pesquisas 

sobre imunologia em neonatos, há um tempo, tem se focado na dificuldade da 

mobilização de respostas adaptativas, tanto humoral quanto celular, logo nos 

primeiros dias de vida. Além da posível diferença na quantidade de mediadores, 

nas células disponíveis e também na qualidade das atividades das defesas 

imunológicas, outro fator importante que contribui para esse perfil é o menor 

número de células imunológicas presentes nos tecidos linfoides periféricos no 

começo da vida, especialmente em camundongos (49). Além de diferenças 

quantitativas, estudos realizados em humanos e em camundongos sugereriam 

também, diferenças qualitativas nas células imunes de neonatos e adultos. 

Experimentos desenvolvidos tanto in vitro quanto in vivo, mostraram deficiências e 

também anomalias entre células T, B e células apresentadoras de antígenos 

(células APC) (49). Somada à ineficiente apresentação de antígenos por parte das 

células dendríticas (52), a co-estimulação de linfócitos naïve que está longe de ser 

a ideal (53) e os efeitos supressivos de anticorpos passivos (maternos) na 

resposta imune adaptativa já foram documentados (54). No que diz respeito à 

imunidade celular, estudos mostraram que sob estímulo, os linfócitos T de 

neonatos, tanto de humanos quanto de ratos, são menos responsivos que os de 

adultos. As células T de neonatos exibem deficiências como diminuição de 

respostas proliferativas (55-57), baixa produção de interleucina-2 (IL-2) (55), 

atividade citotóxica diminuída (58), pouca habilidade em fornecer auxílio aos 

linfócitos B (56, 59) e produção alterada de citocinas (57, 58), contribuindo, em 

suma, para uma global resposta imunológica celular dimiuída (60). Além disso, 

diversos estudos mostraram uma redução da resposta inicial induzida por 

citocinas, incluindo a produção de endotoxina induzida por tumor necrosis factor-α 

(TNF-α), pró-inflamatória e Th1-polarizante, de células de neonatos (61-64), 

enquanto que outros estudos sugeriram que a produção neonatal de interleucina-6 

(IL-6), uma citocina com propriedades anti-inflamatórias (65) e características Th2-

polarizantes (Th2- T Helper Cells 2)  (66) pode estar aumentada (67, 68). Os 

níveis de produção de citocinas também parecem ser diferentes nos neonatos 
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quando comparados aos adultos. No período fetal, a produção excessiva de 

interferon-γ (IFN-γ) na interface materna-fetal não só é deletéria para a integridade 

placentária, como também a maior causa de perda fetal (69). A produção de 

interleucina-18 (IL-18), também reconhecida como um fator de indução de IFN-γ, 

por linfócitos de neonatos parece estar diminuída em comparação a células de 

adulto (70, 71). Além disso, outros estudos demonstratam que as células T 

neonatais de humanos geralmente produzem menores níveis de IL-2, IFN-γ e 

interleucina-4 (IL-4) quando comparados às células de adultos, possivelmente 

devido ao status de dificiência de memória imunológica (72, 73). Os macrófagos 

de neonatos expostos a lipossacarídeos (LPS) também apresentam déficit na 

produção de outras citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo, interleucina-1β 

(IL-1β), IL-6, interleucina-12 (IL-12) e TNF-α (74, 75), porém produziram níveis de 

interleucina-10 (IL-10) que foram de três a cinco vezes maiores que nos 

macrófagos adultos, sugerindo que os macrófagos neonatos podem ser 

deficientes na expressão de toll-like receptor 2 (TLR2), toll-like receptor 4 (TLR4) e 

cluster of differentiation molecule 14 (CD14), receptores de LPS (75). 

 

1.3.1. Os leucócitos neonatais 

 

Em mamíferos, os recém-nascidos apresentam um número reduzido de 

granulócitos quiescentes e células progenitoras de monócitos, além de um 

estoque de precursores diminuído, que pode resultar em defeitos quantitativos dos 

neutrófilos em situação de estresse (no caso de sepse, por exemplo). No sentido 

qualitativo, os neutrófilos neonatais apresentam um bloqueio de múltiplos aspectos 

funcionais, como quimiotaxia, adesão de rolamento, transmigração e formação de 

pseudópodos (76-78). Tais defeitos funcionais se correlacionam com a alta 

proporção de neutrófilos imaturos no cordão umbilical, os quais apresentaram 

redução na expressão e função do receptor 3 do complemento (CR3, também 

conhecido por CD11b/CD18) (79) e expressão de L-selectina diminuída (80). Além 

disso, o recrutamento reduzido dos neutrófilos neonatais a locais de inflamação 

pode estar relacionado a não somente expressões diminuídas de integrinas e 
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selectinas, mas também devido à propensão de monócitos neonatais e APCs em 

produzirem grandes quantidades de IL-6 (64, 68), citocina que atua na migração 

de neutrófilos a locais de inflamação (66). Essas características dos neutrófilos 

neonatais começam a amadurecer nas primeiras semanas de vida (80). Os 

monócitos e macrófagos provêm de um precursor mieloide comum e possuem um 

papel essencial no sistema imunológico inato (81-83). Os monócitos são fagócitos 

mononucleares que circulam na corrente sanguínea e podem se diferenciar em 

macrófagos ou células dentríticas nos tecidos periféricos. Os monócitos consistem 

em duas subpopulações: os clássicos e os não-clássicos (84). Os monócitos 

clássicos, também conhecidos como pró-inflamatórios, são importantes para a 

proteção imune inata contra patógenos infectantes. Essas células são capazes de 

produzir citocinas pró-inflamatórias e também de originar células dendríticas 

produtoras de TNF e inducible nitric oxide synthase (iNOS), as quais contribuem 

no desenvolvimento de respostas imunes adaptativas. Já os monócitos 

alternativos, ou anti-inflamatórios, patrulham a circulação sanguínea e são 

conhecidos por promoverem a cicatrização de tecidos. Há evidências de que 

essas células são derivadas dos monócitos clássicos e que também podem dar 

origem a macrófagos tecido-residentes (84). Os monócitos adquirem capacidade 

de diferenciação e de produção de mediadores inflamatórios precocemente (85-

89), no entanto, evidências em humanos mostraram a imaturidade dessas células 

no sistema imunológico inato em fetos, incluindo seu componente fundamental, o 

sistema de fagocitose mononuclear. Além disso, a padrão de produção de 

citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo, IL-6 e TNF-α apresentaram 

menores níveis em neonatos quando comparados aos adultos (90). Outros 

estudos mostraram que a quantidade dessas células circulantes é semelhante nos 

neonatos e nos adultos (91, 92), no entanto, a produção de monócitos por 

neutrófilos quimiotáticos e por fatores de ativação podem estar reduzidos nos 

neonatos (93). 
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1.3.2. O papel dos macrófagos na lesão cardíaca 

 

Os macrófagos, que significam os “grandes comedores” na Grécia, são 

classificados como sendo as principais células fagocíticas em mamíferos e em 

outros organismos (94). Considerando a ontogenia e ações altamente 

heterogêneas (95), os macrófagos participam na limpeza de debris teciduais, na 

detecção de patógenos e do dano ao tecido. Três características chaves 

possibilitam os macrófagos a realizarem suas funções: (1) a adoção de ampla 

macropinocitose, a fim de avaliar a extensão da perturbação tecidual (96); (2) a 

disposição de um conjunto de receptores de reconhecimento (PRRs) que 

distinguem partículas estranhas e células dano-associadas, incluindo CD14, o 

receptor de LPS, receptores de manose e receptores Toll-like (TLRs), e cujas 

características favorecem na detecção e no processamento de antígenos, além de 

apresentarem os antígenos aos linfócitos T, via moléculas major histocompatibility 

complex II (MHC II), a fim de ativar as respostas imunes adapatativas; e (3) a 

secreção de fatores que facilitam seu papel como “faxineiros” teciduais e 

orquestradores de reparo (94). Diversos trabalhos mostraram a versatilidade 

desse tipo celular, atuando tanto na homeostase tecidual quanto no reparo de 

lesões, especialmente no coração (94). A partir de interações com outros tipos de 

células cardíacas, os macrófagos podem também participar da regeneração do 

miocárdio.  

Há mais de 70 anos, patologistas cardíacos notaram que o infarto do 

miocárdio acarretava na intensa reação inflamatória caracterizada pela infiltração 

de leucócitos no coração infartado (97, 98). Nas décadas seguintes, o 

reconhecimento das propriedades nocivas dos leucócitos e sua associação com 

os cardiomiócitos na aéra da borda viável do infarto sugeriram que as 

subpopulações de células derivadas do sangue têm a capacidade de se aderir a 

cardiomiócitos viáveis e exercer efeitos citotóxicos, extendendo a lesão isquêmica 

(99). No adulto, a intensa reação inflamatória pós-lesão é um pré-requisito para a 

formação de uma cicatriz de colágeno (100). Esse processo resulta de uma 

sequência de eventos que podem ser classificados em três fases: a fase 
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inflamatória, a proliferativa e a de maturação (101). A morte aguda de 

cardiomiócitos no coração infartado, rapidamente ativa as vias do sistema imune 

inato que iniciam uma intensa, porém transiente, reação inflamatória. Essa 

resposta limpa as células mortas da área do infarto e os debris de matriz 

extracelular, e então é reprimida, a fim de preparar o tecido para a fase 

proliferativa do reparo. Durante essa fase, as células mononucleares e os 

macrófagos secretam fatores de crescimento que ativam as células mesenquimais 

reparativas, principalmente miofibroblastos e células vasculares. Os 

miofibroblastos secretam grande quantidade de proteínas de matriz extracelular, a 

fim de preservar a integridade estrutural do ventrículo esquerdo. A apoptose da 

maioria das células reparativas marca o fim da fase proliferativa, quando o infarto 

amadurece e a cicatriz de colágeno é formada (101). Embora os estímulos do 

microambiente e os fenótipos funcionais resultantes sejam variados, dois fenótipos 

principais de macrófagos foram sugeridos, na cinética da resposta inflamatória, 

baseando-se no esquema de polarização Th1/Th2. Isso inclui os macrófagos 

classicamente ativados (M1) e os alternativamente ativados (M2) (102, 103). As 

citocinas relacionadas à Th1, como IFN-γ ou LPS, polarizam os macrófagos para 

um fenótipo do tipo M1 (Figura 1), os quais são caracterizados pela alta expressão 

de interleucina-12 (IL-12), interleucina-23 (IL-23), baixa expressão de interleucina-

10 (IL-10) e são engajados em atividades inflamatórias, microbicidas e tumoricidas 

(104). Por outro lado, as citocinas Th2, como IL-4 e IL-13, polarizam os 

macrófagos para o tipo M2 (Figura 1), os quais são caracterizados pela alta 

expressão de IL-10, interleucina-1ra (IL-1ra) e baixa expressão de IL-12, por 

exemplo. Além disso, essas células apresentam alta atividade fagocítica, alta 

expressão de receptores de galactose, manose, arginase e ainda possuem 

funções imunomodulatórias, diminuem a inflamação e promovem reparo e 

remodelamento tecidual (103, 105, 106). 
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Figura 1: Esquema representativo da polarização de macrófagos para o perfil M1, 
inflamatório e para o perfil M2, anti-inflamatório.  
Os macrófagos M1 são os classicamente ativados, por IFNγ, LPS ou TNFα e secretam, dentre 
outras, quimiocinas e citocinas como IL-1, IL-6, IL-12, IL-23, ROS e TNFα. Possuem características 
de citotoxicidade e lesão tecidual. Já os macrófagos M2 são os alternativamente ativados, por IL-4, 
IL-13, IL-10 ou TGFβ e secretam, dentre outras, IL-10, VEGF, PDGF, EGF, TGFβ e arginase. 
Possuem características de supressão imunológica, proliferação, remodelamento e reparo tecidual. 
Adaptado do site: http://endocomprehensive.blogspot.com.br/2014/06/macrophages.html 

 

1.3.3. Os macrófagos na regeneração cardíaca 

 

A lesão cardíaca é normalmente acompanhada de uma robusta infiltração 

de células inflamatórias, e na regeneração cardíaca, vista em animais neonatos, 

isso não é diferente (107). Além disso, já foi descrita a ativação de genes ligados à 

resposta inflamatória logo após a lesão nesses animais (43, 107). Alguns 

trabalhos já demonstraram que o sistema imunológico continua sua maturação 

após o nascimento e que, muitas das mudanças na expressão de citocinas e de 

funções celulares que ocorrem, coincidem com o período de regeneração cardíaca 

no neonato (107). A habilidade dos macrófagos em infiltrar os tecidos, responder a 

http://endocomprehensive.blogspot.com.br/2014/06/macrophages.html
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estímulos locais e transmitir sinais ligados à regeneração caracteriza-os como 

potenciais reguladores da regeneração tecidual, e considerando as propriedades 

regenerativas dos macrófagos vistas em outros tecidos (108, 109), essas células 

podem também atuar na regeneração cardíaca. Em zebrafish, por exemplo, 

devido ao coágulo de fibrina formado na área de ressecção apical, há 

recrutamento de células mieloides e de macrófagos, os quais secretam fatores de 

crescimento que atuam na regeneração (33, 37, 110-112). Nos camundongos 

neonatos, a recentemente demonstrada regeneração cardíaca após ressecção 

apical, também é acompanhada de resposta inflamatória, dediferenciação de 

cardiomiócitos, proliferação e rediferenciação. Aurora e colaboradores (107) 

sugeriram que os macrófagos são essenciais para a regeneração cardíaca no 

camundongo e que sete dias após a lesão, os neonatos ressectados com um dia 

de vida apresentaram mais macrófagos distribuídos uniformemente por todo o 

coração quando comparados aos neonatos ressectados com sete dias de vida. 

Por outro lado, a depleção de macrófagos eliminou a capacidade regenerativa 

cardíaca de camundongos neonatos (107), reduzindo também a vascularização 

miocárdica. Da mesma forma, a depleção de macrófagos resultou na alta taxa de 

mortalidade, acompanhada de aumentada dilatação da câmara do ventrículo 

esquerdo e afinamento da parede, em camundongos submetidos à criolesão 

(113). De maneira geral, as evidências sugerem que monócitos e macrófagos 

neonatais apresentam potenciais regenerativos e angiogênicos, diferenciando-os 

da função classicamente pró-fibrótica das células adultas (107).  

