EDNEI LUIZ ANTONIO

ABLAÇÃO POR RÁDIO-FREQÜÊNCIA DO VENTRÍCULO
ESQUERDO NO RATO: UM NOVO MODELO DE INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA COM TAMANHOS DE INFARTO DO MIOCÁRDIO
SEMELHANTES E BAIXA MORTALIDADE

Dissertação de Mestrado apresentada à
Universidade Federal de São Paulo
para a obtenção do Título de Mestre em
Ciências pelo programa de PósGraduação em Cardiologia.

SÃO PAULO
2010

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina
Programa de pós-graduação em Medicina (Cardiologia)

EDNEI LUIZ ANTONIO

ABLAÇÃO POR RÁDIO-FREQÜÊNCIA DO VENTRÍCULO
ESQUERDO NO RATO: UM NOVO MODELO DE INSUFICIÊNCIA
CARDÍACA COM TAMANHOS DE INFARTO DO MIOCÁRDIO
SEMELHANTES E BAIXA MORTALIDADE

Dissertação de Mestrado apresentada à
Universidade Federal de São Paulo
para o programa de Pós-Graduação em
Cardiologia.

SÃO PAULO
2010

Antonio, Ednei Luiz
Ablação por radiofreqüência do ventrículo esquerdo no rato: um novo
modelo de insuficiência cardíaca com tamanhos de infarto do miocárdio
semelhantes e baixa mortalidade. / Ednei Luiz Antonio.
São Paulo: Escola Paulista de Medicina, 2010.
67 f.:
Orientador: Paulo José Ferreira Tucci.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo - Escola
Paulista de Medicina. Programa de Pós-graduação em Cardiologia.
Título em inglês: Left ventricle radio-frequency ablation in the rat: a new
model of heart failure due to myocardial infarction homogeneous in size and
low in mortality
1. Ablação por radiofreqüência; 2. Infarto do miocárdio;
3. Insuficiência cardíaca; 4. Ratos.

Sumário

Sumário
Dedicatória ..............................................................................................................

II

Agradecimentos ......................................................................................................

IV

Resumo ....................................................................................................................

VI

Abstract ...................................................................................................................

IX

Lista de abreviaturas e siglas ................................................................................

XII

Lista de figuras e tabelas ........................................................................................ XIV
1.

Introdução ............................................................................................................... 02

2.

Material e métodos .................................................................................................

06

2.1. Animais estudados ............................................................................................. 06
2.2. Equipamento utilizado para ablação e técnica de aplicação .............................. 07
2.2.1. Técnica utilizada na fase inicial ..............................................................

09

2.2.2. Técnica utilizada na fase final .................................................................

10

2.3. Técnica de promoção da oclusão coronária ......................................................

09

2.4. Estudo morfofuncional por ecodopplercardiograma ......................................... 12
2.5. Estudo hemodinâmico .......................................................................................

14

2.6. Estudo da função mecânica dos músculos papilares .........................................

15

2.7. Estudo anátomo-patológico ............................................................................... 17

3.

2.8. Teor de água do pulmão ....................................................................................

19

Resultados ...............................................................................................................

21

3.1. Padronização da técnica de ablação ..................................................................

21

3.2. Tamanho dos infartos do miocárdio e localização ............................................

22

3.3. Mortalidade em 24 horas ................................................................................... 24
3.3. Estudo anátomo-patológico ............................................................................... 25
3.4. Dados funcionais ...............................................................................................

27

3.4.1 Avaliação ecocardiográfica ......................................................................

28

3.4.2. Avaliação hemodinâmica ........................................................................

29

3.4.3 mecânica miocárdica pelo músculo papilar .............................................. 31
4.

Discussão .................................................................................................................

33

5.

Conclusões ............................................................................................................... 39

6.

Referências ………………………………….…………………………………….

41

I

De que serviria a vida se não fosse
para corrigir os erros,
vencer nossos preconceitos e,
a cada dia, alargar nosso coração
e nossos pensamentos?
Utilizamos cada dia para alcançar
um pouco mais
mais de verdade.
“Romain Rolland”

II

Dedicatória
Dedico este trabalho à minha filha Maria Eduarda Santana. Recebê-la
significou para mim encontrar também a força propulsora e o destino

III
dos meus dias. Você representa meu alento, meu aconchego, minha
esperança, meu afeto e minha vida... Te amo muito.
À minha mãe Conceição Bibiano de Souza, meu exemplo; ensinou-me
ter caráter, dignidade e perseverança sempre. Você representa minha
existência.
Aos meus pais Jorge Antonio e Nelson Souza, “existe no ser humano
que sou hoje, um pouco de cada um de vocês”, obrigado por todo
carinho e apoio sempre.
Aos meus irmãos Edson (in memorian), Karina, Ricardo, Raul, Rafael (in
memorian) e Vitor; pela força, inspiração e alegria que sempre
brindaram meu caminho.
À minha esposa Karin Santana por todo apoio e momentos de ausência.
À minha família Jorge, Sueli, Maria Lúcia, Laura, Urbano, Antonio,
Nelson, Daniella, Tamara, por todo apoio sempre que solicitados.

À DEUS, por sempre colocar em
meu caminho pessoas iluminadas e de boa vontade.

IV

Agradecimentos
Agradeço:

V
Ao Prof. Paulo Tucci que me recebeu quando menos esperava entrar neste
mundo da pesquisa.
Aos Profs. Antonio Carlos Carvalho, Valdir Ambrósio Moisés, Marcelo
Franco, por todo apoio à pesquisa básica na UNIFESP e incentivo a este
trabalho.
Ao Prof. Guilherme Fenelon,
desenvolvimento deste trabalho.

por

todo

apoio

na

idealização

e

Ao Prof. Dr. Neif Murad, por todo incentivo, amizade e “puxões de orelha”.
À Profª. Rozeli Levy pela amizade e apoio sempre. Exemplo de caráter e
dignidade. Você representa muito na minha vida.
Aos Profs. Cássia Bergamaschi, Sérgio Cravo, Ruy Campos, Eduardo
Colombari, Oswaldo Lopes da Disciplina de Fisiologia Cardiovascular e
respiratória da UNIFESP pelo apoio.
Aos meus colegas e pós-graduandos Alessandra Nunes, Alexandra dos
Santos, Ana Rizzutti, Andréa Costa, Andrey Serra, Camila Picollo, Dalton
Dallemulle, Danilo Bocalini, Dermeval Junior, Eduardo Veiga, Fernanda
Oliveira, Izo Helber, Lafayete Ramos, Leonardo dos Santos, Leslie Portes,
Luciane Anitelli, Renato Sofia, Rodrigo Lara, Vanessa Janini, Ione
Dragunas, Jairo Montemor, Luis Fenesa, Moisés, Marcelo de Paula, Rafael
Luiz, Tathyanna Figueiredo, Aline Marcassi, André Bonilha, Ernesto
Alarcon, Ronald Flumignan, Sara Foschini, Silvia Oliveira pela companhia,
amizade e troca de conhecimentos.
Rosemeire Kanashiro-Takeuchi, excelente professora. Meus primeiros
passos na cirurgia experimental devo à você. Exemplo como pessoa e
profissional.
Aos companheiros de trabalho Airton Santos, Antonio Lima, José Correia
(in memorian), Anatiana Souto e Kátia Monteiro, Maria Christina Almeida
pela amizade, companheirismo e toda ajuda sempre.
Aos amigos Armando Infante, Daniela Oliveira e Flavia Bianca Martins, por
todo apoio, amizade e momentos de desabafo.
As senhoras Edelite Gomes, Maria de Paula, Orminda de Jesus, por toda
força e apoio.
Ao colega Fred da empresa TEB – Tecnologia Eletrônica Brasileira, pelo
apoio no desenvolvimento deste trabalho.