Considerando que a descoberta de novos modelos de estudo com potencial 

de se tornarem ferramentas de modulação e exploração dos processos celulares e 

moleculares que governam a capacidade proliferativa dos cardiomiócitos, os 

objetivos deste trabalho são testar a hipótese de que o rato neonato com um dia 

de vida (P1) apresenta potencial de regeneração cardíaca após ressecção apical e 

que tal potencial é perdido no rato neonato com sete dias de vida (P7), identificar 

por meio de ferramentas exploratórias, a ativação de vias ligadas à resposta anti-

inflamatória, e demonstrar que os macrófagos M2 dão suporte à proliferação e 

previnem o remodelamento cardíaco adverso. 
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2. OBJETIVOS 

 

Testar a hipótese de que o rato neonato com um dia de vida (P1) apresenta 

potencial de regeneração cardíaca quando submetido à cirurgia de ressecção 

apical, e que tal potencial está circunscrito somente nas primeiras horas após o 

nascimento. 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar um método de avaliação da confiabilidade da cirurgia de 

ressecção apical, como característica de inclusão dos animais no estudo; 

Avaliar a perfusão tecidual e a função cardíaca global na janela de 

regeneração e em longo prazo nos ratos adultos, em ambos os grupos, em 

condições basais e no pós-carga;  

Identificar proteínas-chave de vias ligadas à resposta inflamatória nos ratos 

P1, através de ferramentas exploratórias de ionização tecidual e análise da 

relação massa/carga; 

Avaliar o papel da resposta inflamatória, mais especificamente, o papel dos 

macrófagos polarizados para o perfil anti-inflamatório, na proliferação de 

cardiomiócitos isolados e na prevenção do remodelamento de fibroblastos 

cardíacos, em cultura de células de ratos neonatos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Cirurgia de ressecção apical cardíaca 

 

Ratos Wistar fêmeas com diferentes idades foram mantidas em caixas 

especiais (dois animais/caixa) com livre acesso à água e a comida, sob ciclo claro-

escuro de 12 horas. Um rato macho Wistar foi adicionado à caixa para o 

acasalamento. Após o acasalamento, as fêmeas foram separadas em caixas 

individuais e o controle do momento do nascimento dos filhotes foi feito por 

observação de duas vezes ao dia (de manhã e à tarde). A cirurgia de ressecção 

apical foi realizada em ratos neonatos com um e sete dias após o nascimento. A 

anestesia para o procedimento foi realizada por hipotermia e após cerca de 10 

minutos de exposição do neonato à cama de gelo (mantida dentro de um isopor 

para evitar ganho de calor), os ratos tanto com um, quanto com sete dias de vida 

apresentaram coloração mais arroxeada, característica pela redução da atividade 

respiratória, redução dos movimentos das patas, redução da sensibilidade à dor e 

também dos batimentos cardíacos. A partir daí, os ratos foram fixados à mesa de 

procedimentos pelas patas, expondo melhor, assim, o tórax. A cirurgia consistiu na 

toracotomia lateral entre a 5ª e a 6ª costela, com exposição da cavidade torácica 

(essa posição de abertura garante acesso direto ao ápice cardíaco; Figura 2). 

Pequenos espaçadores foram utilizados para garantir acesso ao coração e então, 

com uma pinça fina, abriu-se uma pequena fenda no pericárdio a fim de permitir 

livre movimentação e exposição do ápice cardíaco à superfície. Uma porção do 

ápice então foi extraída com uma tesoura de íris e logo em seguida, o coração foi 

realocado na cavidade torácica. O animal foi então suturado, com fio de sutura 

não absorvível 7.0, unindo a área muscular entre as duas costelas e depois a pele 

externa. Ao final do procedimento, o neonato foi colocado em uma câmara com 

temperatura e ventilação controladas. O período de reaquecimento do animal foi 

gradualmente restabelecido até completa mobilidade do animal (aproximadamente 

20 minutos). Os procedimentos experimentais estavam de acordo com as normas 



Materiais e Métodos - 18 

e regras institucionais e foram aprovados pelo comitê de ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (#285/12).  

 

 
Figura 2: Cirurgia de ressecção apical em ratos neonatos 
O animal foi fixado à mesa cirúrgica e a toracotomia lateral foi realizada entre a 5ª e a 6ª costela. 
Pequenos espaçadores garantiram acesso ao pericárdio, o qual foi perfurado, a fim de garantir 
mobilidade do coração (A). Com uma tesoura de íris, foi realizada a ressecção apical (B), e a 
porção apical retirada está apontada com a seta (seta branca, B). 

 

3.2. Ressonância magnética 

 

O exame de ressonância magnética foi realizado a fim de determinar a 

porção da área cardíaca ressectada nos ratos neonatos submetidos ao 

procedimento cirúrgico. Para tal, foi utilizado um scanner de 1.5T (Philips Achieva) 

e uma bobinha de punho de quatro canais para maior sensibilidade do exame. Os 

ratos neonatos foram anestesiados por inalação de uma dose controlada de 

isoflurano (Isothane, Baxter Healthcare), em aproximadamente 1-1,5% 1L/minuto 

de oxigênio e foram colocados sob uma bolsa de 250 ml de solução salina para 

obtenção de sinal pelo equipamento, na posição decúbito dorsal, e primeiro as 

patas. Um localizador plano de três canais e uma sequência de pulsos 

bidimensionais de campo rápido forneceram imagens de localização cardíaca e a 

prescrição da próxima sequência de pulsos de imagens. O tempo médio de 

aquisição das imagens em três dimensões foi de oito minutos e 52 segundos. Os 

animais foram escaneados antes e imediatamente após a cirurgia, e aqueles que 

não apresentaram a porcentagem mínima de 15% de ressecção do ápice cardíaco 

A B 
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foram excluídos do grupo experimental. As aquisições foram analisadas no 

software Vevo de análise de imagens (Vevo Analysis Packages) e a porcentagem 

de ressecção foi a diferença entre as áreas cardíacas pré e pós-procedimento.  

 

3.3. Tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) 

 

A avaliação de perfusão miocárdica foi realizada com 21 dias após a 

cirurgia e aos 60 dias de vida, nos dois grupos experimentais, por tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único, através do scanner TriumphTM (GE 

Healthcare). Para tal, os ratos foram anestesiados com 1.5 - 2.5% de isoflurano 

em 2 L/minuto de oxigênio e, aproximadamente, 37 MBq Sestamibi-99mTc foram 

injetados na veia caudal. Os animais foram posicionados no scanner e a aquisição 

foi feita após, em média, 30 minutos da injeção do tecnécio radioativo. O tempo de 

aquisição foi de aproximadamente 30 minutos. As imagens foram analisadas de 

acordo com o método de Bullseye, o qual dividiu o coração em 17 segmentos, dos 

quais cinco representaram o ápice cardíaco e os outros 12, a área remota do 

coração. Os dados foram normalizados pela porcentagem do segmento cardíaco 

que apresentou maior atividade, e a quantificação foi realizada de maneira “cega” 

por um profissional especializado. 

 

3.4. Análises hemodinâmicas cardíacas 

 

O desempenho cardíaco global foi avaliado por aferência direta através de 

exames hemodinâmicos. Os ratos sham-operados e os ratos ressectados com um 

e sete dias após o nascimento foram avaliados aos 60 dias de vida. Os animais 

foram anestesiados com dose ajustada de cloreto de uretano (1,5 g/kg; Sigma-

Aldrich) e a veia femoral esquerda foi acessada para suplementação de anestesia, 

administração de droga ou solução salina. Um cateter de pressão e volume 

(MicroTip – modelo 1.4 French SPR 839; Millar Instruments) foi inserido na 

carótida direita e foi posicionado imediatamente abaixo das válvulas aórticas para 

monitorar níveis de pressão e volume. Depois de cinco minutos de aferência da 
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pressão sanguínea arterial basal, o cateter foi posicionado na cavidade do 

ventrículo esquerdo para aferência de pressão e volume simultâneos e contínuos. 

A veia jugular direita foi, então, canulada e um volume de 10 µl de solução salina a 

15% foi injetado para aferência de condutância paralela. A calibração do volume 

foi realizada utilizando-se da regressão linear da condutância do volume do 

sangue total (quatro câmaras cilíndricas contendo um volume especificado de 

sangue de rato recém-heparinizado) versus o sinal correspondente adquirido pelo 

cateter de condutância (sangue fresco heparinizado). Os dados foram analisados 

utilizando-se do LabChart 7 Software System (PowerLab, ADInstruments, Bella 

Vista) e os parâmetros obtidos foram: frequência cardíaca (FC), média da pressão 

arterial sistólica (MAP), as pressões diastólicas (LVEDP) e sistólica (LVESP) do 

ventrículo esquerdo, elevação máxima da pressão do ventrículo esquerdo 

(+dP/dtmax) e declínio (-dP/dtmax), constante de decaimento da pressão do 

ventrículo esquerdo (Tau), volume sistólico (VS), débito cardíaco (DC) e trabalho 

cardíaco (TC). Os parâmetros hemodinâmicos foram determinados sob condições 

basais e durante a sobrecarga de pressão com administração de volume ajustado 

(25-75 mg/kg de peso corporal) do vasoconstritor cloridrato de fenilefrina (PHE; 

Sigma-Aldrich) na veia femoral esquerda após vagotomia bilateral, a qual foi 

realizada a fim de prevenir alterações na frequência cardíaca induzida pelo 

barorreflexo. As doses de PHE foram ajustadas para cada animal a fim de produzir 

elevações comparáveis na pressão arterial (de 60-80% maior que na condição 

basal). A inclinação da relação linear entre a pressão e o volume sistólico final 

(ESPVR) foi obtida durante a oclusão transiente da veia cava inferior. Depois das 

aferências, os corações dos animais foram rapidamente coletados, pesados e 

fixados. 

 

3.5. Análise histológica 

 

As análises histológicas a fim de avaliar a neoformação tecidual e/ou 

remodelamento cardíaco dos ratos ressectados com um ou sete dias após o 

nascimento, foram realizadas 21 dias após a cirurgia (P1+21 e P7+21) e nos ratos 
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adultos, com 60 dias de vida. Os animais foram sacrificados por administração da 

combinação dos anestésicos xilazina e quetamina (15 mg/kg e 60 mg/kg, 

respectivamente). Os corações foram então rapidamente coletados, lavados em 

solução salina, embebidos em solução de meio de congelamento (Tissue-teck 

O.C.T., Sakura), congelados em nitrogênio líquido e mantidos a -80°C, até o 

processamento. Já a análise do infiltrado inflamatório de macrófagos foi realizada 

em corações de ratos ressectados com um ou sete dias de vida (P1 e P7, 

respectivamente), coletados um dia ou cinco dias após a lesão (D1 e D5, 

respectivamente), lavados, fixados em paraformaldeído (PFA) 4% e incluídos em 

paraplast. Os cortes histológicos do material congelado foram realizados no 

criostato e os cortes histológicos dos corações incluídos em paraplast foram 

realizados em micrótomo tradicional, ambos os cortes com 6 µm de espessura. 

 

3.5.1. Coloração por Hematoxilina-Eosina (HE) 

 

Para todo e qualquer procedimento histológico realizado, os cortes foram 

fixados em solução de acetona 100% gelada por 20 minutos. A análise geral do 

tecido foi realizada através da coloração de Hematoxilina (por um minuto) e 

Eosina (por 30 segundos), a qual cora o tecido vivo em tons de rosa (eosina) e os 

núcleos celulares em roxo (hematoxilina). 

 

3.5.2. Método de polarização por coloração de Picrosírius-Red (PR) 

 

A coloração de PR permitiu uma análise qualitativa das fibras colágenas do 

tecido, através da distinta interferência de cores, intensidade e birrefringência dos 

tecidos corados. Depois de fixados, os cortes histológicos foram submetidos à 

solução de 0,1% de solução de Sirius-Red (Direct Red 80, Sigma Aldrich) em 

ácido pícrico saturado, por 30 minutos. Depois foram lavados em água corrente e 

os núcleos celulares foram contra corados com Hematoxilina, por um minuto. As 

lâminas histológicas foram preparadas com meio de montagem e laminina para 

posterior análise no microscópio de luz. 
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3.5.3. Ensaio de imunofluorescência 

 

A neoformação celular dos ratos neonatos submetidos à cirurgia de 

ressecção apical foi avaliada através da imunofluorescência do tecido marcado 

por Troponina I cardíaca e Conexina 43, como marcador de junções 

comunicantes. Os cortes foram bloqueados, para evitar ligação inespecífica do 

anticorpo, com PBS 2% caseína, por uma hora a temperatura ambiente (TA) e 

incubados com os anticorpos primários overnight a 4°C (Troponina I cardíaca 

ab19615, 1:50, Abcam; Conexina 43, ab11370, 1:50, Abcam). No dia seguinte, os 

cortes foram lavados em PBS e os anticorpos secundários conjugados com Alexa 

fluor 488 e 555 (ambos a 1:400, Invitrogen, Life Technologies) e DAPI (1:100, 

Invitrogen, Life Technologies), para corar os núcleos, e incubados por 90 minutos 

a TA, ao abrigo da luz. Os cortes foram então, lavados em PBS e montados com 

meio de montagem e laminina para análise em microscópio de fluorescência. 

 

3.5.4. Ensaio de imunohistoquímica 

 

Para avaliar a infiltração de macrófagos no tecido cardíaco, foi realizado o 

ensaio de imunohistoquímica para células CD68 positivas. Os cortes foram 

hidratados (soluções de xilol e álcool) e lavados 3x em água corrente e, 

submetidos à recuperação antigênica (1:10, Antigen Retrival Buffer 1, PMB1-250, 

Spring Bioscience) em panela de pressão, por 15 minutos, até atingir 95°C e por 

mais 15 minutos até atingir 36°C. As lâminas foram resfriadas por 20 minutos e 

então foram bloqueadas em solução de PBS BSA 2% por uma hora, a TA. O 

anticorpo primário foi diluído em PBS na concentração desejada (CD68 – 1:100, 

ab31630, Abcam), e os cortes foram incubados overnight a 4°C, em câmara 

úmida. No dia seguinte, as lâminas foram lavadas e a peroxidase endógena foi 

bloqueada. Para detecção da reação de imunohistoquímica, utilizamos Histofine® 

(uma gota por corte, Simple Stain MAX PO, Nichirei Biosciences Inc.) por 30 

minutos, a TA. A revelação da peroxidase foi realizada através de 
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3,3’Diaminobenzidine (DAB, DAB-125, Spring Bioscience) por 10 minutos, ao 

abrigo da luz. Os núcleos foram contra corados com Hematoxilina (por um minuto) 

e os cortes foram desidratados e montados, para análise no microscópio de luz.  

 

3.5.5. Análise e quantificação das imagens 

 

As imagens obtidas tanto através do microscópio de fluorescência quanto 

pelo microscópio de luz, foram analisadas pelo software LeicaQwin (LeicaQwin 

Image Analysis Software). Considerando que a área das imagens analisadas no 

software não varia, foi feita uma relação entre a quantidade de células positivas 

pela área tecidual total, a fim de evitar que os dados estivessem superestimados.  

 

3.6. Ferramenta exploratória de espectrometria de massas por MALDI 

imaging 

 

A ferramenta de MALDI imaging (do inglês, Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization) consiste em uma técnica exploratória de espectrometria de 

massas e cuja análise dos dados também pode ser combinada com um banco de 

dados de identificação de proteínas, o Mascot. Os experimentos foram realizados 

no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da UNESP Rio Claro – 

São Paulo, em parceria com o Prof. Dr. Mario Palma. A aquisição dos dados 

consistiu na ionização do tecido cardíaco congelado de ratos neonatos 

ressectados com um ou sete dias de vida. Os corações de ambos os grupos foram 

coletados 12, 24, 48 e 120 horas após a cirurgia e congelados. No criostato, foram 

realizados cortes histológicos de 10-15 µm de espessura e estes foram 

posicionados em uma lâmina especial de metal a qual foi ionizada, gerando um 

espectro de proteínas com relação massa/carga. Paralelamente, outras seções 

histológicas foram posicionadas em lâminas tradicionais de vidro, as quais 

determinaram a posição morfológica cardíaca. O procedimento foi dividido em 

etapas analíticas sequenciais: (1) deposição de matriz em pontos específicos do 

tecido, a fim de estabelecer a distribuição de uma ou mais proteínas, segundo 
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suas respectivas massas moleculares na imagem de MALDI; (2) hidrólise ou 

digestão enzimática de pontos distintos do tecido, onde as proteínas de interesse 

estariam localizadas; (3) aquisição de espectros de massas desses digestos 

utilizando-se de MALDI; (4) análise das sequências massa/carga (MS/MS) e 

pesquisa em banco de dados, para identificação das proteínas, e (5) correlação 

das imagens dos peptídeos gerados.  

 

3.7. Extração de RNA  

 

Esse procedimento foi realizado tanto para: (1) preparar as amostras de 

coração de ratos neonatos para o sequenciamento do RNA total e (2) confirmar a 

polarização de macrófagos derivados da medula-óssea. 