À FAPESP, CAPES, CNPq e UNIFESP, pelo apoio financeiro.

VI

Resumo
RESUMO

VII
O Infarto do Miocárdio (IM) em roedores é o modelo animal mais
freqüentemente utilizado para reproduzir experimentalmente a Insuficiência
Cardíaca Congestiva (ICC) de humanos. A oclusão cirúrgica da artéria
coronária descendente anterior (ACDA) é o método mais tradicionalmente
usado para obter o IM experimental há décadas. Este modelo é bem validado
para simular ICC, como é evidenciado pelo grande número de publicações que
disponibilizam informações significativamente relevantes.

A ligadura da

coronária em ratos é inerentemente associada a infartos de tamanho variável, e
em alguns casos, ausência de necrose miocárdica. Outro fator desfavorável é a
alta taxa de mortalidade pós-oclusão coronária (OC). A proposta deste trabalho
foi de padronizar um novo modelo de ICC secundário ao IM por aplicação de
corrente elétrica de radiofreqüência no ventrículo esquerdo (VE), e analisar as
características do modelo. Para tanto, foram utilizados 210 ratos Wistar-EPM,
machos e fêmeas, distribuídos em grupos, operados pelo método tradicional de
oclusão coronária, ablação por radiofreqüência e sem intervenção cirúrgica,
como grupo controle. Após a promoção do IM, os animais foram separados em
grupos de uma e quatro semanas para avaliação, do qual eram anestesiados e
seqüencialmente avaliados por ecocardiograma (ECO), estudo hemodinâmico,
mecânica miocárdica e anátomo-patológico. Os infartos transmurais ocorreram
em todos os casos operados por ablação com mortalidade imediata de 7,5%.
Animais de OC foram incluídos somente os IM > 40% do VE. A variabilidade
no tamanho dos IMs foi menor nos ratos de Ab (x ± DP: 45 ± 8%:) quando
comparado com OC (40 ± 19%). O ECO e estudo hemodinâmico mostraram
aumentos comparáveis quanto à dimensão do VE, pressão diastólica final e

VIII
teor de água pulmonar uma e quatro semanas pós-IM. Mecânica miocárdica
seis semanas pós-IM foram compatíveis na disfunção inotrópica e lusitrópica.

Avaliações histopatológicas foram identificadas lesões semelhantes às
que ocorreram após OC, com fase de cicatrização completa em quatro
semanas. Ab VE originou IM com tamanhos semelhantes e baixa mortalidade
imediata. Resultou em evolução histopatológica, dilatação e disfunção
ventricular, disfunção na mecânica miocárdica e congestiva. Resultados que
reproduziu o IM por OC. Palavras chave: ablação por radiofreqüência, infarto
do miocárdio, insuficiência cardíaca, ratos.
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Abstract

Left ventricle radio-frequency ablation in the rat: a new model of heart
failure due to myocardial infarction homogeneous in size and low in
mortality

The Myocardial Infarction (MI) in rodents is the most frequently used
animal model to reproduce experimentally the Congestive Heart Failure (CHF)
in humans. Surgical closure of the anterior descending coronary artery (ADCA)
is the method traditionally used to obtain the experimental MI decades. This
model is well validated to simulate CHF, as evidenced by the large number of
publications that provide relevant information significantly. The coronary artery
ligation in rats is inherently associated with infarcts of variable size, and in some
cases, absence of myocardial necrosis. Another unfavorable factor is the high
rate of mortality after coronary occlusion (CO).
The purpose of this study was to standardize a new model of CHF
secondary to MI by applying radio frequency electric current in the left ventricle
(LV), and analyze the characteristics of the model. To this end, we used 210
Wistar-EPM, male and female, in groups, operated by the traditional method of
coronary occlusion, and radiofrequency ablation without surgical intervention or
control group. After the promotion of MI, animals were separated into groups of
one and four weeks for evaluation, which were anesthetized and sequentially
assessed by echocardiography (ECHO), hemodynamic, myocardial mechanics,
and pathological. The transmural infarction occurred in all cases operated
ablation with immediate mortality of 7.5%. CO animals were included only MI>
40% LV. The variability in the size of the MI were lower in rats Ab (x ± SD: 45 ±

XI
8%) when compared with coronary occlusion (CO, 40 ± 19% SD). The
echocardiography and hemodynamic study showed comparable increases in
the sizes of the LV end-diastolic pressure and pulmonary water content in one
and four weeks post-MI. Myocardial mechanics six weeks post-MI were
compatible in the inotropic and lusitropic dysfunction. Histopathological
evaluations were identified lesions similar to those that occurred after CO, with
complete healing phase in four weeks. Ab IM VE originated with similar size and
low mortality. Resulted in histopathological changes, and ventricular dilation,
mechanical dysfunction and myocardial failure. Results reproducing the IM by
CO. Key Words: Rats, myocardial infarction, radiofrequency ablation, heart
failure.
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1. INTRODUÇÃO
O Infarto do Miocárdio (IM) em roedores é, sem dúvida, o modelo animal
mais

freqüentemente

utilizado

para

reproduzir

experimentalmente

a

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) de humanos. A oclusão cirúrgica da
artéria

coronária

descendente

anterior

(ACDA)

é

o

método

mais

tradicionalmente usado para obter o IM experimental. Este modelo é bem
validado para simular ICC, como é evidenciado pelo grande número de
publicações que disponibilizam informações significativamente relevantes
(JOHNS & OLSON, 1954; FISHBEIN, 1978; PFEFFER, 1979, KLONER,1983;
JANG,1983; SPADARO, 1984; PFEFFER, 1985; ROHDE, 1999; PERON, 2005;
KANASHIRO, 2006; dos SANTOS, 2008) entre outros.
Embora altamente representante de morte celular isquêmica como
acontece em humanos, o modelo de ligadura da coronária em ratos é
inerentemente associado com infartos de tamanho variável, requerendo
aumento do número de animais dos grupos de estudos (PFEFFER, 1985,
PFEFFER, 1991). Assim, há referências de variações do tamanho do IM
(CHEUNG, 1994; JAIN, 2000; OLIVETTI, 1990; SCORSIN, 1997; THAI, 1999)
desde ausência de necrose miocárdica (OPTIZ, 1995; PFEFFER, 1985) até
cicatrizes que ocupam 62% (PFEFFER, 1985) da superfície do ventrículo
esquerdo (VE). Ademais, a ligadura da ACDA no coração de ratos conduz
tipicamente a infartos apicais com formação de aneurisma grande, que causa
geometria ventricular diferenciada (PFEFFER, 1991; BOYLE, 1993).
Não são somente estes os inconvenientes do modelo. É altamente
imprópria a alta taxa de mortalidade pós-oclusão coronária (OC), que em
algumas publicações atinge até 65% nas primeiras 48 horas pós OC

3

(MILLAVETZ, 1996; PFEFFER, 1985; YUE, 1998; OPTIZ, 1995; PFEFFER,
1985). Estas características das repercussões da OC no rato instigaram a
busca de outros métodos de produção de IM. A proposta mais recente e
prestigiosa foi o modelo de crioinjúria, no qual um eletrodo metálico com área
de contato previamente definida, resfriada (-180 ºC) em nitrogênio líquido, é
encostado na parede externa do ventrículo esquerdo (VE), com intenção de
produzir necroses miocárdicas por congelamento com tamanhos menos
variáveis. Depois que o modelo de crioinjúria foi primeiramente descrito, bons
resultados têm sido relatados por alguns autores (SOUKIASIAN, 2004; van den
BOS, 2005). O modelo de crioinjúria, como proposta de homogeneização do
tamanho do IM, permitiu que houvesse reprodução consistente do tamanho do
IM, transmural e semelhantes quanto à localização em alguns trabalhos
(SOUKIASIAN, 2004; van den BOS, 2005; HUANG, 2006). Contudo, outros têm
alcançado resultados não tão satisfatórios pela dificuldade de obter IM
transmurais. (BYUN, 2000; CIULLA, 2004, LEWIS, 1998).

Em experiência

realizada em nosso laboratório (dados não publicados) não houve sucesso na
reprodução deste modelo, pois também não houve IM transmurais.
Ablação no miocárdio com correntes de radiofreqüência é um método
rotineiramente utilizado na prática clínica para tratamento de arritmias
cardíacas (BHARATI, 1989; NATH, 1994; HAINES, 2004; FENELON, 2004). O
montante muito elevado da energia que é liberada nos tecidos durante o
trânsito de corrente promove necrose celular pela temperatura excessiva que é
alcançada. Ocorre necrose típica de coagulação, que posteriormente, é
substituída por tecido fibroso. (NATH, 1994; HAINES, 2004; FENELON, 2004).
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Na prática cardiológica, a ablação miocárdica por correntes elétricas
senoidais de alta freqüência (radiofreqüência: de 500 a 1.000 KHz) é validado
como método eficiente e seguro para promover necrose miocárdica bem
circunscrita, para suprimir tecidos em que a condução do estímulo elétrico tem
curso anormal (NATH, 1994). Considera-se que a freqüência tão elevada das
oscilações senoidais da corrente elétrica liberada no miocárdio assegura a não
ocorrência de fibrilação ventricular. O caráter circunscrito da lesão pode ser
obtido controlando o tamanho do eletrodo por onde a corrente é liberada, o
montante de energia liberada durante a ablação e o tempo de exposição à
corrente elétrica. O pequeno número de complicações desencadeada pela
ablação por radiofreqüência (ARF), bem como a possibilidade de controlar o
tamanho da lesão miocárdica, tem gerado grande interesse.
Tais características da ARF geraram hipóteses de que a técnica possa
ser adequada para produzir um modelo de IM homogêneos em tamanho e com
baixa taxa imediata de mortalidade em ratos, capaz de reproduzir a
fisiopatologia desencadeada pelo tradicional e já aceito modelo de necrose
miocárdica secundária à oclusão.
Este trabalho objetivou analisar as características do modelo de IM
obtido por necrose miocárdica do ventrículo esquerdo de ratos, secundária à
aplicação de corrente elétrica de radiofreqüência. Avaliou-se a variabilidade do
tamanho do IM, a mortalidade imediata e as repercussões fisiopatológicas
durante um período em que as manifestações histopatológicas e congestivas
ocorrem no modelo de IM por ligadura da ACDA.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Animais estudados
Este trabalho foi desenvolvido utilizando dados de 210 ratos Wistar-EPM
aparentemente saudáveis, provenientes do biotério central do Centro de
Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME) da Universidade
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. Dependendo do interesse
de cada momento do estudo, foram utilizados ratos machos (n = 119), com
peso corpóreo (x ± epm) de 221 ± 2,4 g ou fêmeas (n = 91), com peso corpóreo
de 228 ± 2,7 g.
Os ratos machos foram utilizados para concretizar os estudos pilotos (n
= 34), para determinação da mortalidade promovida pelo método nas primeiras
24 horas que se seguiram à ablação (n = 66) e para avaliar o tamanho do IM
em diferentes níveis do VE (n = 19). As ratas fêmeas foram utilizadas para
determinação das modificações anátomo-funcionais promovidas pela ablação
(n = 28), em comparação com dados de ratas controle (n = 30) e ratas
submetidas à OC tradicional (n = 33).
O manuseio dos animais obedeceu às normas previstas no texto “Leis
Referentes à Experimentação Animal no Brasil - Situação Atual” divulgado na
internet (http://www.ccs.ufpb.br/pesqccs/animal.htm), que compila todos os
decretos de leis brasileiras norteadoras da utilização de animais em pesquisas,
e o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo (Processo 1356/06).
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2.2. Equipamento utilizado para ablação e técnica de aplicação
Para concretizar a ablação foi utilizado gerador de correntes elétricas
com rádio-freqüência da Tecnologia Eletrônica Brasileira Ltda., modelo TEB
RF10, que gera correntes elétricas com freqüência de 1.000 KHz.
Depois de período inicial em que experiências pilotos foram realizadas
para padronização de eletrodos e das características técnicas da corrente a ser
utilizada para a ablação, definiram-se os eletrodos a serem utilizados, o nível
de energia a ser liberada, o tempo de duração da corrente e os comandos
referentes à impedância alcançada durante o processo ablativo. Optou-se por
nível de energia de 12 watts a serem aplicados durante 12 s. A impossibilidade
de contar com indicações da temperatura alcançada durante a aplicação da
corrente de radiofreqüência (CRF) nos induziu a não incluir este fator na
monitorização

dos

experimentos.

Adicionalmente,

em

função

das

circunstâncias verificadas nas experiências conduzidas neste período piloto,
estabeleceu-se 200 Ohms como a impedância máxima a ser atingida durante
as ablações. A fase piloto foi concretizada utilizando dois eletrodos (figura 1)
para concretizar a ablação em ratos.