Para o sequenciamento do RNA total, foi considerado apenas um terço do 

coração, tanto de ratos com um ou sete dias de vida submetidos à cirurgia de 

ressecção cardíaca (R1 e R7, respectivamente), coletados com um e cinco dias 

após a cirurgia (D1 e D5, respectivamente), quanto de seus respectivos ratos 

sham-operados (S1 ou S7). As amostras foram transferidas para tubos de 2 ml 

contendo esferas de cerâmica de 2,8 mm (CK28, Bertin), e homogeneizadas com 

1 ml de TRIzol® (Gibco/BRL, Invitrogen), utilizando-se do homogeneizador 

Precellys 24 (Lysis & Homogenization, Bertin) por duas vezes, de 20 segundos 

cada. Para as células de macrófagos, ao final de nove dias de cultivo, o 

sobrenadante foi descartado, e 1 ml de TRizol® (TRizol® Reagent, Thermo 

Fischer Scientific) foi acrescentado às placas. Após algumas homogeneizações o 

volume de TRizol® foi transferido a tubos de 1,5 ml e congelado. Os próximos 

passos foram comuns a ambas as amostras. A extração do RNA foi realizada 

segundo o protocolo do TRizol® (RNA Isolation Procedure). O precipitado final de 

RNA obtido foi ressuspendido em 100 µl de água livre de RNAse. As 

concentrações das amostras foram determinadas a partir da medida de 

absorbância a 260 nm em espectrofotômetro (ND-1000 spectrophotometer – 

NanoDrop Technologies, Inc.). A integridade das amostras para o sequenciamento 

do RNA total foi analisada por meio do Bioanalyzer RNA (Agilent Technologies, 
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Santa Clara). A integridade das demais amostras foi analisada por gel de agarose 

a 0,8%. 

 

3.7.1. Transcrição do DNA complementar  

 

Após a extração do RNA total das células, 5 µg de RNA foram transcritos 

reversamente em cDNA, utilizando-se do kit SuperScript® First-Strand Synthesis 

System for RT-PCR (Invitrogen, Life Technologies) em termociclador T100™ 

Thermal Cycler (BioRad). 

 

3.7.2. Reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR) 

 

A confirmação da polarização dos macrófagos, ao final do experimento, foi 

realizada pela expressão gênica específica (Tabela 1) através do ensaio de qRT-

PCR no equipamento QuantStudio™ 12k Flex Real-Time PCR System 

(MicroAmp® Optical 384-well Reaction Plate). O reagente SYBR® Green PCR 

Master Mix (Applied Biosystem) foi utilizado para o experimento. A amplificação foi 

estabelecida em: 95°C por 10 minutos para a ativação da AmpliTaq DNA 

Polymerase, seguidos por 40 ciclos de 95°C por 15 minutos (para desnaturação 

das fitas) e 60°C por 60 segundos (para anelamento do primer e extensão) e a 

análise do sinal fluorescente foi realizada ao final de cada ciclo. O software 

quantificou a intensidade de fluorescência dada pelo SYBR e normalizou pelos 

dados de fluorescência obtidos pelo ROX. No início da amplificação, foi detectada 

a linha de base, pela fluorescência inicial, e o aumento acima dessa linha indicou 

a detecção dos produtos de amplificação gerados. O ΔRn consistiu do sinal de 

fluorescência do produto pelo sinal de fluorescência da linha de base. O parâmetro 

Ct foi definido como sendo o número de ciclos cuja fluorescência (ΔRn) cruzava 

essa linha (Threshold cycle). A diferença de expressão gênica dos diferentes 

genes foi determinada a partir da comparação das médias de ΔCt obtidas (já 

descontando o normalizador). Os dados foram apresentados por expressão 

relativa (2-ΔΔCt, onde ΔΔCt = ΔCtexperimental - ΔCtcontrole). 

http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/10020523.pdf
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/10020523.pdf
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Gene Primer sense (Forward) -5’3’ Primer anti-sense (Reverse) -3’5’ 

Arginase1 TCCAAGCCAAAGCCCATAGA AGCTTTCCTTAATGCTGCGG 

IL-1β TGAAGCAGCTATGGCAACTG ATCTTTTGGGGTCTGTCAGC 

Tabela 1: Primers utilizados no qRT-PCR.3 

 

3.8. Sequenciamento de RNA – Illumina 

 

Após a obtenção das amostras de coração para o sequenciamento (Item 

3.7), a preparação das bibliotecas e a técnica de sequenciamento de última 

geração – RNAseq (também conhecida como WTSS – Whole Transcriptome 

Shotgun Sequencing) foram realizadas no Laboratório de Sequenciamento de 

Larga Escala da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo – FMUSP. Os 

RNAs totais das amostras foram purificados utilizando-se do RNeasy Mini kit 

(Qiagen) e analisados no Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). As 

amostras com RNI (RIN score, valor de integridade das amostras de RNA) 

superior a 9,0 e com razão A260/280 superior a 1,8 foram consideradas 

adequadas para a preparação das bibliotecas com TruSeq Stranded Total RNA 

with “Ribo-Zero” Gold kit (Illumina). As bibliotecas foram individualmente 

quantificadas por PCR em tempo real (qRT-PCR) e sequenciadas no equipamento 

HiSeq2500 (Illumina), com pair-end reads (2x100 ciclos), de acordo com 

instruções do fabricante. Os valores de referência utilizados foram p-valor ≤ 0,05; 

z-score ≤ ±1,96 ≥; fold-change ≤ ±1,3 ≥. Os dados obtidos pelo sequenciamento 

foram analisados utilizando-se de ferramentas de bioinformática. Os reads foram 

filtrados utilizando-se de Perl script que removeu os reads com baixa qualidade, e 

os incluídos foram mapeados com o software Bowtie2 v.2.1.0 (114), utilizando-se 

do genoma do rato (Rattus norvegicus RN5, NCBI) e do banco de dados bioDBnet 

(115). Os reads mapeados foram classificados pelo software SAMTools v0.1.18 

(116) e a contagem de reads foi realizada através do HTSeq-counting v0.5.4p2. A 

análise da expressão diferencial foi realizada pelo pacote DESEq v.1.12.1 (117), 
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utilizando-se do R-Bioconductor (118) com o mesmo padrão já descrito 

anteriormente (119). Além disso, foi utilizada a ferramenta Gene Set Enrichment 

Analysis (GSEA, Broad Insitut), um método computacional que determinou, em um 

grupo definido de genes, as diferenças estatísticas de acordo com diferentes 

estados biológicos. No caso dos dados obtidos pelo sequenciamento do RNA, as 

análises de vias específicas foram classificadas e avaliadas quanto à idade do 

animal vs procedimento vs tempo pós-procedimento. As anotações dos genes 

foram feitas no software Biomart (120). 

 

3.9. Ingenuity 

 

Através do Ingenuity, foi possível realizar uma análise de enriquecimento 

dos dados obtidos pelo RNA-seq. Os dados gerados pelo RNA-seq foram 

combinados em análises dois a dois, ou seja, o animal ressectado vs seu 

respectivo sham-operado, para todos os grupos experimentais (por exemplo, a 

comparação R1D1/S1D1, sendo o rato ressectado com um dia, coletado com um 

dia após a cirurgia foi comparado com seu respectivo sham-operado, coletado 

com um dia após a cirurgia). Além disso, as comparações pareadas foram 

tabeladas junto com os respectivos valores considerados de p-valor ≤ 0,05; z-

score ≤ ±1,96 ≥ e fold-change ≤ ±1,3 ≥ e combinados com os recursos online da 

plataforma de análise. Já no programa, a espécie “rato” foi selecionada e as 

análises (Core analysis) foram realizadas, o que resultou nas funções biológicas e 

moleculares mais relevantes, nas principais vias canônicas e vias de 

desenvolvimento e doenças. Além disso, com essa fermenta é possível realizar a 

sobreposição de genes mais relevantes e genes tidos como “nós” de interação 

entre as vias biológicas mais significativas. 

 

3.10. Extração de cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos  

 

Ratos neonatos com um dia de vida foram sacrificados por decapitação, 

dentro do fluxo laminar, e os corações foram extraídos e mantidos em tampão de 
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extração filtrado (ADS 1x: NaCl 0,1 M; KCl 5,4 nM; MgSO4 0,8 mM; D-glucose 

0,1%; NaH2.PO4.H2O 0,8 mM; Hepes 20 nM) em placa de Petri. Os átrios e os 

vasos maiores foram descartados, e os corações foram picotados em pedaços 

pequenos, com uma tesoura de íris. Os corações foram então, homogeneizados 

com pipeta Pasteur e transferidos para um tubo falcon, contendo de 3 a 4 ml de 

tampão de digestão, composto de colagenase tipo II (Worthington Biochemical 

Corporation) e pancreatina (Sigma Aldrich), na proporção 1:2, em 90 ml de ADS 

1x filtrado. Os tubos foram transferidos a um agitador constante, com rotação de 

140 rpm a 37°C por 15 minutos. Depois, o sobrenadante foi coletado e inativado 

com 3 a 4 ml de meio de extração de cardiomiócitos (DMEM Low Glucose + meio 

199, na proporção 4:1, suplementados com 5% de HRS, 2,5% de NBCS e 1 µg/ml 

de BrdU), centrifugado a 1200 rpm por cinco minutos, ressuspendido em 1 ml de 

meio de extração de cardiomiócitos e mantido na incubadora até o final do 

protocolo. Este procedimento foi repetido seis vezes, ou até o tecido estar 

completamente digerido. Depois disso, o material proveniente das digestões foi 

ressuspendido em 10 ml de meio e plaqueado em garrafa de T75 por 45 minutos 

(pre-plating). O período de pre-plating já foi descrito por se obter, no 

sobrenadante, cardiomiócitos em suspensão, e que a maioria das células que 

permanecem aderidas à garrafa, seja fibroblastos cardíacos (121). Para obtenção 

dos cardiomiócitos, após esse período, o sobrenadante foi coletado, centrifugado, 

ressuspendido no volume desejado e as células foram plaqueadas em placas 

previamente tratadas com laminina por duas horas, a 37°C. Após a coleta do 

sobrenadante, adicionamos o meio de cultivo de fibroblastos cardíacos (DMEM 

High Glucose suplementado com 2% de FBS) às células que permaneceram 

aderidas na garrafa do pre-plating. 

 

3.11. Extração, cultivo e polarização de macrófagos derivados da medula 

óssea de ratos adultos 

 
A cultura de macrófagos derivados da medula óssea de ratos adultos 

(BMDMØ) foi realizada a fim de se obter, as populações de macrófagos 
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polarizados para os perfis pró e anti-inflamatórios e com isso, o sobrenadante 

resultante da polarização dessas células. Ratos adultos (300-350 g) foram 

sacrificados por administração da combinação dos anestésicos xilazina e 

quetamina (15 mg/kg e 60 mg/kg, respectivamente) e tiveram as patas traseiras 

retiradas. Os músculos foram desprezados e os ossos do fêmur e da tíbia foram 

cuidadosamente limpos, evitando qualquer perfuração e contato com o meio 

externo. Dentro no fluxo laminar, os ossos foram perfurados em suas 

extremidades e com uma seringa, foram “lavados” com meio de cultura RPMI 

suplementado com 10% FBS, em placa de Petri. O lavado foi transferido para um 

tubo falcon, centrifugado a 1200 rpm por cinco minutos, a 4°C e foram adicionados 

2 ml de tampão de lise de hemácias, por um minuto, no gelo. Depois disso, foram 

adicionados 3 ml de meio RPMI suplementado com 10% FBS e uma nova 

centrifugação foi realizada. As células foram ressuspendidas e plaqueadas (6,562. 

105 células/cm2). 

 

3.11.1. Diferenciação da cultura em macrófagos 

 

A diferenciação dos macrófagos foi realizada durante nove dias, sendo que 

com sete dias de diferenciação, foram adicionadas as proteínas recombinantes de 

polarização para os perfis pró e anti-inflamatórios. No dia zero, foram adicionados 

30 ng/ml da proteína recombinante MCSF (Recombinant Rat Macrophage Colony 

Stimulation Factor, Peprotech) ao meio de cultura, o qual foi trocado depois de três 

dias e depois a cada dois dias. A cada troca do meio de cultura, a mesma 

concentração de proteína foi adicionada. 

 

3.11.2. Polarização da cultura de macrófagos 

 

No sétimo dia de diferenciação, a polarização foi realizada. Para 

macrófagos do tipo M1, inflamatórios foram utilizados 10 ng/ml da proteína 

recombinante IFN-γ (Recombinant Rat IFN-γ, Peprotech) e, para macrófagos do 

tipo M2, anti-inflamatórios, foram utilizados 20 ng/ml da proteína recombinante IL-4 
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(Recombinant Rat IL-4, Peprotech). Após 48 horas de polarização, o sobrenadante 

foi coletado em tubos de 1,5 ml e congelado para posterior uso. 

 

3.12. Proliferação e quantificação celular de cardiomiócitos e fibroblastos 

cardíacos 

 

Após o pre-plating, os cardiomiócitos foram plaqueados, em placas Greiner 

de 96 poços para avaliação por High Content Screening (HCS), na confluência de 

3,125.104 células/cm2 para avaliação de proliferação em estado de normóxia (5% 

O2). Para os experimentos de hipóxia (1% O2), os cardiomiócitos foram 

plaqueados na confluência de 9,375.104 células/cm2. Os cardiomiócitos foram 

mantidos em cultura por 48 horas, quando formaram uma camada de células com 

batimento espontâneo, demonstrando a viabilidade da cultura. Após esse período, 

o meio de cultura foi trocado para um meio starving (DMEM L + meio 199, na 

proporção 4:1, sem suplementação) por uma hora. Logo em seguida, foram 

adicionados 100 µl do meio condicionado dos macrófagos M1 e M2, meio RPMI 

suplementado com 10% de FBS (como controle positivo) e meio RPMI starving 

(como controle negativo), em triplicata, nos poços da placa Greiner. As placas 

foram mantidas por 48 horas em normóxia e por 24 horas em hipóxia, quando 

foram lavadas e fixadas em PFA 4% para posterior marcação.  