Figura 1 – Apresentação dos eletrodos. A) Extremidade distal do eletrodo
positivo; B) Eletrodos positivo (P) e de referência (R); C) Disposição em
que eram mantidos no coração no momento da aplicação da corrente
ablativa.
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O eletrodo de ablação – que foi o eletrodo definitivo utilizado durante
todo o transcurso do protocolo – constou de uma peça de aço inoxidável
isolada em toda superfície, com exceção da extremidade distal, que foi
preparada para ter a forma abobadada. A porção exteriorizada desta
extremidade, que compunha a superfície de ablação, tinha o diâmetro de 4,7
mm. Dois eletrodos neutros foram utilizados durante o transcurso dos
experimentos. O primeiro (figura 1) constava de uma placa de cobre com
dimensões de 2,4 x 1,1 cm, mantido em forma curva no seu eixo mais longo,
que era colocado na parede posterior do coração. Algumas dificuldades
verificadas com este eletrodo, quando da aplicação do protocolo – que serão
detalhadas em resultados – nos levaram a construir outro eletrodo (figura 2)
sob forma de pinça-eletrodo. Constou de uma pinça cirúrgica de aço inoxidável
especialmente projetada e construída, cujas extremidades assumiam a forma
de conchas com diâmetro de 8,8 mm e abóbada com 1 mm de profundidade. A
forma abobadada foi preferida por possibilitar a fixação do coração sem a
necessidade de comprimi-lo e por ampliar a superfície de recepção da corrente,
permitindo, assim, a redução da impedância. Na extremidade distal desta pinça
foi acoplado o fio condutor da CRF.

Figura 2 – Pinça-eletrodo de aço inoxidável construída especialmente
para uso no protocolo como eletrodo de referência (negativo).
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Para aplicação da corrente de ablação, os animais eram anestesiados
em frasco cuja atmosfera tinha vapores de halotano, entubados com cateter
intravenoso 16, colocados em respiração mecânica, em ventilador para
roedores (modelo Harvard 683), com 90/100 movimentos por minuto e volume
corrente de 2,5 ml. Procedia-se à tricotomia do tórax e era realizada a assepsia
da pele com álcool 70%. Os animais eram imobilizados na posição de decúbito
dorsal em placa de acrílico e era realizada uma incisão na pele, utilizando-se
pinça e tesoura, na linha axilar média, um dedo abaixo da axila. Com auxílio de
tesoura curva os músculos peitorais eram afastados e com uma pinça
hemostática os músculos intercostais eram divulsionados.
O procedimento ablativo obedeceu a sistemáticas distintas na fase inicial
de aplicação do protocolo e na fase final.

2.2.1. Técnica utilizada na fase inicial
A toracotomia era mantida ampliada com auxílio de pinça hemostática e
era realizada compressão da parede lateral direita do tórax com a finalidade de
exteriorizar o coração. A pericardiotomia era produzida por meio de pinça
anatômica e o eletrodo neutro de cobre era colocado na parede posterior do
coração visando a limitar a sua excursão. O eletrodo de ablação era colocado
na parede anterior, comprimindo o órgão para completar a sua imobilização, e
a corrente de rádio-frequência era aplicada segundo as características técnicas
anteriormente mencionadas. O coração era recolocado em sua posição
original, era promovida hiperinsuflação pulmonar e a toracotomia era fechada
por sutura em bolsa previamente preparada em torno da incisão. Aguardava-se
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que o animal retomasse a respiração espontânea, cessava-se a respiração
mecânica e procedia-se à sua extubação.

2.2.2. Técnica utilizada na fase final
A sistemática utilizada na fase final diferiu substancialmente desta
inicialmente aplicada, em função de ensinamentos que foram sendo
acumulados.
Após a toracotomia, dois afastadores cirúrgicos tipo “Stevenson”
modificado, eram colocados no espaço intercostal (figura 3A) para separar as
costelas e ampliar a toracotomia. A pata dianteira esquerda do animal era
liberada da posição original de decúbito dorsal e fixada junto à pata dianteira
direita. Esta manobra visava colocar o tórax em posição de semi-decúbito
lateral direito. Durante os experimentos pilotos, esta posição mostrou-se mais
favorável para expor a face lateral do VE ao eletrodo de ablação. O coração
era imobilizado dentro do tórax, em posição favorável para se proceder à
ablação da face lateral do VE com a pinça-eletrodo (figura 3B). Esta manobra
era realizada com a preocupação de segurar o coração com a pinça-eletrodo
apenas

para

imobilizá-lo,

sem

promover

sua

compressão.

Após

pericardiotomia, promovida por meio de pinça anatômica, o eletrodo de ablação
era posicionado no miocárdio que permanecia no espaço deixado pelas
extremidades da pinça-eletrodo e a corrente de ablação era liberada (figura
3C). Os procedimentos de término da ablação foram iguais àqueles utilizados
na fase inicial. Já era possível visualizar a lesão depois da retirada do eletrodo
(figura 3D).
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Para efeito de ilustração de um procedimento de ablação, expusemos
um vídeo na internet:
mms://webconferencia.unifesp.br/fisio_cardio/ablacao.wmv

Figura 3 – Sequência de eventos da aplicação da técnica. A) Exposição do coração após
colocação dos afastadores; B) Fixação do coração com a pinça-eletrodo; C) Eletrodo positivo
posicionado na área livre do ventrículo esquerdo; D) Área lesionada imediatamente após
corrente ablativa.

2.3. Técnica de promoção da oclusão coronária
O método de produção do IM baseou-se no trabalho de JOHNS e
OLSON, 1954, com pequenas adaptações. Os animais foram anestesiados
com mistura de cetamina (50 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), entubados e
ventilados com pressão positiva em ventilador para roedores (modelo Harvard
683). Após tricotomia do hemitórax esquerdo, foi realizada toracotomia lateral
no local onde o coração causa impacto à palpação. Com o animal na posição
supina, foi feita incisão da pele e divulsão dos músculos peitorais e intercostais,
com auxílio de pinça Kelly curva. Após divulsão da musculatura intercostal, as
costelas foram afastadas com auxílio da pinça Kelly e de afastador Stevenson
modificado. A pericardiotomia foi produzida por meio de pinça anatômica e a
ACDA visualizada.
Para a produção do IM por OC, a ACDA foi ligada a, aproximadamente,
três milímetros de sua origem na aorta, por meio de fio de sutura nylon 5,0.
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Após serem checados os resultados da sutura, o afastador era retirado,
promovia-se hiperinsuflação pulmonar e o tórax era fechado por sutura em
bolsa previamente preparada em torno das bordas da incisão. A seguir, o
animal era mantido em ventilação artificial enriquecida com oxigênio até que
ocorresse ventilação espontânea. A ventilação artificial era retirada e, quando
se mostrasse estável, o animal era extubado.
Os animais eram monitorados durante a OC e a ARF com uma
derivação de eletrocardiograma (ECG). Dois eletrodos eram colocados nas
patas dianteiras, um na pata traseira esquerda e o ECG era acompanhado
antes, durante e depois dos procedimentos.

2.4. Estudo morfofuncional por ecodopplercardiograma
O estudo Doppler ecocardiográfico (ECO) foi realizado para estimativa
do tamanho do IM, morfologia cardíaca e função ventricular. Os animais
submetidos à ablação foram analisados uma semana (n = 8) e quatro semanas
(n = 7) depois de produção do IM. Em comparação, ratos operados por oclusão
coronária foram submetidos a ECO após uma (n = 20) e quatro (n = 13)
semanas de oclusão.
Após anestesia e tricotomia da face anterior do tórax, três eletrodos
foram colocados nas patas para obtenção do traçado eletrocardiográfico
simultâneo à imagem ecocardiográfica e os animais posicionados em decúbito
lateral esquerdo. O exame foi realizado segundo técnica já consolidada em
nosso laboratório (MOISÉS, 2000; BONILHA, 2005; KANASHIRO, 2006;
PORTES, 2006; SARAIVA, 2007; dos SANTOS, 2008; SANTOS, 2009;
HELBER, 2009), com aparelho SONOS 5500® (Hewlett Packard, Andover, MA,
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USA), que permite obtenção de imagens cardíacas em tempo real nos modos
mono e bidimensional, além da velocidade de fluxo por efeito Doppler
espectral, com profundidade de 3,0 cm e transdutor de 12 MHz. As imagens
em cortes transversais do ventrículo esquerdo foram gravadas em fitas de
vídeo para posterior análise. Foram utilizadas as janelas paraesternal esquerda
(corte longitudinal e transversal) e apical (quatro câmaras e duas câmaras),
para obtenção dos seguintes dados: diâmetros do VE ao final da diástole
(DDVE) e ao final da sístole (DSVE), o diâmetro ântero-posterior do átrio
esquerdo (AE), a presença de infarto, sua extensão e a função sistólica e
diastólica do VE. O tamanho do infarto (TI) foi avaliado pela medida do
comprimento das regiões acinética e/ou hipocinéticas (RAH) das paredes
ventriculares, e expresso como percentagem do perímetro total do contorno
endocárdico (PE), em três cortes transversais do VE (nível das bordas das
cúspides da valva mitral, dos músculos papilares e da região apical). Este
método foi previamente validado em nosso laboratório (MOISÉS, 2000)
utilizando a fórmula:
TI = (RAH / PE) 100
A função contrátil foi analisada pela fração de encurtamento da área
transversa (FEAT), representada pela média das medidas obtidas nos planos
basal, médio e apical do VE, no corte transversal e paraesternal segundo a
fórmula:
FEAT= [(AD-AS/AD)] x 100%,
sendo AD a área diastólica e AS a área sistólica do VE.
A função diastólica foi analisada utilizando-se os índices derivados da
curva de velocidade do fluxo diastólico mitral e do fluxo sistólico da via de saída
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do ventrículo esquerdo obtidos pela técnica de Doppler pulsátil. A curva de
velocidade do fluxo diastólico foi obtida a partir da imagem apical quatro
câmaras, posicionando-se a amostragem de volume próximo à face ventricular
da valva mitral. Foram determinadas:
a) onda E: maior valor da velocidade de fluxo inicial do enchimento
ventricular;
b) onda A: maior valor da velocidade de fluxo telediastólico mitral;
c) relação E/A: razão entre a velocidade máxima da onda E e a
velocidade máxima da onda A;
d) tempo de desaceleração da onda E (TDE): tempo, em milisegundos
(ms), entre o pico da onda E e o ponto em que a rampa de
desaceleração intercepta a linha de base da curva de velocidade do
fluxo diastólico mitral;
As curvas de velocidade dos fluxos para análise do tempo de
relaxamento

isovolumétrico

(TRIV)

foram

obtidas

posicionando-se

a

amostragem de volume entre a valva mitral e a via de saída do VE. Foi
determinado o TRIV em milissegundos (ms), entre o final do fluxo sistólico na
via de saída do VE e o início do fluxo diastólico mitral.

2.5. Estudo hemodinâmico
Após

avaliação

ecocardiográfica,

eram

realizados

os

estudos

hemodinâmicos com os animais imobilizados em decúbito dorsal, aquecidos (±
37o C) com tapete térmico controlado por termômetro mantido no canal anal do
animal, sob plano de ventilação mecânica (freqüência: 100 movimentos/minuto
e volume corrente: 10 ml/Kg) enriquecida com oxigênio (0,6 a 0,8 L/min.). Um
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micromanômetro Millar (MikroTip 2F, Millar Instruments Inc., Houston, TX,
USA) teve sua extremidade distal posicionada dentro da cavidade ventricular
esquerda a partir de cateterismo da carótida direita para determinação da
pressão intraventricular. Os dados obtidos por software AcqKnowledge® 3.7.5.
(Biopac Systems Inc., CA, USA) possibilitaram computar os valores
instantâneos de: pressões ventriculares sistólica (PSVE) e diastólica final
(PDFVE) em mmHg, freqüência cardíaca (em batimentos por minuto, BPM),
primeira derivada temporal de pressão positiva e negativa (dP/dt) em mmHg
por segundo.
As avaliações hemodinâmicas eram realizadas nos animais estudados
com uma (n = 8) e quatro (n = 7) semanas após ablação e após uma (n = 19) e
quatro (n = 12) semanas de oclusão da coronária.