Para avaliação da diferenciação por expressão de alfa actina de músculo 

liso (αSMA) de fibroblastos cardíacos de neonatos, os fibroblastos aderidos e 

mantidos no dia da extração de cardiomiócitos foram tripsinizados, contados e 

plaqueados na concentração 3,125.104 células/cm2, em placas Greiner de 96 

poços. No dia seguinte, o meio de cultura foi trocado e ao final do dia, as células 

foram mantidas em starving overnight. No dia seguinte, foram adicionados 100 µl 

dos meios condicionados M1 e M2, suplementados com 10 ng/ml de TGF-β 

(Recombinant human-TGFβ 1 Protein, 240-B-002, R&D systems) e meio RPMI 

suplementado com 10% de FBS mais 10 ng/ml de TGF-β (como controle positivo), 

às células, em triplicata. As placas foram mantidas por 48 horas, quando foram 

lavadas e fixadas em PFA 4%, para posterior marcação. 
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3.13. Ensaio de HCS (High-Content Screening) 

 

O ensaio de HCS assemelha-se a uma imunocitoquímica, e foi utilizado 

para avaliação da quantidade e proliferação de cardiomiócitos e fibroblastos 

cardíacos; para a diferenciação de fibroblastos cardíacos e para a confirmação da 

cultura de macrófagos. A placa utilizada apresenta as laterais em preto, para 

melhor avaliação da marcação de imunofluorescência (96 Well Greiner Microplate, 

Black, Clear Bottom). Para montagem dos experimentos, as placas foram fixadas 

em solução de PFA 4% e lavadas 3x em PBS. Para a marcação de anticorpos 

nucleares, foi realizada a permeabilização celular (solução de PBS 0,05% Tween) 

por 15 minutos, a 4°C. Depois disso, as placas foram lavadas e bloqueadas em 

solução de PBS 5% BSA, por uma hora, a TA. Os anticorpos primários utilizados 

foram diluídos em PBS 2% BSA (αSMA - 1:100, ab5694, Abcam; Ki67 - 1:300, 

ab16667, Abcam; Tropomiosina - 1:300, T-9283, Sigma Aldrich; Vimentina – 

1:300, ab92547, Abcam; CD68 - 1:500, ab31630, Abcam) e incubados overnight a 

4°C. No dia seguinte, a placa foi lavada 3x em PBS e os anticorpos secundários 

conjugados (Alexa flúor 488 - 1:500, A11001, Invitrogen, Life Technologies; Alexa 

flúor 555 – 1:500, A21428, Invitrogen, Life Technologies) foram diluídos em PBS e 

incubados junto com o DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride- 

1:500, D1306, Invitrogen, Life Technologies) por 1 hora e 20 minutos, a TA, ao 

abrigo da luz. Depois disso, as placas foram lavadas 3x em PBS e foram 

adicionados 100 µl de PBS em cada well. As imagens foram obtidas através da 

plataforma Image X Press Micro High Content (Molecular Devices, EUA) e foram 

adquiridos cinco sítios por poço e três poços por tratamento. A análise foi 

realizada pelo software Multiwave cell scoring MetaExpress. Nos experimentos 

com mais de duas cores (Tropomiosina/ Vimentina / DAPI ou Tropomiosina/ Ki67/ 

DAPI), foi utilizado o multiwave cell scoring; e no caso de apenas duas cores 

(demais análises), foi utilizado o programa de análise cell scoring. 
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3.14. Expressão de citocinas por membrana array 

 

Para análise de expressão de citocinas presentes nos sobrenadantes de 

macrófagos pró e anti-inflamatórios, foram realizados arrays de quatro 

membranas, sendo elas: controle negativo (sobrenadante de macrófagos 

diferenciados com sete dias, sem que houvesse polarização); M1 e M2 (n=2). Para 

tal, o protocolo foi utilizado de acordo com instruções do fabricante (Rat Cytokine 

Array, #ARY008, R&D Sytems). Em primeiro lugar, as membranas foram 

bloqueadas em solução específica do kit, por uma hora a TA. Durante esse 

período, preparou-se 1,0 ml (150 µl de cada meio condicionado polarizado, n=7 

para cada grupo M1 ou M7; ou 1,0 ml de sobrenadante de macrófagos com sete 

dias de polarização) de amostra para 0,5 ml de tampão. Junto a esse mix, foi 

adicionado o coquetel de anticorpos primários para detecção, o qual foi incubado 

por uma hora, a TA. Após esse tempo, as membranas foram incubadas overnight 

a 4°C com as soluções contendo as amostra mais o coquetel de anticorpos 

primários. No dia seguinte, as membranas foram lavadas e incubadas com 

avidina-HRP (1:2000) por 30 minutos, a TA. Após novas lavagens, as membranas 

foram incubadas com solução de quimiluminescência por um minuto e então 

reveladas. 

 

3.14.1. Análise da expressão das citocinas array 

 

As análises foram relizadas no software ImageQuant TL (GE Healthcare 

Life Sciences), pelo programa Array Analysis. Em primeiro lugar, uma máscara 

comum às membranas foi criada, com adequação das dimensões dos spots de 

cada amostra, a fim de evitar superestimar os valores obtidos. Em seguida, os 

valores dos backgrounds foram considerados e os volumes finais das aquisições 

foram normalizados pelos controles positivos. A tabela final gerada foi analisada e 

os valores considerados foram em relação à alteração em relação ao basal 

(controle positivo). 

 

http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/catalog/en/GELifeSciences-us/products/AlternativeProductStructure_16016/
http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/catalog/en/GELifeSciences-us/products/AlternativeProductStructure_16016/
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3.15. Análises estatísticas 

 

Os resultados foram apresentados em gráficos de barras como média ± 

erro padrão da média (SEM). O teste t de Student não pareado foi utilizado para 

realizar as comparações das médias de ΔCt; comparar os valores de Troponina I 

cardíaca e quantidade de fibras de colágeno na área reparada após a ressecção 

dos grupos sham-operados e ressectados com um e sete dias de vida, após 21 

dias da cirurgia e com 60 dias de vida. One-way ANOVA com teste Turkey pós-

hoc foi utilizado para comparar as fibras de colágeno intersticiais e as medidas 

hemodinâmicas dos grupos experimentais. Two-way ANOVA com teste Bonferroni 

pós-hoc foi utilizado para comparar a perfusão às repetidas aferências cardíaca 

nos grupos experimentais 21 dias após a cirurgia e com 60 dias de vida. One-way 

ANOVA com teste Dunnet pós-hoc foi utilizado para comparar os resultados 

obtidos pela imunohistoquímica do infiltrado de macrófagos no tecido cardíaco; 

para imunocitoquímica de Tropomiosina/Ki67 e de αSMA, considerando o p-valor ≤ 

0,05 para todas as comparações estatísticas. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando-se do GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Softwares Inc.).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Cirurgia e quantificação da ressecção apical 

 

Ratos neonatos foram submetidos à cirurgia de ressecção apical, que 

consistiu na excisão da área do ápice cardíaco, por meio de uma tesoura de íris. O 

exame de ressonância magnética foi realizado antes e imediatamente após a 

cirurgia de ressecção apical, a fim de avaliar a efetividade do procedimento e 

determinar a porção da área ressectada. A avaliação da porcentagem de 

ressecção foi obtida a partir da aquisição e quantificação da área do coração antes 

e logo após o procedimento (Figura 3B). Os animais selecionados para o estudo 

apresentaram, no mínimo, 15% de ressecção de área da câmara. Nesse sentido, 

com o exame de ressonância magnética, foi possível determinar os valores 

médios da ressecção cardíaca, tanto para os ratos com um dia de vida (P1: 18 ± 

1,0%, Figura 3A), quando para os ratos com sete dias de vida (P7: 16 ± 1,3%, 

Figura 3A). Na figura 3A nota-se a porção apical ressectada, na aquisição pós-

lesão, em comparação com a aquisição antes da cirurgia. No geral, a taxa de 

sobrevida do procedimento foi de, aproximadamente, 60% em ambos os grupos, 

sendo que a maioria das baixas ocorreu logo após a cirurgia (Tabela 2). 

 

Grupo experimental 
# de ratos 
operados 

# de ratos que 
sobreviveram 

% êxito 

Rato com um dia de 
vida (P1) 

120 70 58,33% 

Rato com sete dias de 
vida (P7) 

127 78 61,41% 

Tabela 2: Taxa de sobrevida após a cirurgia de ressecção apical cardíaca em ratos 
neonatos.  
A taxa de sobrevida foi de, aproximadamente 60% nos dois grupos experimentais, considerando 
que a maioria das baixas obtidas se deu na primeira hora após o procedimento. 
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Figura 3: Ressonância magnética e quantificação da área cardíaca ressectada. 
(A) As porcentagens (média ± SEM) dos ventrículos cardíacos ressectados nos ratos P1 e P7 
(n=12 para ambos os grupos). (B) As imagens da ressonância magnética foram obtidas antes e 
imediatamente após a cirurgia de ressecção apical. A linha pontilhada mostra a área cardíaca 
utilizada na quantificação da cirurgia de ressecção cardíaca. 

 

4.2. Ratos P1 apresentam cardiomiócitos na região ressectada, após 21 dias 

 

Depois de 21 dias da cirurgia, o tecido cardíaco de ambos os grupos foi 

avaliado quanto à resposta à reparação tecidual, tanto para a neoformação de 

células quanto, para a formação de uma cicatriz. A quantidade de células positivas 

para Troponina I, uma proteína cardíaco-específica, foi aproximadamente 8,5 

vezes maior em ratos P1 quando comparada aos ratos P7 (Figura 4A). Além 

disso, o padrão da marcação dos ratos P1 apresentava-se de maneira uniforme, 

quando comparado a uma marcação rara, dispersa e inconsistente dos animais P7 

(P1: 77,3 ± 9,5 u.a./mm² vs. P7: 9,0 ± 3,9 u.a/mm², Figuras 4B-E). Além de 

evidências da neoformação de cardiomiócitos pela proteína cardíaca Troponina I 

A 

B 
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nos ratos P1, essas células apresentaram-se positivas para Conexina 43, 

sugerindo a presença de características de cardiomiócitos maduros, com 

proteínas transmembranas, que se organizam para formar junções comunicantes 

(Figura 4F). Por outro lado, no padrão disperso da marcação de Troponina I dos 

ratos P7, as células raramente apresentaram marcação para a proteína Conexina 

43 (Figura 4G). A marcação nuclear por DAPI sugeriu que as células na região do 

ápice dos ratos P7 não são cardiomiócitos, em sua maioria, por serem células 

Troponina I-cardíacas negativas (Figuras 4C, E, G). Nesse sentido, os ratos P7 

apresentaram acentuada deposição de colágeno tanto na região apical quanto nas 

áreas remotas à lesão, quando comparados aos ratos P1 (P1: 6,2 ± 1,4 vs. P7: 

12,4 ± 1,0; colágeno da região apical; P1: 4,4 ± 0,4 vs. P7: 7,3 ± 0,6; colágeno das 

áreas remotas à lesão; Figuras 5A–C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados - 37 

 

 

Figura 4: Quantificação de Troponina I cardíaca (u.a./mm²) e marcação positiva de Conexina 
43 no tecido neoformado. 
(A) A marcação positiva para Troponina I-cardíaca (em verde) foi avaliada por área de tecido 
cardíaco (média ± SEM) de ratos P1 (n=6) e P7 (n=7), 21 dias após a cirurgia de ressecção apical. 
As imagens indicam a marcação positiva para Troponina I cardíaca de (B) P1 (20 x), (C) P7 (20 x), 
(D) P1 (40 x) e (E) P7 (40 x), e a marcação positiva para Conexina 43 (em vermelho) de (F) P1 (20 
x) e (G) P7 (20 x). Os núcleos estão identificados em azul (marcação por DAPI). As barras brancas 
pontilhadas indicam a área de ressecção. *p-valor ≤ 0,05 

A 
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Figura 5: Quantificação de fibras de colágeno através da marcação de Picrossírius Red 
(porcentagem de área). 
(A) As barras indicam a porcentagem de fibras de colágeno na região apical e na área remota do 
coração (média ± SEM) de P1 (n=8 e 5, respectivamente) e P7 (n=10 e 7, respectivamente), 21 
dias após a cirurgia de ressecção apical. As imagens indicam a marcação positiva das fibras de 
colágeno de (B) P1 (20 x) e (C) P7 (20 x). *p-valor ≤ 0,05 

 

Os resultados sugerem que 21 dias após a cirurgia de ressecção apical 

cardíaca, os ratos P1 apresentaram cardiomiócitos neoformados e pouca 

deposição de colágeno na área apical ressectada (Figuras 4 e 5). Ainda assim, a 

arquitetura do tecido e o alinhamento das células positivas para Troponina I e 

Conexina 43, pareceram não estar completamente preservados nesses aniais 

(Figura 4). Nesse sentido, a perfusão cardíaca foi avaliada a fim de determinar se 

o perfil de resposta à lesão comprometeria a perfusão cardíaca em longo prazo. 

A 

B C 
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4.3. Hipoperfusão apical nos animais P1 e P7 

 

O exame de tomografia computadorizada por emissão de fóton único 

(SPECT) foi realizado com o objetivo de estudar a circulação sanguínea no 

coração e determinar a presença e/a localização de quaisquer áreas lesadas do 

músculo cardíaco, evidenciadas por circulação sanguínea insuficiente, em dois 

tempos, nos ratos com 21 dias após a lesão e também na fase adulta, nos 

mesmos ratos com 60 dias de vida, a fim de também avaliar as consequências 

dessa intervenção em longo prazo, na fase adulta. O radio fármaco Sestamibi-

99mTc normalmente se concentra no miocárdio após administração sistêmica e 

também pela perfusão proporcional ao fluxo sanguíneo local. Uma vez 

anestesiados, esse radio fármaco foi injetado através da veia caudal dos animais. 

Depois da aquisição, realizada normalmente após 30 minutos da injeção, a análise 

do exame foi realizada pelo método Bullseye e o coração foi dividido em 17 

segmentos, sendo cinco representando o ápice cardíaco e os outros 12 

representando a área remota do coração. De maneira interessante, tanto os ratos 

P1 quanto os ratos P7, apresentaram hipoperfusão, com menor acúmulo do radio 

fármaco no ápice cardíaco em relação às outras áreas remotas do coração, 21 

dias após a cirurgia (38 ± 12% e 70 ± 10%, P1 e P7, respectivamente) e com 60 

dias de vida (64 ± 9,8% e 55 ± 14,0%, P1 e P7, respectivamente; Figuras 6A-B).  
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Figura 6: Perfusão miocárdica através do exame de tomografia computadorizada por 
emissão de fóton único (SPECT) dos segmentos cardíacos dos ratos P1 e P7.  
As barras indicam (média ± SEM) o acúmulo relativo do radio fármaco Sestamibi-99mTc na área 
apical (5 segmentos, barras em preto) e nas outras áreas remotas do coração (12 segmentos, 
barras em cinza) dos animais (A) P1 (n=6) e (B) P7 (n=5). *p-valor ≤ 0,05 

 

4.4. A função cardíaca é preservada nos ratos P1 sob estresse 

hemodinâmico 

 

Com o intuito de acompanhar a performance cardíaca global e a o efeito da 

regeneração tecidual em longo prazo, a função cardíaca foi avaliada em condições 

basais e após administração de droga farmacológica indutora de estresse 

hemodinâmico (PHE), nos ratos com 60 dias de vida, de ambos os grupos. O 

desempenho cardíaco global, em condições basais, apresentou-se preservado 

nos ratos adultos de ambos os grupos P1 e P7, quando comparados aos ratos 

sham-operados (Tabela 3). Por outro lado, os principais parâmetros 

B 

A 
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hemodinâmicos relacionados ao desempenho cardíaco em resposta ao estresse 

de pós-carga apresentaram-se comprometidos nos ratos P7, quando comparados 

tanto aos ratos P1, quanto aos sham-operados (Figura 7). Sob estresse 

farmacológico, mudanças na pressão diastólica final do ventrículo esquerdo 

(LVEDP) em relação aos níveis basais (mmHg) foram estatisticamente maiores 

nos ratos P7, enquanto os ratos P1 e os sham-operados responderam de maneira 

semelhante, sugerindo um déficit na fração de ejeção nos ratos do grupo P7 (P7: 

5,6 ±1,8 vs. sham: 1,3 ± 0,4 e P1: 0,6 ± 0,6 mmHg; p-valor ≤ 0.05; Figura 7A).  De 

maneira semelhante, os ratos do grupo P7 apresentaram alterações mais 

elevadas na mudança no volume sistólico (VS), em relação ao basal, quando 

comparados tanto aos ratos P1, quanto aos sham-operados (P7: -40,3 ± 4,9 vs. 

sham: -27,1 ± 4,1 e P1 -6,9 ± 11,4% de mudança em relação ao basal; p-valor ≤ 

0.05; Figura 7B).  
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Descrição SHAM P7 P1 p-valor 