2.6. Estudo da função mecânica dos músculos papilares
Os corações eram retirados rapidamente do tórax e colocados em
solução de Krebs-Henseleit, previamente oxigenada com 100% de oxigênio e
aquecida a 30ºC. Em seguida eram retirados da solução, extirpada a parede
livre do ventrículo direito e o septo interventricular dividido ao meio para que os
músculos papilares do VE fossem adequadamente expostos. Cuidadosamente,
os músculos papilares posteriores eram dissecados numa plataforma de
parafina e suas extremidades tendínea e parietal, presas a anéis de aço
inoxidável. Após isolamento, o músculo era mergulhado verticalmente em uma
câmara de vidro preenchida com 5 ml de solução de Krebs-Henseleit, sua
extremidade superior fixado a um transdutor de força isométrica (GRASS FT03, Astro-Med, Inc., RI, USA) e o anel da extremidade inferior do músculo
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conectado a um gancho fixo na cuba de vidro. O transdutor de força, conectado
ao micromanipulador (No 2046F, Mitutoyo Inc, Kawasaki, Japan) permitia
deslocamento vertical a cada 10 micrômetros/volta. A composição da solução
de Krebs-Henseleit, em milimoles por litro, era: 135 NaCl; 4,6 KCl; 1,5 CaCl;
1,15 MgSO4; 1,2 KH2PO4; 5,5 glicose e 20 de HEPES como tampão. O pH era
ajustado para 7,45 ± 0,05 adicionando-se hidróxido de sódio (NaOH) em
concentração de 20%. Para um litro de solução, em média, foram adicionados
cerca de 2 ml de NaOH, elevando assim a concentração de NaCl para, em
média, 145 mM. A solução era oxigenada com 100% de oxigênio e pressão
parcial mantida acima de 550 mm Hg.
Paralelamente ao músculo papilar existiam dois eletrodos de platina
acoplados a estimulador elétrico (DV&M, modelo ESF-10, SP, Brasil), que
liberavam estímulos em onda quadrada de 5ms de duração, com voltagem
aproximadamente 10% maior que o mínimo necessário para provocar resposta
mecânica máxima do músculo, o que geralmente correspondeu a 7 Volts.
Todos os músculos foram estimulados em freqüência de 0,2 Hertz.
O transdutor conectado a microcomputador dotado do software
AcqKnowledge® 3.7.5. (Biopac Systems Inc., CA, USA) permitiu determinar os
valores das variáveis fisiológicas analisadas como, tensão isométrica
desenvolvida máxima (TD), tensão isométrica de repouso ou diastólica (TR) e
taxa de variação da tensão desenvolvida na unidade de tempo. Foram obtidas
as máximas derivadas positiva (+dT/dtmáx) e negativa (-dT/dtmáx), que
informam a variação temporal da força na contração (sístole) e no relaxamento
(diástole), respectivamente.
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O restante do protocolo obedeceu a experimentos já padronizados
anteriormente em nosso laboratório (PERON, 2005; BOCALINI, 2009; COSTA,
2009; PORTES, 2009).
Foram utilizados, músculos papilares de dez ratos como grupo controle,
sete ratos com infarto por ablação e quatro por oclusão coronária com infartos
importantes (≥ 40%).
Considerando nossa experiência anterior (PERON et al., 2005), na qual
evidenciamos que a função mecânica do miocárdio remanescente a um infarto
é normal durante o período de cicatrização da necrose, nossos estudos em
músculos papilares foram concretizados 6 semanas após promoção dos
infartos.

2.7. Estudo anátomo-patológico
O estudo anátomo-patológico rotineiro (FISHBEIN, 1978; BHARATI,
1989; HAINES, 2004) era realizado com histopatologia tradicional ou apenas
com coloração histoquímica do coração com cloreto de trifenil tetrazólio (TTC)
dependendo do interesse da análise, pois a histopatologia tradicional não
apresenta sensibilidade desejável para necrose durante as horas iniciais após
a oclusão coronária (FISHBEIN, 1981; VIVALDI, 1985).
A avaliação histopatológica completa foi realizada para se definir a
evolução temporal da necrose obtida com a ablação e as repercussões
pulmonares e hepáticas da lesão cardíaca. Foram obtidos os dados
necroscópicos imediatamente após (n = 9), uma semana (n = 10), quatro
semanas (n = 8) e seis semanas (n = 9) após a ablação. O TTC foi utilizado
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quando o interesse da análise se resumiu à medida e localização do tamanho
do IM (n = 36).
Para a coloração histopatológica, os corações eram fixados em formol
tamponado a 10% por 24h. Realizamos cortes transversais desde o ápex até a
base, resultando em quatro fatias de cerca de 0.5 cm de espessura cada uma.
O material foi processado por técnicas histológicas habituais, emblocado em
parafina e submetido a cortes seriados de quatro micra, em micrótomo
rotatório. As lâminas foram coradas por hematoxilina-eosina (HE) e tricromo de
Masson (TM). Na face inferior do segundo corte, foi analisado o tamanho do IM
por dados quantitativos obtidos por sistema de análise de imagens [Image Tool
versão 3.0 (UTHSCSA) San Antonio, TE, USA]. Media-se o perímetro total (PT)
do VE e o arco formado pela região necrosada (RN) e o tamanho do IM era
estimado segundo a fórmula:
Tamanho do IM (%) = RN / PT x 100
Para

a

coloração

com

TTC,

os

corações

foram

seccionados

transversalmente a nível médio-ventricular. As duas porções resultantes eram
incubadas a 37 oC em solução a 1% de TTC tamponado em fosfato (pH: 7,4)
por 5 a 15 minutos, até que a coloração vermelho-escura do miocárdio
remanescente ficasse bem destacada. A seguir, o coração era colocado para
ser fixado em solução tamponada de formol a 10% durante 10 minutos e
incubados em peróxido de hidrogênio a 10% até que houvesse clareamento
total das regiões com hematoma na porção necrosada do miocárdio
(aproximadamente

24h).

Uma

fatia

da

porção

superior

do

coração,

correspondente à base, era retirada e fotografada com câmera digital (Coolpix
4300, Nikon, Japan) e as medidas eram realizadas com software Image Tool
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3.0 (UTHSCSA, San Antonio, TE, USA). O tamanho do IM foi calculado
utilizando-se a mesma fórmula usada para a técnica de histopatologia.

2.8. Teor de água do pulmão
Sendo um parâmetro de congestão pulmonar e, conseqüentemente,
apontando o grau de insuficiência cardíaca, o teor de água do pulmão foi
avaliado por possibilitar análise sensível como indicadora da congestão tissular
(SAITO, 2002). Para tanto, após sacrifício dos animais dos grupos
experimentais, o pulmão direito foi isolado por ponto com fio de algodão em
torno do hilo pulmonar a fim de se evitar perdas de fluidos durante a
manipulação. Foi então, retirado do animal e pesado imediatamente, obtendose o peso úmido (PU) da peça. Tais amostras de tecido foram mantidas em
estufa (85o C por 12 horas - técnica padronizada como adequada em nosso
laboratório), pesadas posteriormente, obtendo-se então o peso seco (PS) da
amostra. O teor de água pulmonar (% H2O) foi calculado pela seguinte fórmula
tradicionalmente utilizada:
% H20 = [(PU – PS)/ PU] x 100
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Resultados
3. RESULTADOS
3.1. Padronização da técnica de ablação
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Depois de testes tipo tentativa/erro definiu-se a corrente de ablação
como liberando 12 watts durante 12 segundos para obtenção das lesões
miocárdicas. Durante a aplicação da corrente de rádio-freqüência era
perceptível o aparecimento de lesão da parede do VE em cor esbranquiçada,
caracterizando bem sua localização.
Dos 34 ratos submetidos à Ab com auxílio da placa de cobre como
eletrodo indiferente, nove (26%) desenvolveram bloqueio atrioventricular total
(BAVT) seguido de óbito. Além disso, não raro eram observadas necroses dos
músculos papilares e do septo interventricular (figura 4A) Durante a passagem
da corrente de ablação, os valores médios de impedância variaram entre 63 a
162 Ohms (135 ± 70 Ω - DPM).
Estas observações foram importantes, principalmente para a idealização
do novo eletrodo indiferente (pinça-eletrodo – figura 2) que nos permitiu fixar
suavemente o coração em posição favorável para aplicação da corrente
ablativa, sem necessidade de comprimi-lo e deformá-lo como ocorria com a
placa de cobre. Além disso, não houve mais BAVT e não mais se observaram
lesões nos papilares e no septo (figura 4 - tamanho IM). A partir desta fase, os
IM eram transmurais e os valores de impedância permaneceram mais estáveis,
entre 122 ± 17 Ω (DPM). Os dados relatados a seguir, foram obtidos utilizando
a pinça eletrodo como definitiva.
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Figura 4 – Corações retirados logo após Ab. A) Lesão característica na
parede livre do VE, imediatamente após Ab. O restante dos corações
expostos foram perfundidos com TTC; B) coração submetido à Ab pela
técnica da fase inicial, com lesões no músculo papilar (círculo) e septo
(seta); C e D) O mesmo coração apresentado antes (C) e após perfusão
com azul de Evans pela aorta ascendente (D). Notar que a perfusão
coronária na região ablacionada está preservada; Os demais corações
foram submetidos à Ab com a técnica definida. Notar papilares
preservados (círculos brancos) e semelhança dos tamanhos
(porcentagens) das lesões.