Biometria 

Peso corporal (PC), g 327 ± 53 306 ± 64 337 ± 28 0,4535 

Coração/PC, mg·g-1 0.0039 ± 0.0003 0.0040 ± 0.0004 0.0036 ± 0.0004 0,2267 

Hemodinâmica 

FC, batimentos/min- 370 ± 12,4 378 ± 15,4 341 ± 20,1 0,296 

MAP, mmHg 85 ± 3,07 89 ± 5,8 98  ± 8,6 0,368 

LVESP, mmHg 113 ± 5,8 119 ± 4,8 122 ± 9,01 0,483 

LVEDP, mmHg 9 ± 1,7 13 ± 4,3 10 ± 0,9 0,581 

DC, µl·min-1 40600 ±  3489 35771 ±  6619 41100 ±  9339 0,804 

FE, % 75 ± 7,8 65 ± 3,3 69 ± 14,06 0,471 

TC, mmHg·ml-1 11439 ± 940 10383 ± 2265 13391 ± 2852 0,082 

+dP/dtmax, mmHg·s-1 10229 ± 961 10123 ± 1044 10674 ± 2233 0,987 

−dP/dtmax, mmHg·s-1 -6057 ± 567 -6061 ± 520 -5496 ± 456 0,804 

VS, μL 110,5 ± 5,3 89,63 ± 12,02 111,4 ± 16,2 0,270 

VDF, μL 151 ± 12,5 147 ± 25,5 177 ± 16 0,873 

Tabela 3: Biometria e parâmetros Hemodinâmicos dos ratos sham-operados, P7 e P1 em 
condições basais. 
Discriminação dos valores basais da hemodinâmica, normalizados pelo peso corporal vs peso do 
coração (médias ± SEM): PC, peso corporal; FC, frequência cardíaca; MAP, média da pressão 
arterial sistólica; LVESP, pressão final sistólica do ventrículo esquerdo; LVEDP, pressão final 
diastólica do ventrículo esquerdo; DC, débito cardíaco; FE, fração de ejeção; TC, trabalho 
cardíaco; +dP/dtmax e –dP/dtmax, taxa máxima de aumento e diminuição de pressão, 
respectivamente; VS, volume sistólico e VDF, volume final da diástole. 
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Figura 7: Resposta cardíaca após o estresse da sobrecarga. 
As barras representam (média ± SEM) as repercussões induzidas pela injeção de fenilefrina, 
expressas por porcentagem (%) de mudança em relação ao basal (exceto por LVEDP expressa por 
elevação de mmHg em relação ao estado basal) na Pressão Diastólica Final do Ventrículo 
Esquerdo (A) (LVEDP), Volume Sistólico (B) e Trabalho Cardíaco (C) dos ratos sham-operados 
(n=6), P7 (n=6) e P1 (n=5). Os valores positivos e negativos resultaram do aumento ou decréscimo 
nos parâmetros avaliados, respectivamente. O declínio global dos valores da relação do Volume e 
Pressão Finais da Sístole (VPFS) como um índice de (D) performance sistólica e o Volume e 
Pressão Finais da Diástole (VPFD) como um índice de (E) rigidez diastólica. *p-valor ≤ 0,05 

 

As mudanças no trabalho cardíaco (TC) em relação a níveis basais, o qual 

representa o índice global do desempenho cardíaco, que depende tanto da 

A B 

C 
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Resultados - 44 

geração de pressão, quanto da capacidade de ejeção durante cada batimento, 

apresentou perfis semelhantes entre os ratos P1 e os sham-operados, e valores 

diminuídos nos ratos P7 (P7: -4,8 ± 7,2 vs. sham: 15 ± 4,7 e P1: 47 ± 17,8% de 

mudança em relação a níveis basais; p-valor ≤ 0,05; Figura 7C). A queda da 

relação linear entre o volume e a pressão do final da sístole (ESPVR) apresentou 

menores valores nos ratos P7 quando comparados aos ratos P1 e sham-

operados, sendo este consistente com a diminuição da performance sistólica nos 

mesmos animais (P7: 0,97 ± 0,07 vs. sham: 1,5 ± 0,17 e P1: 1,3 ± 0,1 mmHg; p-

valor ≤ 0,05; Figura 7D). Finalmente, a queda da relação da pressão e volume no 

final da diástole (EDPVR) nos ratos P7, apresentou maiores valores quando 

comparados aos ratos P1 e sham-operados, sugerindo aumento na rigidez 

diastólica nos ratos desse grupo (P7: 0,1 ± 0,02 vs. sham: 0,03 ± 0,01 e P1: 0,06 ± 

0,01 mmHg; p-valor ≤ 0,05; Figura 7E). Além disso, a relação entre as mudanças 

na geração do trabalho sistólico e aumento na pressão sistólica (Figura 8) resultou 

na correlação positiva similar nos ratos P1 e sham-operados (r de Pearson: 0,5; 

média de inclinação: 0,66 ± 0,07 e r de Pearson: 0,57; média de inclinação: 0,64 ± 

0,04, respectivamente), enquanto a correlação entre os ratos P7 foi basicamente 

plana (com r de Pearson: 0,13; média de inclinação: 0,14 ± 0,05). Esses dados 

estão de acordo com uma performance sistólica diminuída nos ratos P7, quando 

comparados aos P1 e aos sham-operados. Outros parâmetros hemodinâmicos, os 

quais não demonstraram diferenças no pós-carga entre os grupos experimentais, 

em relação aos níveis basais, estão evidenciados na Tabela 4.  
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Descrição SHAM P7 P1 
ANOVA 
(P valor) 

Hemodinâmica 

FC -2,21 ± 0,28 -4,13 ± 0,77 7,0 ± 7,3 0,24 

LVSP 47,2  ±  1,3 53,7 ±  2,2 53  ±  1,3 0,28 

DC -17,5 ±  12,5 -58,9 ±  9,8 -25,8 ±  11,6 0,06 

FE -35,72  ± 6,6 -51,33  ± 6,8 -30,44  ± 9,5 0,17 

+dP/dtmax 51,9 ± 8,7 42,6  ± 5,3 45,1 ± 6,4 0,62 

−dP/dtmax 81,2 ± 11,5 92 ±  12,5 92,7 ± 17,6 0,79 

Tabela 4: Parâmetros hemodinâmicos dos animais sham-operados, P7 e P1 sob condições 
de estresse.  
FC, frequência cardíaca; LVSP, pressão sistólica do ventrículo esquerdo; DC, débito cardíaco; FE, 
fração de ejeção; +dP/dtmax e –dP/dtmax, taxa máxima de aumento e diminuição de pressão, 
respectivamente.  

 

 
Figura 8: Curvas de regressão linear do trabalho cardíaco correlacionando-se ao aumento 
da pressão sistólica. 
Os dados estão expressos em média da porcentagem de mudança em relação a níveis basais, 
para todos os grupos experimentais.  

 

Os resultados obtidos foram consistentes com o aumento da deposição de 

fibras de colágeno intersticial (fibrose) nos corações dos ratos adultos do grupo 

P7, quando comparados aos sham-operados e aos ratos P1 (P7: 11,4 ± 0,64 vs. 

sham-operados: 5,1 ± 0,37 e P1: 6,9 ± 0,6; p-valor ≤ 0,05, Figura 9G). Nota-se que 
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esses resultados são consistentes com os dados observados com 21 dias após a 

cirurgia de ressecção (Figura 5A). A análise através do método de polarização por 

Pricrossírius demonstrou que os cardiomiócitos dos grupos de ratos sham-

operados e P1, com 60 dias de vida, apresentavam-se circundados por fibras de 

colágeno finas e levemente birrefringentes, em tons de verde (Figura 9A-D). No 

grupo P1, poucos cardiomiócitos encontravam-se circundados por fibras espessas 

em tons de amarelo, com aumento da birrefringência (Figura 9D). Por outro lado, o 

tecido cardíaco do grupo P7 exibiu uma grande quantidade de cardiomiócitos 

circundados por espessas fibras de colágeno, em tons de amarelo brilhante 

(altamente birrefringente), ou por fibras de colágeno em tons de vermelho (Figuras 

9E e F).  
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Figura 9: Quantificação de fibras de colágeno intersticiais nas secções coronais cardíacas 
dos ratos dos grupos P1 e P7, com 60 dias, de acordo com o método de Picrossírius.  
As imagens indicam as marcações positivas de Picrossírius-Hematoxilina sob microscópio de luz 
convencional, nos ratos sham-operados (A) P1 (C) e P7 (E) e sob microscópio de luz polarizada, 
em sham-operados (B), P1 (D) e P7 (F). (G) As barras indicam a porcentagem média da 
quantificação das fibras de colágeno (média ± SEM) dos sham-operados (n=6), P7 (n=6) e P1 
(n=5). *p-valor ≤ 0,05 

 

Em resumo, o rato com um dia de vida apresentou neoformação de células 

cardíaco-específicas (conforme observado pela marcação positiva da proteína 

Troponina I) e de junções comunicantes (Conexina 43), quando submetido à 

ressecção de 15% ou mais da câmara cardíaca. No entanto, essa “janela de 

oportunidade” só está presente nas primeiras horas após o nascimento, uma vez 

G 
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que os ratos ressectados com sete dias de vida repararam a área do ápice 

cardíaco com uma cicatriz, basicamente, de colágeno. Além disso, foi 

acompanhado pela primeira vez, o resultado da lesão e reparação em longo 

prazo, nos ratos adultos e demonstramos que tanto os ratos ressectados com um 

(P1) quanto com sete dias de vida (P7), apresentam déficit de perfusão na região 

apical. Entretanto, os parâmetros hemodinâmicos, após administração de indutor 

de estresse, estão preservados nos ratos P1, sugerindo uma combinação 

favorável da neoformação de cardiomiócitos funcionais, ausência de tecido 

fibrótico significante e também de rigidez na câmara cardíaca, com baixo 

remodelamento compensatório do coração. Essas evidências não podem ser 

traduzidas diretamente à reparação cardíaca no adulto, porém indicam um 

interessante modelo, que ganha destaque, para mecanismos pós-natais de reparo 

cardíaco.  

Considerando a inédita “janela de oportunidades” circunscrita apenas no 

rato neonato com um dia de vida, e que resposta inflamatória já foi descrita por 

participar e ser crucial à regeneração cardíaca, o próximo objetivo foi determinar o 

perfil da resposta inflamatória no neonato P1, utilizando-se de modernas 

ferramentas exploratórias, e se esse perfil favoreceria a proliferação de 

cardiomiócitos no pós-lesão.  

 

4.5. Análise exploratória por espectrometria de massas por MALDI imaging 

 

A técnica de espectrometria de massas por MALDI imaging teve como 

objetivo principal identificar a ativação de proteínas diferencialmente expressas 

ligadas à resposta inflamatória nos grupos P1 e P7, bem como sua localização de 

acordo com o tempo após a cirurgia de ressecção apical. Para tal, foram 

realizados cortes histológicos dos corações congelados de ratos P1 e P7, 

coletados em diferentes momentos após a cirurgia e dispostos em lâmina de metal 

especial, para ionização das moléculas. A distribuição tecidual de duas proteínas 

cardíacas, Miosina e Tropomiosina, foi realizada a fim de validar a eficiência e a 

confiabilidade do método (Figura 10). Nos primeiros ensaios, os tempos de 12 e 
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120 horas após a cirurgia de ressecção apical apresentaram melhor distribuição 

das proteínas cardíacas ao longo do tecido. No entanto, os tecidos cardíacos 

analisados apresentaram dificuldades de reprodutibilidade dos resultados. Além 

disso, a área do coágulo remanescente, resultante da ressecção apical e indicado 

pela linha tracejada apresentou baixa expressão de proteínas. Em vista da 

dificuldade de reprodução das aquisições das proteínas cardíacas estruturais, 

como controle positivo da técnica, optamos por utilizar a ferramenta de 

imageamento por MALDI não mais como ferramenta exploratória, mas para 

validação e disposição espacial de proteínas-alvo que poderiam ser encontradas 

em experimentos futuros. 

 

 

 

Figura 10: Imagens moleculares para as proteínas cardíacas. 
As imagens foram geradas para (A) Miosina e (B) Tropomiosina, respectivamente, a partir de 
cortes histológicos de ratos operados com um e sete dias de vida, nos tempos 12, 24, 48 e 120 
horas após a cirurgia de ressecção apical. Essas imagens foram utilizadas como controle positivo 
da técnica. A escala utilizada para a coloração das imagens varia do preto (0%) ao vermelho 
(100%), significando a ausência e a presença das proteínas, respectivamente. 

 

4.6. Sequenciamento de RNA de alta geração – RNA-seq 

 

Nesse experimento, o grupo de animais sham-operados foi incluído e foram 

analisados de maneira pareada com os ratos submetidos à cirurgia de ressecção 

apical. As amostras foram coletadas com um (D1) e cinco (D5) dias após a cirurgia 

A B 
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(R1D1 e R1D5; R7D1 e R7D5, respectivamente; Figura 11) e os corações dos 

ratos sham-operados foram coletados na mesma janela de tempo (S1D1 e S1D5; 

S7D1 e S7D5, respectivamente; Figura 11), permitindo que as análises fossem 

realizadas de maneira pareada e levando em consideração três parâmetros 

importantes: (1) a idade do animal quando o procedimento foi realizado (R1 vs 

R7); (2) o tipo de procedimento (sham-operado vs cirurgia de ressecção apical) e 

(3) o tempo após o procedimento (1 vs 5 dias depois do procedimento; Figura 13). 

 

 
Figura 11: Esquema do desenho experimental da aquisição das amostras utilizadas no 
sequenciamento de alta geração do RNA total. 
A cirurgia de ressecção apical ou a “falsa cirurgia” foram realizadas nos ratos P1 e P7 e as coletas 
foram realizadas um dia (D1) e cinco dias (D5) depois do procedimento. Apenas a porção apical, 
correspondente a 1/3 do coração, em média, foi considerada para o experimento. 

 

Em primeiro lugar, foram analisadas a quantidade e a qualidade de reads 

gerados no sequenciamento (Figura 12). A média global de reads gerados foi de 

35 milhões, para todos os grupos (Figura 12 A), quantidade considerada suficiente 

para que a análise fosse realizada, uma vez que 95% dos reads apresentaram 

qualidade superior a Q30 e score elevado em toda sua extensão (Figura 12B). 
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Figura 12: Controle de qualidade dos reads gerados pelo sequenciamento do RNA total.  
(A) Quantidade total de reads produzidos para cada grupo experimental, tanto ressectado quando 
sham-operado; (B) Os scores de qualidade ao longo da extensão das bases.  

 

Em seguida, as amostras foram agrupadas, considerando os três 

parâmetros (idade no procedimento; o tipo de procedimento e o tempo após o 

procedimento). De acordo com a análise de componente principal (PCA, Figura 

13), os agrupamentos foram determinados principalmente pela idade dos animais 

no procedimento (eixo x, correspondente a 42% da variância) e pelo tempo após 

o procedimento (eixo y, correspondente a 19% da variância). O tipo de 

procedimento (cirurgia de ressecção ou falsa cirurgia) pareceu exercer pequena 

influência na expressão global das amostras, exceto nos animais R1D1/S1D1, os 

quais aparecem com maiores distâncias entre os pontos, diferentes dos demais. 

A B 
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Figura 13: Diagrama de PCA.  
Este método indica o agrupamento das amostras respectivas pareadas e também a alta relevância 
dos parâmetros relacionados à idade e tempo no procedimento. 
 

O agrupamento hierárquico pelo método de distância de Poisson (Figura 

14) determinou as similaridades entre as amostras analisadas. Nota-se que os 

ratos ressectados e coletados depois de um dia do procedimento (R1D1 e R7D1) 

apresentam-se em dois blocos bem definidos, na extremidade superior esquerda 

(R1D1) e na extremidade inferior direita (R7D1), sugerindo particularidades 

específicas dentro de cada grupo.  
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Figura 14: Diagrama de distância de Poisson.  
Esse método demonstrou as semelhanças de expressão entre os grupos analisados, destacando 
os grupos R1D1 e R7D1, nos cantos superior esquerdo e inferior direito, respectivamente.  

 

4.6.1. Análise por expressão diferencial 

 

A análise de expressão diferencial dos dados obtidos foi realizada a partir 

de comparações pareadas (animal ressectado vs seu respectivo sham-operado). 

As análises foram sistematizadas em diagramas de Venn, considerando 

novamente, os três parâmetros principais. Dentre os genes diferencialmente 

expressos obtidos das comparações, a intersecção entre a expressão nos três 

parâmetros considerados resultou em 26 genes comuns aos grupos (Figura 15A, 

no meio, em vermelho escuro). Desses 26 genes, 13 deles apresentaram genes 

go-term avaliados no software Panther, associados a importantes funções 

biológicas, tais como resposta ao estímulo, sistema imunológico, metabolismo e 

processo de desenvolvimento (Figura 15B).  
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Figura 15: Análise da expressão diferencial realizada em comparações pareadas.  
(A) O esquema de intersecção gênica, mostrando os 26 genes comuns às análises, nos três 
parâmetros considerados. (B) Os processos biológicos dos 13 genes go-term avaliados pelo 
software Panther, incluindo o sistema imunológico.  