3.2. Tamanho dos infartos do miocárdio e localização
Na figura 4A é mostrado um dos corações submetidos à Ab, sendo
possível identificar a lesão da parede livre do VE imediatamente após. Em 4B
aparecem lesões dos músculos papilares e do septo interventricular decorrente
da aplicação da corrente ablativa, ainda quando aplicada com primeiro eletrodo
indiferente, o da placa de cobre.
As figuras 4C e 4D mostram um coração logo após Ab antes e depois de
ser perfundido com azul de Evans. Em 4C, a área lesionada em branco e em
4D após perfusão com azul de Evans pela aorta, caracterizando que as artérias
coronárias permaneceram pérvias, mesmo depois da Ab. Na figura 4 também é
possível verificar os tamanhos dos IM resultantes em 10 corações submetidos
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à Ab durante uma das sessões. Observa-se que todos os IM foram
transmurais, que a localização das lesões estava constantemente na parede
lateral do VE e os tamanhos das áreas lesionadas eram semelhantes. Os
músculos papilares permaneceram preservados e o septo interventricular não
afetado.
Definidos os detalhes técnicos da Ab, estudamos 28 ratas fêmeas nas
quais comparamos os tamanhos dos IM em diferentes regiões do coração
(basal, médio e apical). Os valores médios das três camadas eram comparados
com os tamanhos dos IM de 33 ratas operadas por OC.
Na figura 6 são mostrados os tamanhos dos IM obtidos por Ab e OC. Na
figura 5A são ilustrados os tamanhos dos IM em três regiões: basal (36 ± 14%),
média (49 ± 10%) e apical (50 ± 12%) dos animais submetidos à Ab. O
tamanho do IM na região basal era menor (p < 0,0001) quando comparado com
as outras duas áreas. Em dois casos não foram observados lesões na região
basal. Na figura 5B são apresentados os tamanhos dos IM por Ab (45 ± 8%)
comparados com os tamanhos dos IM obtidos por OC (40 ± 19%); não houve
diferença significante entre as médias dos dois grupos. A variabilidade dos
tamanhos dos IM obtidos por Ab eram notadamente menor (teste de Lavene p
< 0,001) em relação aos de OC, que se distinguiu bem pela maior dispersão.
Dois ratos submetidos à OC, não apresentaram infarto. Outros três tiveram IM
inferiores a 10% do VE. Com isso, cinco (15%) dos ratos submetidos à OC, não
tiveram IM que promoveria ICC.
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Figura 5 – Tamanhos dos IM, obtidos por Ab e OC. A) Os valores
individuais (círculos vazios), as médias (círculos escuros) e desvios
padrão (linhas verticais) do IM por Ab nos planos basal (B), médio (M),
e apical (A) do VE. B) Valores individuais (círculos), médias (linhas
horizontais) e desvio padrão (retângulos) dos corações com IM do VE
de Ab e de OC. A dispersão visivelmente maior no tamanho do IM de
OC é aparente.

3.3. Mortalidade em 24 horas
Durante o período pré-determinado de 24 horas após Ab, dois ratos, dos
66 analisados, morreram imediatamente após Ab por causa de fibrilação
ventricular definitiva. Os demais animais permaneceram bem e eram
recolocados em seus abrigos. Algumas arritmias, atriais e ventriculares, eram
notadas ao término da AB com episódios de taquicardia ventricular e
supraventricular, torsades de pointes, fibrilação ventricular e diferentes graus
de bloqueio átrio-ventricular. Em todos os sobreviventes as arritmias
reverteram rápida e espontaneamente a ritmo normal; a reversão mais longa
levou 76 segundos (figura 6). Três ratos que já estavam em seus abrigos
morreram no período de 24 horas com evidência de congestão pulmonar
severa. O total de mortes no período de 24 horas foi de cinco, que
corresponderam a 7,5 % dos 66 analisados.
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Figura 6 - Derivação D2 eletrocardiográfica gravada continuamente (76
segundos); durante o período arrítmico, o mais longo após a Ab (seta). A
variabilidade das arritmias foi seguida de recuperação do ritmo sinusal, ilustrando
o que ocorre quase sempre após a Ab.

3.4. Patologia
Quarenta e seis corações das ratas foram encaminhados para análise
histológica imediatamente (n = 9), uma semana (n = 10), quatro semanas (n =
8) e seis semanas (n = 9) após Ab, para estudo da evolução da estrutura
tecidual. Os principais resultados são apresentados na figura 7. Em nosso
modelo, os resultados das lesões por radiofreqüência eram comparáveis ao de
estudos publicados anteriormente (FENELON, 2004; BARATHI, 1989).
Durante verificação macroscópica, imediatamente após Ab as lesões
agudas no VE corresponderam à marca do eletrodo positivo, bem
representadas por formatos circulares ou ovais (Figura 7A), em geral de cor
branca, caracterizando bem a área de necrose em relação ao tecido em sua
volta, freqüentemente apresentando hemorragia no sub-epicárdio desta região.
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Figura 7 – Histologia dos corações IM Ab. (A) Imediatamente após Ab hemorragia intersticial (∗) e edema (#), fibras de miocárdio adjacentes com
mudanças degenerativas (HE 200x); (B) uma semana – Interfase aguda
entre áreas necróticas (N) e viáveis (V) marcadas com exsudato
neutrofílico irregular e múltiplos focos de hemorragia (P); (C) duas
semanas – granulação tecidual (GT), envolvendo a área (N) necrótica (HE
100x); (D) seis semanas – cicatriz fibrótica transmural (TM 100x).