 

Através da ferramenta de análise Gene Set Enrichment Analysis (GSEA), 

um método computacional que determina as diferenças estatísticas de acordo com 

diferentes estados biológicos, foi possível avaliar a atividade de uma via específica 

em função do tipo de procedimento, idade no procedimento, e tempo pós-

procedimento. Com isso, a atividade de uma determinada via, por expressão de 

um gene específico obtido pelo sequenciamento do RNA total, foi avaliada por um 

método contínuo, do dia dois (dois dias de vida, referentes ao R1D1 ou S1D1) até 

o dia 12 (doze dias de vida, referentes ao R7D5 ou S7D5), promovendo a análise 

e comparações entre os grupos considerados. Nesse sentido, o perfil de algumas 

vias ligadas à resposta inflamatória, foi avaliado e comparado nos parâmetros 

considerados (Figura 16). 

 

A B 
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Figura 16: Análises de vias inflamatórias por Gene Set. Vias inflamatórias dos genes 
inflamatórios e anti-inflamatórios. 
(A) IL-2; (B) IL-6; (C) IL-4; (D) IL-10; (E) IL-12 e (F) VEGF analisadas por GSEA. As comparações 
foram realizadas e as principais diferenças se apresentaram na idade dos animais no 
procedimento. *p-valor ≤ 0,05 para (A) tempo pós-procedimento S1D1/S1D5 e R7D1/R7D5, idade 
no procedimento S1D1/S7D1; (B) idade no procedimento S1D1/S7D1; (C) procedimento 
R1D1/S1D1, tempo pós-procedimento S1D1/S1D5 e idade no procedimento S1D1/S7D1, 
S1D5/S7D5, R1D5/R7D5; (D) idade no procedimento para S1D1/S7D1, S1D5/S7D5, R1D1/R7D1 e 
R1D5/R7D5; (E) idade no procedimento S1D1/S7D1, S1D5/S7D5, R1D1/R7D1 e R1D5/R7D5; (F) 
idade no procedimento para S1D1/S7D1. 

 

A B 
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Os resultados obtidos por GSEA sugeriram que, dentre os parâmetros de 

análise considerados, as expressões dos genes considerados (Figura 16) foram 

influenciadas principalmente, pela idade dos animais no procedimento, com valor 

estatisticamente significante, *p-valor ≤ 0,05 para (IL-2, Figura 16A) tempo pós-

procedimento S1D1/S1D5 e R7D1/R7D5, idade no procedimento S1D1/S7D1; 

(IL-6, Figura 16B) idade no procedimento S1D1/S7D1; (IL-4, Figura 16C) 

procedimento R1D1/S1D1, tempo pós-procedimento S1D1/S1D5 e idade no 

procedimento S1D1/S7D1, S1D5/S7D5, R1D5/R7D5; (IL-10, Figura 16D) idade 

no procedimento para S1D1/S7D1, S1D5/S7D5, R1D1/R7D1 e R1D5/R7D5; (IL-

12, Figura 16E) idade no procedimento S1D1/S7D1, S1D5/S7D5, R1D1/R7D1 e 

R1D5/R7D5; (VEGF, Figura 16F) idade no procedimento para S1D1/S7D1. Além 

disso, dentre as vias inflamatórias dos genes avaliados, sugeriu-se também, que 

a resposta inflamatória nos animais P1 estava menos expressa quando 

comparada aos animais P7 (Figuras 16A, C, D e F) e que a maturação da 

resposta inflamatória ocorre em função do tempo.  

Nesse sentido e uma vez que a resposta é influenciada pela idade dos 

animais no procedimento, realizamos análises de enriquecimento a fim de 

determinar os principais processos biológicos relacionados ao sistema 

inflamatório, logo no período inicial da vida, através da ferramenta Ingenuity 

Pathway Analysis – IPA (Ingenuity).  

 

4.6.2. Análise de enriquecimento 

 

Através do Ingenuity, as expressões gênicas obtidas pelo sequenciamento 

do RNA total, foram tabeladas junto com os respectivos valores de p ≤ 0,05; z-

score ≤ ±1,96 ≥ e fold-change ≤ ±1,3 ≥ e realizadas em comparações pareadas, ou 

seja, o animal ressectado em relação ao seu respectivo sham-pareado. Nas 

análises de enriquecimento, as expressões gênicas combinadas resultaram nos 

processos biológicos mais relevantes ligados a resposta inflamatória e 

movimentos celulares de recrutamento, migração e adesão (Figura 17). Os 

processos biológicos encontrados sugeriram que o efeito do procedimento 
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resultou em diferentes perfis de expressão das vias entre os grupos analisados e 

nas comparações, as barras em vermelho representaram a ativação da via 

correspondente, em relação ao respectivo sham-operado, e as barras em azul, o 

bloqueio da expressão. Na comparação R1D1/S1D1, destacaram-se ativação, 

migração e recrutamento de células mieloides, neutrófilos e fagócitos (Figura 17A 

1). Algumas dessas vias foram recapituladas apenas nos grupos R7D5/S7D5 

(Figura 17A 4), enquanto que nos grupos R1D5/S1D5 e R7D1/S7D1, não houve 

alteração no perfil de expressão das vias ligadas à resposta inflamatória. Um perfil 

semelhante foi visto nas vias ligadas ao movimento celular (Figura 17B), quando 

as principais respostas à lesão apresentaram-se somente nos grupos R1D1/S1D1 

(Figura 17B 1) e nos grupos R7D5/S7D5 (Figura 17B 4). Esses dados 

apresentaram-se semelhantes ao agrupamento pelo método de Poisson (Figura 

14), sugerindo que as principais diferenças e particulares estariam restritas, 

sobretudo, aos grupos R1 vs R7, e que a idade no procedimento (Figura 16) 

poderia influenciar diretamente nos resultados observados. 
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Figura 17: Análise de enriquecimento pelo Ingenuity.  
Processos e vias biológicas ligadas à (A) resposta inflamatória e (B) movimentos celulares ligados 
à resposta à cirurgia de ressecção dos ratos P1 e P7 em relação ao seu sham-operado, nos 
diferentes tempos (1- R1D1 vs S1D1; 2- R1D5 vs S1D5; 3- R7D1 vs S7D1; 4- R7D5 vs S7D5). As 
barras em vermelho representam a via ativada correspondente e as barras em azul, o bloqueio da 
expressão.  

 

Em suma, os resultados obtidos através da análise por ferramentas 

exploratórias sugerem que os ratos com um dia de vida são capazes de 

desenvolver uma resposta inflamatória, com ativação de processos biológicos 

A B 

1 

2 

3 

4 



Resultados - 59 

relacionados ao sistema imunológico, e também que a idade do animal no 

procedimento influencia no efeito da resposta, sugerido por análises de GSEA. 

Embora os processos biológicos sugiram uma maturação tempo-dependente, 

processos biológicos de genes ligados à ativação e atração de células 

inflamatórias e de macrófagos apresentaram-se ativados em resposta à lesão, 

corroborando com evidências previamente descritas no camundongo (107). Nesse 

sentido, avaliamos a capacidade dos macrófagos de se infiltrar, de fato, no tecido 

cardíaco após a lesão de ressecção apical. 

 

4.7. Infiltrado de células CD68 positivas no tecido cardíaco 

 

A capacidade de macrófagos de se infiltrarem no tecido cardíaco de ratos 

P1 e P7, com um e cinco dias após a lesão (D1 e D5, respectivamente) foi 

avaliada através do ensaio de imunohistoquímica para células CD68 positivas 

(Figuras 18A-E). Os resultados demonstraram que em resposta à cirurgia de 

ressecção apical, os macrófagos foram capazes de se infiltrar na área da lesão e 

que nos grupos P1, o efeito do tempo pós-cirurgia não alterou a quantidade de 

células infiltradas por área de tecido. 
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Figura 18: Infiltrado de macrófagos no tecido cardíaco pós-lesão. 
O infiltrado foi avaliado (média ± SEM) pela marcação de células CD68 positivas, na região apical 
do coração de ratos ressectados (A) P1+1 (n=7); (B) P1+5 (n=7); (C) P7+1 (n=7) e (D) P7+5 (n=6). 
(E) Quantificação de células CD68 positivas, normalizadas pela área do tecido, considerando que o 
animal não ressectado (NR) não apresenta infiltrado apical de macrófagos. A comparação se deu 
em relação ao P1D1. ns= não significante; *= p-valor ≤ 0,05 e *** = p-valor ≤ 0,001 

 

Considerando a baixa população de células inflamatórias no tecido, e as 

subpopulações de macrófagos na cinética da resposta inflamatória, decidimos 

avaliar se os diferentes perfis de polarização, pró-inflamatório (M1) ou anti-

inflamatório (M2) dos macrófagos, apresentavam particularidades e se o efeito 

seria específico das mesmas. Uma vez que o perfil anti-inflamatório de 

macrófagos (M2) foi sugerido como sendo o predominante em camundongos 

neonatais no pós-lesão (107), avaliou-se se o perfil M2 de macrófagos favoreceria 

a proliferação de cardiomiócitos nos ratos neonatais.  
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4.8. Diferenciação e polarização de macrófagos para o perfil M2 

 

O cultivo de macrófagos polarizados foi realizado durante nove dias, sendo 

que a polarização para os perfis M1 e M2 ocorreu nas últimas 48 horas. Através 

do ensaio de High Content Screening (HCS, Figura 19A), a população de 

macrófagos na placa de cultura (células CD68 positivas) foi avaliada e ao final do 

procedimento, confirmamos a polarização específica por expressão gênica através 

de qRT-PCR, (Figuras 19B-C). Os meios condicionados resultantes do processo 

de polarização de macrófagos foram utilizados nos experimentos, para testar 

nossa hipótese. 

 
Figura 19: Diferenciação e polarização de macrófagos derivados da medula óssea. 
(A) População de macrófagos na placa, ao final do experimento (CD68 em verde e DAPI para 
núcleos, em azul), avaliados por HCS. Ao final da polarização, a técnica de qRT-PCR confirmou 
diferenças na expressão gênica de marcadores pró-inflamatório (B) IL-1β, para macrófagos M1 e 
anti-inflamatório (C) arginase1, para macrófagos M2. As barras indicam (média ± SEM) as médias 
dos níveis de expressão de RNAm. 

4.9. O perfil M2 de macrófagos eleva a taxa de proliferação de cardiomiócitos 

submetidos a estresse  

 

A 
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A fim de avaliar a influência do perfil anti-inflamatório de macrófagos na 

proliferação de cardiomiócitos, utilizamos cardiomiócitos (CM) em cultura, isolados 

de corações de ratos com um dia de vida e submetemos ao tratamento com meio 

condicionado de macrófagos polarizados para ambos os perfis, pró e anti-

inflamatório. Considerando a grande quantidade de fatores de crescimento 

presente no meio de cultura suplementado com soro, avaliamos o perfil e a taxa 

de proliferação da cultura de CM no controle negativo (meio RPMI starving) e no 

controle positivo (meio RPMI suplementado com 10% de FBS), pela análise de 

células positivas para CM (tropomiosina cardíaca) e para fibroblastos (células 

vimentina-positivas; Figuras 20A-B) e para CM em proliferação (marcação de 

tropomiosina cardíaca e Ki67), respectivamente, por HCS (Figuras 20C-D).  
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Figura 20: Perfil da cultura de CM nos tratamentos controle.  
Avaliação, por HCS, da cultura de CM e fibroblastos cardíacos nos (A) controle negativo (meio 
RPMI, starving) e (B) positivo (meio RPMI + 10% de FBS), evidenciada por CM (tropomiosina, em 
verde), fibroblastos (vimentina, em vermelho) e núcleos celulares (DAPI, em azul); e da taxa de 
proliferação nos (C) controle negativo e (D) positivo, evidenciada por tropomiosina (verde), ki67 
(marcador de proliferação) e núcleos celulares (DAPI, em azul).  

 

Avaliações morfológicas das células, por HCS, sugerem que o cultura 

suplementado com 10% de soro foi suficiente para aumentar a quantidade de 

fibroblastos cardíacos (Figura 20B) e também elevar a taxa de proliferação de CM 

(Figura 20D), quando comparado ao controle negativo (Figuras 20A e C). 

Considerando o perfil do tratamento dos meios de cultura starving e suplementado 

com soro, e a taxa de proliferação “basal” vista no controle positivo, avaliamos se 

o efeito do tratamento do meio condicionado M2 na proliferação de CM em cultura 

seria suficiente para elevar as taxas de proliferação de cardiomiócitos (Figura 21). 

De maneira interessante, ambos os meios condicionados M1 (Figura 21B) e M2 

C D 
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(Figura 21C) foram capazes de elevar a taxa de proliferação de CM, a níveis 

semelhantes aos do controle positivo (Figura 21A). 

 

 

Figura 21: Aumento da taxa de proliferação dos CM submetidos ao tratamento dos meios 
condicionados M1 e M2.  
As barras ilustram (média ± SEM) a elevada taxa de proliferação de CM de células submetidas ao 
tratamento com meios M1 e M2 e controle positivo (meio RPMI + 10% de FBS), em comparação ao 
controle negativo (meio RPMI starving, n=9) (A). As imagens ilustram os CM (tropomiosina, em 
verde) em proliferação (ki67, em vermelho), quando submetidos a tratamento com meios 
condicionados M1 (B) e M2 (C). Os núcleos se encontram em azul (DAPI). ****= p ≤ 0,0001 

 

Uma vez que cardiomiócitos, tratados com ambos os perfis inflamatórios 

apresentaram aumento da taxa de proliferação, em condições basais, a níveis 

semelhantes ao controle positivo (RPMI + 10% FBS), avaliamos o perfil de 

proliferação de cardiomiócitos, quando submetidos a fator indutor de estresse 

(hipóxia, com 1% de O2), tratados com ambos os meios condicionados (Figura 

A 
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22). No entanto, apenas o meio condicionado M2 foi capaz de elevar a taxa de 

proliferação de CM neonatais (Figura 22A). 

 

Figura 22: Aumento da taxa de proliferação de CM quando submetidos ao tratamento com 
meio condicionado e à hipóxia.  
(A) As barras ilustram (média ± SEM) a taxa de proliferação de CM elevada no tratamento com 
meio condicionado M2, quando submetidos à hipóxia (n=9, ****p-valor ≤ 0,0001) As imagens 
representam os cardiomiócitos (em verde), a marcação positiva para Ki67 (vermelho) e os núcleos 
em DAPI (azul) do controle negativo (B), controle positivo (C), meio condicionado M1 (D) e M2 (E).  
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Considerando que 2/3 do coração é composto por fibroblastos, e que essas 

células são essenciais na modulação da reparação, bem como dos efeitos 

deletérios do pós-lesão cardíaca, avaliamos o efeito do meio condicionado M2 em 

fibroblastos cardíacos, quando submetidos à indução experimental da 

diferenciação dessas células em miofibroblastos. 

 

4.10. O perfil M2 de macrófagos previne a diferenciação em fibroblastos TGF-

β-induzidos 

 

A taxa de proliferação das células tropomiosina-negativas foi avaliada 

quando submetidas aos tratamentos com meios condicionados M1 e M2. De 

maneira semelhante ao que foi encontrado em cardiomiócitos em condições 

basais (Figura 21), ambos os perfis da polarização de macrófagos foram 

suficientes para elevar a taxa de proliferação de fibroblastos cardíacos, a níveis 

semelhantes do controle positivo (Figura 23A). Por outro lado, de maneira inversa, 

somente o tratamento com meio condicionado M2 foi capaz de reduzir a 

intensidade de expressão de alfa actina de músculo liso (αSMA), em fibroblastos 

submetidos à diferenciação TGF-β-induzida (Figura 23B), em razão do controle 

positivo (meio RPMI + 10% FBS, suplementado com 10ng/ml TGF-β). 

 

 

 

 

 



Resultados - 67 

 

Figura 23: Aumento da taxa de proliferação e prevenção da diferenciação de fibroblastos 
submetidos ao tratamento com meio condicionado M2.  
(A) As barras indicam (média ± SEM) que ambos os meios condicionados M1 e M2 foram capazes 
de elevar a taxa de proliferação de células CM-negativas, a níveis semelhantes ao controle positivo 
(meio RPMI + 10% FBS + 10ng/ml TGF-β); No entanto, somente o M2 preveniu a diferenciação de 
fibroblastos TGF-β-induzidos, por intensidade de expressão de αSMA, em razão do controle 
positivo (B) (n=9; *p-valor ≤ 0,05). As imagens ilustram a intensidade da marcação nas condições 
de controle positivo (C), meio condicionado M1 (D) e M2 (E); αSMA (verde) e núcleos em DAPI 
(azul). ***p-valor ≤ 0,001 e ****p-valor ≤ 0,0001 
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Considerando os promissores efeitos pró-regeneração vistos nos 

tratamentos submetidos ao meio condicionado M2, o array de citocinas foi 

utilizado como abordagem exploratória, a fim de identificar potenciais efetores da 

condição anti-inflamatória. 

 

4.10. Membrana array para citocinas 

 

Avaliamos a expressão de citocinas presentes nos meios condicionados de 

macrófagos polarizados para os perfis pró e anti-inflamatórios, M1 e M2, 

respectivamente. As membranas foram incubadas aos pares, sendo controle vs 

M2; e M1 vs M2, e os resultados obtidos foram normalizados pelos controles 

positivos e negativos. Os dados foram expressos na unidade arbitrária 

porcentagem de intensidade (volume) normalizada (Figuras 24A-B). 

 

 

Figura 24: Membrana array para citocinas.  
As membranas foram realizadas e reveladas pareadas: (A) meio controle de macrófagos vs M2 e 
(B) M1 vs M2. Os meios condicionados M1 e M2 foram obtidos a partir da combinação de 
experimentos independentes de polarização (n=7).  
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Os valores normalizados das citocinas presentes nos sobrenadantes 

controle, M1 e M2 foram separados e as comparações foram realizadas de duas 

maneiras: (1) as citocinas presentes em ambos os grupos de M1 e M2, diferentes 

do controle (M1 & M2 ≠ Controle); e (2) as citocinas exclusivas de M2, diferentes 

do M1 e controle (M2 ≠ M1 & Controle; Figura 25). 

 

 
Figura 25: Análise de comparação das citocinas expressas para cada condição.  
Os valores normalizados foram dispostos a fim de realizar as comparações de expressão das 
citocinas entre o meio condicionado controle, M1 e M2.  

 

Nas avaliações, foram consideradas a ausência vs a presença de citocinas 

através do experimento de membranas array, entre os meios condicionados M1, 

M2 e controle. Dentre as citocinas presentes em ambos os sobrenadantes, 
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diferentes do controle, destacaram-se 15 citocinas principais (Figura 26). Uma vez 

que ambos os meios condicionados M1 e M2 foram capazes de elevar a taxa de 

proliferação de cardiomiócitos e fibroblastos cardíacos em cultura (Figuras 21 e 

23), sugerimos que tal efeito pode ser resultado da presença e/ou atuação dessas 

15 citocinas comumente expressas.  

 
Figura 26: Citocinas expressas nos dois grupos comparativos.  
As análises se deram por citocinas comuns aos meios condicionados M1 & M2 ≠ controle (15 
citocinas) e citocinas exclusivas de M2 ≠ M1 & Controle (quatro citocinas).  

 

No entanto, quando submetidos à hipóxia, somente os cardiomiócitos 

tratados com meio condicionado M2 apresentaram aumento na taxa de 

proliferação (Figura 22). Além disso, o meio condicionado M2 também preveniu a 

diferenciação-induzida de fibroblastos cardíacos por intensidade de expressão de 

αSMA (Figura 23). Nesse sentido, as citocinas exclusivamente expressas no meio 

condicionado M2, foram IL-4, IL-6, IL-1β e Fractalkine (Figura 26). Essas citocinas 

tornam-se potenciais candidatos a novas abordagens experimentais que explorem 

o potencial regenerativo em células cardíacas.  

De forma conjunta, os resultados obtidos sugerem que o meio condicionado 

de macrófagos polarizados para o perfil M2 foi capaz de sustentar a proliferação 

de células cardíacas totais, a níveis basais; ativar a proliferação específica de 

cardiomiócitos neonatais submetidos à hipóxia; e prevenir a diferenciação de 

fibroblastos cardíacos neonatais submetidos ao tratamento com TGF-β.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 A cirurgia de ressecção apical cardíaca, como modelo de lesão cardíaca, 

foi primeiramente descrita em zebrafish e recentemente aplicada em 

camundongos, quando Porrello e colaboradores (43) demonstraram, pela primeira 

vez em mamíferos, a regeneração cardíaca pós-natal após perda tecidual. 

Considerando a abstenção de informações, o estudo de neoformação celular no 

coração pós-natal de ratos auxilia no desenvolvimento de futuras abordagens 

translacionais, no sentido de explorar a inédita capacidade de regeneração 

cardíaca que a “janela de oportunidades” circunscrita apenas nas primeiras horas 

após o nascimento oferece, além da importância que esse modelo representa no 

estudo da cardiologia.  

No presente estudo, avaliamos a resposta cardíaca à cirurgia de resseção 

apical, realizada em ratos com um e sete dias de vida, a curto e longo prazo. Além 

disso, desenvolvemos um método de quantificação precisa da porção cardíaca 

ressectada, a partir do imageamento por ressonância magnética antes e logo após 

a cirurgia (Figura 3), o qual foi utilizado como critério excludente, a fim de evitar 

diferenças metodológicas na cirurgia, e considerando apenas os ratos que 

apresentaram 15% ou mais de área cardíaca ressectada (Figura 3).  

Nossos resultados evidenciaram pela primeira vez, a neoformação tecidual 

em ratos com um dia de vida, após 21 dias da cirurgia de ressecção apical. Na 

parte I dos resultados, demonstramos que ratos P1 apresentaram células 

Troponina I-cardíacas e Conexina 43 (Figuras 4B, D, F) com esparsas fibras de 

colágeno ao longo da área neoformada, sugerindo que o processo regenerativo foi 

realizado, em sua maioria por cardiomiócitos, porém não foi completo. Por outro 

lado, nos ratos com sete dias de vida (P7), submetidos à cirurgia de ressecção 

apical, o processo reparativo da lesão foi majoritariamente via deposição de fibras 

de colágeno e formação de escara (Figuras 5A, C), apesar de raros e esparsos 

agregados de células Troponina I-cardíacas tenham sido vistos na região do 

ápice, 21 dias após a lesão (Figura 4). Embora os ratos P1 apresentem resposta 
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mais extensa e robusta quando comparados aos ratos P7, os resultados 

encontrados sugerem que a restauração do tecido não é completa, em ambos os 

grupos analisados. Nossos resultados estão em contraste com estudos anteriores 

realizados em camundongos submetidos a 15% de ressecção apical (43), os quais 

sugeriram a completa regeneração cardíaca e também com a ausência completa 

da capacidade regenerativa relatada em camundongos submetidos à ressecção 

apical de 10% do coração (122). De maneira similar, Bryant e colaboradores 

demonstraram que apesar da evidente neoformação de cardiomiócitos após 21 

dias da cirurgia, fibras de colágeno estavam presentes em camundongos 

submetidos a 15% de ressecção cardíaca apical, e que a quantidade de deposição 

de colágeno tecidual fora proporcional à extensão cirúrgica (123). Dentre as 

possibilidades, o processo de neoformação de cardiomiócitos nos ratos parece ser 

incompleto devido à maioria das células cardíacas já estar com o ciclo celular 

aprisionado e, portanto, perderem o potencial proliferativo logo após o nascimento 

(6, 124, 125). Nesse sentido, os raros cardiomiócitos que ainda possuem a 

capacidade de se proliferar, podem não ser em número suficiente para fornecer a 

completa restauração tecidual no pós-lesão.  

A desorganização na arquitetura das células neoformadas, sugerida pela 

falta de alinhamento uniforme das células Troponina I-positivas observada nos 

ratos P1 (Figuras 4 B, D), nos levou a explorar se o suprimento vascular à região 

estaria comprometido e se as consequências da regeneração precoce poderiam 

influenciar na função cardíaca global durante a vida adulta. Embora a 

porcentagem de ressecção cardíaca (entre 15-18% do coração) seja significante 

em ratos neonatos, e em animais adultos, essa porção torna-se basicamente 

irrelevante devido à adaptação e aumento do tamanho do coração. Ademais, as 

consequências observadas em longo prazo poderiam refletir às diferenças da 

reparação tecidual relatadas nos ratos P1 e P7, e como esses eventos 

contribuiriam em minimizar a lesão cardíaca precoce, com o passar do tempo.  

A esse respeito, os resultados obtidos pelas aquisições da perfusão 

tecidual realizadas em dois períodos, com 21 dias pós-lesão e com 60 dias de 

vida, no mesmo animal, foram apresentados em relação ao tecido viável remoto, 
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para cada aquisição do mesmo grupo (Figura 6). Esse tipo de análise minimizou o 

viés associado às diferenças morfológicas do coração nas duas idades avaliadas. 

O exame de perfusão tecidual por SPECT é frequentemente utilizado para avaliar 

a perfusão cardíaca global, no infarto do miocárdio, tanto em modelos 

experimentais quanto em estudos clínicos (126, 127). Dado que a fibrose substitui 

o tecido muscular viável e não possui perfusão significativa, o exame por SPECT 

com injeção do radiofármaco Sestamibi-99mTc, é usado para estimar a proporção 

do infarto do miocárdio (128). Em nosso estudo, a análise dos dados realizada 

através do método de Bullseye (129) revelou um desbalanço de suprimento 

vascular em ambos os grupos P1 e P7, nos dois tempos analisados (Figura 6). No 

grupo P7, a captação reduzida do radiofármaco na região apical foi consistente 

com a ausência de cardiomiócitos e a possível neoangiovasculogênese 

insuficiente (Figura 6B). Por outro lado, a hipoperfusão observada nos ratos do 

grupo P1 (Figura 6A), não havia sido antecipada, apesar da escassa presença de 

fibras de colágeno na área regenerada. Nesse sentido, acredita-se que a 

hipoperfusão sustentada da região apical neoformada nesses animais, poderia 

estar relacionada à inadequada neoangiovasculogênese e que, além do 

suprimento sanguíneo insuficiente, os cardiomiócitos neoformados poderiam 

apresentar disfunções metabólicas.  

A avaliação da função cardíaca por ecocardiografia, em condições 

hemodinâmicas basais, é frequentemente utilizada, em decorrência de terapias 

celulares e gênicas pós-infarto do miocárdio experimental. No entanto, nosso 

grupo já demonstrou que, mesmo os ratos submetidos ao infarto do miocárdio de 

uma extensa área do ventrículo esquerdo (35-45%), apresentam parâmetros 

hemodinâmicos normais, avaliados tanto por métodos não invasivos quanto por 

determinação intracardíaca direta de valores de pressão/volume. Sob essas 

condições, os roedores, ao contrário dos humanos, irão apresentar função 

cardíaca comprometida somente quando submetidos a estresse farmacológico 

(130-133). Nossos resultados demonstraram que, sob condições basais, os 

parâmetros cardíacos globais encontravam-se preservados nos animais adultos 

dos grupos avaliados (sham-operado, P7 e P1, Tabela 3), através de avaliações 
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hemodinâmicas diretas. Por outro lado, sob estresse de pós-carga induzido por 

administração farmacológica, os parâmetros cardíacos apresentaram-se 

comprometidos no grupo P7 e preservados no grupo P1 (Figura 7). Esses dados 

sugerem que a combinação favorável da neoformação de cardiomióticos e 

ausência de uma escara rígida de tecido fibrótico na região ressectada do ápice, 

contribuem para uma função cardíaca preservada no grupo P1 e, que embora 

apresentem hipoperfusão apical sustentada, houve ausência de remodelamento 

compensatório do coração nesses animais. Por outro lado, a deficiência de 

formação de novos cardiomiócitos e a significativa escara de fibrose nos ratos do 

grupo P7 acarretaram em um cenário desfavorável, com comprometimento da 

função cardíaca após a administração de PHE, evidenciado por déficit da ejeção, 

frequentemente visto no infarto do miocárdio, acompanhado por valores elevados 

de LVEDP (Figura 7A)(134). Esses dados foram consistentes com valores de 

ESPVR diminuídos, o que indica performance sistólica diminuída no grupo P7 

(Figura 7D), e com o aumento da inclinação da relação pressão e volume no final 

da diástole (EDPVR), sugerindo acentuada rigidez da câmara cardíaca (Figura 

7E), os quais se correlacionam com o aumento do número de fibras de colágeno e 

da espessura dessas fibras, nos animais adultos do grupo P7 (Figuras 9E e F).  

Coletivamente, nossos dados forneceram pela primeira vez, evidências de 

que ratos com um dia de vida quando submetidos à cirurgia de ressecção de 15-

18% do coração, apresentam cardiomiócitos neoformados na área lesada e que 

esse potencial é transiente, sendo perdido aos sete dias de vida. Embora 

incompleto e acompanhado de hipoperfusão tecidual sustentada, a resposta 

cardíaca global aos efeitos de pós-carga, após administração de indutor de 

estresse, apresentou-se preservada nos ratos adultos do grupo P1. Apenas com 

os dados obtidos, não é possível a translação direta a estratégias terapêuticas de 

reparo no coração adulto, porém, essas evidências indicam um interessante 

modelo com mecanismos de regeneração cardíaca pós-natais, com neoformação 

de cardiomiócitos e ausência de remodelamento cardíaco adverso. A cirurgia 

experimental de ressecção apical cardíaca não se assemelha aos principais tipos 

de lesão no adulto, como a isquemia e o infarto do miocárdio. No entanto, a 
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compreensão e caracterização molecular de resposta regenerativa em ratos 

neonatos, dada pela inédita neoformação de cardiomiócitos no local da lesão, com 

baixa deposição de colágeno, podem auxiliar no desenvolvimento de futuros 

tratamentos terapêuticos que recapitulem esse potencial no adulto.  

Sabe-se que a lesão cardíaca é normalmente acompanhada de ativação do 

sistema inflamatório. Nos adultos, a resposta inflamatória no infarto do miocárdio, 

por exemplo, é necessária para que haja o estímulo ao processo de reparo, 

acompanhado pela formação de escara de tecido fibrótico na área da lesão (101, 

135). Considerando a escassez de fibras significativas de colágeno e a ausência 

de remodelamento cardíaco adverso no processo de neoformação tecidual nos 

ratos P1, levantamos a hipótese de que a resposta inflamatória nesses animais 

seria diferente da dos adultos, e que, o perfil do sistema imunológico em processo 

de maturação, poderia favorecer a proliferação endógena de cardiomiócitos. 

Decidimos então, utilizar ferramentas exploratórias a fim de avaliar proteínas que 

pudessem estar diferencialmente expressas entre grupos avaliados. A ferramenta 

exploratória de espectrometria de massas por MALDI imaging, que além de ionizar 

as proteínas teciduais e combinar as relações massa/carga com uma resolução de 

100-200 µm, é capaz de apontar a posição/localização das proteínas expressas. A 

fim de determinar a confiabilidade do método, realizamos, em primeiro lugar, um 

experimento de controle positivo da técnica (Figura 10). No entanto, acreditamos 

que o processo de obtenção das amostras através de cortes histológicos do tecido 

cardíaco e a preparação das amostras por digestão de matriz, foram suficientes 

para favorecer a degradação das proteínas teciduais. Considerando que a análise 

ocorre por tempo de voo de peptídios, combinado com a relação de massa/carga 

provenientes de bibliotecas de bioinformática, compromete-se a obtenção de um 

novo alvo quando a técnica é utilizada como ferramenta exploratória (136), uma 

vez que esses fragmentos podem ser combinados em diversas e diferentes 

sequências. Frente a isso, optamos por considerar a ferramenta de análise por 

MALDI imaging como método de confirmação da localização tecidual de 

determinada proteína, e não mais como ferramenta exploratória.  



Discussão - 76 

O sequenciamento do RNA (RNAseq – HiSeq 2500 – Illumina), como 

ferramenta exploratória robusta de análise do transcriptoma total, permite 

identificar e quantificar transcritor raros, detectar isoformas, novos transcritos e 

modificações pós-traducionais e/ou mutações/SNPs com alta precisão, 

aumentando a confiabilidade dos resultados obtidos. Nos últimos anos, a análise 

do transcriptoma tem contribuído para o entendimento de mudanças no perfil de 

expressão de camundongos neonatais, no processo de regeneração cardíaca. 

Experimentos realizados a partir do transcriptoma de camundongos com 10 dias 

de vida, não manipulados, sham-operados e submetidos à ligadura da artéria 

esquerda descendente foram descritos por Hauber e colaboradores (137) e os 

resultados obtidos sugeriram a expressão diferencial de genes ligados ao ciclo 

celular ou mitose, à matriz extracelular e também às vias de síntese de colágeno. 

Por outro lado, O’Meara e colaboradores (138) demonstraram que o transcriptoma 

de cardiomiócitos de camundongos com potencial regenerativo cardíaco, 

apresentaram perfil de regressão nos processos de diferenciação, com reativação 

de programas latentes de desenvolvimento. O papel do sistema imunológico foi 

descrito por Han e colaboradores (139), cujos resultados indicaram que genes 

ligados à resposta inflamatória aguda induzem a proliferação de cardiomiócitos em 

camundongos neonatais submetidos à ressecção apical. A escassez de dados na 

literatura que abordem a resposta inflamatória de ratos logo no início da vida, 

principalmente ainda quando submetidos à lesão cardíaca, faz da interpretação 

dos dados um desafio. No entanto, acreditamos que os nossos resultados venham 

a somar na compreensão e na construção do perfil da resposta regenerativa 

circunscrita no rato neonato. 

 A fim de determinar o perfil da resposta inflamatória nos ratos neonatos, e 

se esse perfil influencia na resposta regenerativa observada nos ratos P1, também 

foram considerados ratos sham-operados. Essa abordagem permitiu a 

comparação dos resultados obtidos pelo sequenciamento do RNA total 

considerando três parâmetros principais: idade no procedimento (ratos com um ou 

sete dias de vida); tipo de procedimento (cirurgia de ressecção apical ou falsa 

cirurgia) e tempo após o procedimento (um ou cinco dias após o procedimento) 
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(Figura 11). O agrupamento pelo método de distância de Poisson revelou que 

ambos os grupos R1 e R7 apresentam particulares bem definidas na expressão 

gênica (Figura 14), sugerindo que genes que participam do processo regenerativo 

no rato P1 podem estar diferentemente expressos no grupo P7. Somado a isso, a 

análise da expressão diferencial revelou a presença de genes comuns aos três 

parâmetros analisados, e que dentre os processos biológicos regidos por genes, o 

processo do sistema imunológico mostrou-se presente (Figura 15). A análise por 

GSEA (Figura 16), a qual determina a atividade de uma via em particular, em 

função de diferentes processos biológicos, sugeriu que as principais mudanças 

nos perfis de expressão gênica de algumas vias ligadas à resposta inflamatória 

deram-se, sobretudo pela idade do animal no procedimento. Por outro lado, as 

análises de enriquecimento, obtidas através do Ingenuity em comparações dois a 

dois, sugerem que a cirurgia de ressecção apical nos ratos P1 ativa processos 

biológicos ligados à resposta inflamatória, em comparação com seu respectivo 

sham-operado, sugerindo que além do fator “idade no procedimento”, o perfil de 

resposta é potencializado devido ao procedimento (Figuras 17A e B 1). Além 

disso, a resposta aguda observada nos ratos R1 é mais robusta, com um dia após 

a lesão (D1), enquanto que nos ratos R7, a ativação da resposta inflamatória 

robusta ocorre mais tardiamente, com cinco dias após a lesão (D5; Figuras 17A e 

B). Isso pode ser devido ao processo do nascimento, o qual já foi descrito, por 

estar acompanhado da ativação do processo inflamatório (140, 141). Além disso, 

nossos dados, de certa forma, corroboram com evidências descritas em 

camundongos, de que a maturação do sistema inflamatório é idade-dependente  

(49).  

De modo geral, as análises exploratórias sugeriram que a ativação das vias 

ligadas à resposta inflamatória nesses animais corrobora com dados da literatura 

que sugerem que, mesmo os neonatos são capazes de exibir respostas maduras 

às comparadas a dos adultos, sendo que as principais diferenças estariam na 

quantidade e na qualidade de mediadores, das células inflamatórias disponíveis 

(49). Por esse motivo, decidimos avaliar a capacidade de infiltração de 

macrófagos no tecido lesado e verificamos que a cirurgia de ressecção apical 
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cardíaca (Figura 18) foi suficiente para que macrófagos infiltrassem no tecido dos 

ratos P1D1 (Figura 18E), a níveis mais elevados que no animal não ressectado 

(NR). No entanto, o infiltrado não foi maior nos animais P1D5, embora os ratos 

tanto P7D1 quanto P7D5, tivessem apresentado um infiltrado maior (Figuras 18C-

D). Esses resultados sugerem que há uma relação inversa entre a capacidade 

proliferativa de cardiomiócitos vs a infiltração de macrófagos, uma vez que nos 

animais do grupo P1, os quais apresentam potencial regenerativo, a quantidade 

de células CD68+ infiltradas na área lesada não foi afetada com o tempo pós-

lesão. Esses resultados corroboram com dados previamente descritos (43, 107), 

os quais sugerem que monócitos e macrófagos são capazes de infiltrar no tecido 

pós-lesão, além de serem decisivos à regeneração cardíaca em camundongos 

neonatos. No geral, a ativação de vias ligadas à resposta e ao recrutamento de 

células inflamatórias, combinada com a capacidade dos macrófagos, de fato, se 

infiltrarem no tecido cardíaco pós-lesão, sugerem, pelo menos em partes, a 

participação do sistema inflamatório em neonatos. Sabendo que os macrófagos 

infiltrados no tecido são polarizados para dois perfis principais, os inflamatórios 

(M1) e os anti-inflamatórios (M2) (142, 143) e, considerando a neoformação de 

cardiomiócitos, com escassa deposição de fibras de colágeno no pós-lesão de 

ratos P1, sugerimos que o perfil predominante dos macrófagos no coração desses 

animais é do tipo anti-inflamatório, o qual poderia favorecer a proliferação de 

cardiomiócitos e prevenir a diferenciação de fibroblastos cardíacos.  

Uma vez no tecido cardíaco, os macrófagos atuam tanto na secreção de 

citocinas pró-inflamatórias, com função de citotoxicidade, quanto na fase anti-

inflamatória, proliferativa e reparativa (143, 144). Nesse sentido, os macrófagos 

polarizados para o perfil M2, apresentariam potenciais regenerativos, favorecendo 

a proliferação e prevenindo o remodelamento do coração de ratos P1. Embora 

presentes, a baixa quantidade de macrófagos infiltrados no coração de ambos os 

grupos de ratos neonatais (Figura 18), dificultou a seleção e identificação dos 

diferentes perfis dessas células no tecido cardíaco. Frente a isso, utilizamos o 

método de diferenciação e polarização de macrófagos derivados da medula óssea 

(BMDMØ) de ratos Wistar adultos. Esse método utilizado além de estar bem 
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caracterizado, permite a obtenção de grande quantidade de células (145, 146) e 

em nossos experimentos, a diferenciação apresentou cerca de 100% de eficiência 

(Figura 19A) e a polarização para os perfis M1 (Figura 19B) e M2 (Figura 19C) foi 

específica, quando avaliada a expressão gênica por qRT-PCR. O sobrenadante 

resultante do procedimento de polarização dos macrófagos foi utilizado para testar 

nossa hipótese. 

Para tal, avaliamos o efeito do tratamento com meio condicionado de 

macrófagos de ambos os perfis, na proliferação de cardiomiócitos neonatais, em 

condições basais de cultura de células. Nossos resultados sugeriram que ambos 

os meios condicionados de macrófagos foram capazes de elevar a taxa de 

proliferação de cardiomiócitos, a níveis semelhantes ao do controle positivo 

(Figura 21A-C). No entanto, a fim de avaliar o efeito do estresse na taxa de 

proliferação das células tratadas com meio condicionado de macrófagos M1 e M2, 

submetemos a cultura de cardiomiócitos a hipóxia (1% de O2). De maneira inédita, 

somente o meio condicionado M2 foi capaz de elevar a taxa de proliferação 

cardiomiócito-específica (Figuras 22D-E), sugerindo que o efeito da resposta anti-

inflamatória aguda, além de ser potencializado no estresse, foi suficiente para 

estimular a proliferação de cardiomiócitos em cultura. A hipóxia, assim como a 

isquemia, desencadeia efeitos ligados à alteração do metabolismo, como acidose 

lática, produção diminuída de energia pela mitocôndria, podendo levar à morte 

celular (147-149). Nos cardiomiócitos isolados de neonatos, a hipóxia causa 

efeitos compensatórios, como por exemplo, a hipertrofia e também morte celular 

(150, 151). No entanto, o tratamento com meio condicionado M2 foi capaz de 

elevar a taxa de proliferação, avaliada através da proteína Ki67, a qual está 

associada à proliferação celular, e o fato de estar presente durante as fases ativas 

do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose) e ausente em células com ciclo bloqueado 

(G0), a torna um excelente marcador de atividade celular. (152, 153) Alguns 

trabalhos já demonstraram que o meio condicionado anti-inflamatório de 

macrófagos estimula a proliferação de células cancerígenas em cultura, como 

visto em células de cólon (154) e de pulmão (155), e agora nós demonstramos 
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pela primeira vez, a aumento do index proliferativo de cardiomiócitos isolados de 

ratos neonatais, sob efeito do meio condicionado anti-inflamatório M2.  

Tendo em vista que os fibroblastos cardíacos apresentam um importante 

papel de mecanossensores do coração, alguns trabalhos sugerem que sua 

interação direta com cardiomiócitos e com células inflamatórias infiltradas, 

influencia no perfil de resposta e remodelamento pós-lesão (156, 157). Nesse 

sentido, avaliamos se o meio condicionado M2 também seria capaz de prevenir a 

diferenciação de fibroblastos cardíacos de ratos P1, quando submetidos ao indutor 

de diferenciação de miofibroblastos (TGF-β, (158, 159)). A expressão de αSMA é 

um marcador clássico de diferenciação de miofibroblastos, secretores de 

colágeno, quando submetidos a algum indutor de estresse, como o infarto do 

miocárdio (158, 159). Nossos resultados indicam que, embora ambos os meios 

condicionados M1 e M2 sejam suficientes para elevar a proliferação de células 

tropomiosina-negativas, nas culturas de cardiomiócitos (Figura 23A), somente o 

meio condicionado M2 foi capaz de prevenir a diferenciação de fibroblastos 

cardíacos de ratos, avaliada pela intensidade de expressão da proteína αSMA, 

frente a um estímulo indutor (Figuras 23B). Uma vez que os macrófagos anti-

inflamatórios apresentam características pró-fibróticas em adultos (160, 161), 

nossos resultados sugerem que fibroblastos cardíacos de ratos neonatos 

submetidos ao tratamento com meio condicionado anti-inflamatório, apresentam 

um perfil regenerativo, com prevenção da diferenciação de um caráter celular 

patológico. Em suma, os resultados obtidos in vitro, sugerem que o meio 

condicionado de macrófagos anti-inflamatórios, estimula a proliferação de 

cardiomiócitos, em condições basais e quando submetidos à hipóxia, além de 

prevenir a diferenciação de fibroblastos cardíacos induzidos, de ratos neonatais.  

Considerando os efeitos com potenciais regenerativos, das células 

cardíacas submetidas ao tratamento com meios condicionados de macrófagos, 

decidimos avaliar as principais citocinas presentes nos sobrenadantes a fim de 

determinar as que poderiam ser consideradas candidatas do processo (Figura 25). 

Uma vez que ambos os meios condicionados, M1 e M2 foram capazes de elevar a 

taxa de proliferação de cardiomiócitos e de fibroblastos cardíacos, mas somente o 
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meio condicionado M2 foi capaz de elevar a taxa de proliferação de cardiomiócitos 

submetidos à hipóxia (Figura 22) e de prevenir a diferenciação de fibroblastos 

cardíacos induzidos por TGF-β (Figura 23), decidimos comparar as citocinas 

expressas tanto no meio condicionado M1 e M2, que fossem diferentes do meio 

controle (Figura 26), e também avaliar as citocinas exclusivas do meio 

condicionado M2, em comparação com o meio condicionado M1 e controle (Figura 

26).  

Dentre as 28 citocinas avaliadas, 15 destacaram-se como sendo diferentes 

do controle, mas semelhantes tanto ao meio condicionado M1 quanto ao M2 

(Figura 27), sendo essas: RANTES, IL-1α, CINC-1, CINC-2α/β, TIMP-1, IP-10, IL-

1ra, CINC-3, LIX, VEGF, MIP-1α, sICAM-1, MIP-3α e IL-10. Agora, as citocinas 

exclusivamente expressas no meio condicionado M2, sendo diferentes do M1 e o 

do controle foram avaliadas, e o resultado sugeriu uma quantidade restrita das 

citocinas presentes, sendo essas IL-4, IL-6, IL-1β e Fractalkine (Figura 27). 

Embora o papel de algumas citocinas exclusivas presentes no meio condicionado 

M2 já terem sido descritas por estimularem a resposta inflamatória aguda (162, 

163), a citocina IL-6 já foi descrita por apresentar tanto propriedades pró, quanto 

anti-inflamatórias (164). Todavia, de maneira geral, nossos resultados sugerem 

que essas citocinas podem ser potenciais candidatas a novas abordagens 

experimentais que explorem o potencial regenerativo das células cardíacas 

neonatais, combinando o efeito proliferativo de cardiomiócitos e a prevenção da 

diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos. Além disso, os efeitos 

observados sugerem um interplay entre fibroblastos cardíacos, cardiomiócitos e a 

o papel da resposta inflamatória, na reparação cardíaca (157, 165), e novos 

experimentos fazem-se necessários a fim de compreender e explorar esses 

efeitos em novas abordagens terapêuticas que direcionem a resposta após lesão 

do miocárdio, em adultos.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que ratos com um dia de 

vida apresentam capacidade de responder ao estímulo de ressecção apical, com 

ativação de processos biológicos ligados a recrutamento e maturação de células 

inflamatórias e infiltração de macrófagos, e cujo perfil anti-inflamatório aumenta a 

taxa de proliferação de cardiomiócitos e previne a diferenciação induzida de 

fibroblastos cardíacos neonatais. Ainda, o potencial de neoformação de 

cardiomiócitos observado no rato P1 é perdido nos ratos com sete dias de vida 

(P7). Além disso, até o presente momento, os dados obtidos nesse trabalho são 

inéditos e abrem uma nova possibilidade de exploração e modulação de novas 

abordagens terapêuticas regenerativas. 
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