Durante estudo histológico, as alterações observadas imediatamente após o
procedimento ablativo eram de difícil identificação e mensuração à microscopia
óptica; Entretanto, foram identificados focos de hemorragia intersticial de
distribuição irregular, vacuolização citoplasmática e necrose tipo “banda de
contração” dos cardiomiócitos. Nos corações de uma semana as alterações
eram nítidas e representadas por necrose de coagulação das fibras
miocárdicas com exsudato neutrofílico irregular e múltiplos focos de
hemorragia, desde o epicárdio até o endocárdio. Na zona de transição com o
tecido não necrosado, houve denso infiltrado linfomononuclear e proliferação
fibroblástica com vasos néo-formados. Os corações com duas semanas
apresentaram substituição do tecido necrosado por proliferação fibroblástica e
macrofágica, com freqüentes depósitos de pigmento de hemossiderina. Nos

27

corações de quatro semanas houve intensa proliferação fibroblástica em
substituição ao tecido miocárdico, com nítida redução da espessura do
miocárdio e do processo inflamatório, presença de densa produção de
colágeno e focos de metaplasia cartilaginosa no miocárdio, restando focos de
necrose. Seis semanas após Ab (Figura 7D), todas as áreas necróticas foram
completamente substituídas por cicatriz fibrosa, com pouca inflamação.

Figura 8 – Histologia dos pulmões IM por Ab. (A) Uma semana - inicio
espessamento septal e congestão vascular (HE 40x); (B) duas
semanas – edema pulmonar intra-alveolar (HE 100x); (C) quatro
semanas – pulmão com histiocítios intra-alveolares (TM 100x) e (D)
seis semanas – congestão pulmonar caracterizada (HE 40x).

Os pulmões apresentaram espessamento irregular dos septos alveolares
nas amostras, a partir da primeira semana pós-infarto (figura 8A), secundário à
gradativa congestão tissular (figura 8B, C e D).

3.4. Dados funcionais
As repercussões de função cardíaca secundárias à Ab ventricular eram
avaliadas pelo ecocardiograma (tabela 1) e estudo hemodinâmico (tabela 2),
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em comparação aos dados de IM por OC. Estudamos grupos de ratos com
uma semana (Ab n = 8; OC n = 19) e quatro semanas (Ab n = 8; OC n = 12)
após IM. Estes resultados eram comparados a dados de 34 fêmeas, sem
intervenção cirúrgica. Para este estudo, ratas com IM inferior a 40% por OC
não foram incluídas.

3.4.1 Avaliação ecocardiográfica
Tabela 1 – Valores (média ± epm) das variáveis analisadas por ecodopplercardiograma

Controle

Ablação

Oclusão

1 semana

4 semanas

1 semana

4 semanas

0,13 ± 0,01

0,24 ± 0,01*

0,29 ± 0,01*

0,26 ± 0,01*

0,33 ± 0,02*

ADVE (mm )

0,35 ± 0,02

0,39 ± 0,05*

0,48 ± 0,03*

#

0,39 ± 0,04*

0,50 ± 0,04*

FEAT (%)

63 ± 4

39 ± 7*

39 ± 7*

33 ± 16*

33 ± 11*

Onda E (cm/s)

0,78 ± 0,13

0,81 ± 0,10

0,84 ± 0,12

0,84 ± 0,08*

0,93 ± 0,15*

Onda A (cm/s)

0,36 ± 0,08

0,32 ± 0,14

0,23 ± 0,11*

0,21 ± 0,08*

0,20 ± 0,10*

Relação E/A

2,35 ± 0,95

3,29 ± 1,5

4,36 ± 1,85*

4,42 ± 1,36*

5,32 ± 1,99*

2

2

ASVE (mm )

#

#§

#

ASVE área sistólica do VE; ADVE – área diastólica do VE; FEAT – fração de encurtamento da área
transversa; Onda E – maior valor da velocidade de fluxo inicial do enchimento ventricular; Onda A –
maior valor da velocidade de fluxo telediastólico mitral; Relação E/A – razão entre a velocidade máxima
da onda E e a velocidade máxima da onda A.
∗ p < 0,05 quando comparados com grupo controle
# p < 0,05 quando comparados com grupo ablação uma semana
§

p < 0,05 quando comparados com grupo ablação quatro semanas

Disfunções ventriculares nas ratas infartadas foram bem caracterizadas
por meio de ECO porque ambos os grupos tiveram discreto aumento, (p <
0,05) nas áreas transversas diastólica e sistólica do VE com uma semana de
IM, seguido de novo aumento (p < 0,001) na área diastólica transversa do VE
nas análises concretizadas em quatro semanas.
Nas mesmas semanas, não foram encontradas diferenças entre Ab e
OC nestas análises. Houve redução na fração de encurtamento da área
transversa (FEAT) em ambos os grupos (p < 0,0001) já na primeira semana
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depois do IM e permaneceu estável até a quarta semana. As reduções da
FEAT foram semelhantes nos dois grupos.
As avaliações de ECO uma semana após o IM indicou que não houve
diferença entre os grupos nas comparações dos valores da onda E. Em relação
à onda A, verificamos que os valores dos animais de OC eram inferiores aos do
C (p < 0,001) e aos de Ab (p < 0,05). Os animais do grupo OC tiveram razão
E/A mais elevada do que as ratas dos grupos C (p < 0,001). Não houve
diferença entre as razões E/A dos grupos infartados.
Na quarta semana a onda E teve valores superiores nos animais OC (p
< 0,01) em relação aos C. Não houve outras diferenças relacionadas à onda E,
tanto na comparação entre grupos quanto nas comparações com a primeira
semana. Tanto os animais de Ab (p < 0,01) quanto os de OC (p < 0,001)
tiveram valores de onda A inferiores aos dos controles na quarta semana, e
não houve diferença significante entre as médias de Ab e OC. As comparações
dos valores da onda A na primeira e quarta semanas não identificaram
diferenças quando se passou de uma semana para outra. A razão E/A dos
animais infartados eram maiores do que os C (Ab: p < 0,01; OC: p < 0,001) e
entre os valores dos animais infartados não houve diferença. Os valores da
quarta semana não foram diferentes dos verificados na primeira semana em
ambos os grupos infartados.

3.4.2. Avaliação hemodinâmica
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A análise hemodinâmica mostrou redução discreta, mas significante (p <
0,001), da pressão sistólica entre os grupos infartados Ab e OC tanto em uma
quanto em quatro semanas quando comparados com o grupo C.
Na

primeira

semana

pós-IM

já

eram

identificados

valores

significativamente elevados da pressão diastólica final do VE (PDFVE) nos
grupos com IM em relação ao grupo C. Acresçam-se informações provenientes
de análises conduzidas na quarta semana pós-IM, em que os valores da
PDFVE nos grupos infartados eram significativamente maiores (Tabela 2).

Tabela 2 – Valores (média ± epm) das variáveis obtidas durante estudo hemodinâmico
Controle
Ablação
Oclusão
1 semana

4 semanas

1 semana

4 semanas

FC

220 ± 4,9

216 ± 8

229 ± 8,9

214 ± 8

228 ± 7

PSVE

125 ± 15

109 ± 9*

112 ± 9*

106 ± 4*

109 ± 8*

PDFVE

5,4 ± 4,1

18,9 ± 3,1*

26,6 ± 7,9*

17,1 ± 5,7*

27,2 ± 10,1*

+dP/dt

8280 ± 1320

6490 ± 1430*

6660 ± 1170*

5670 ± 660*

5090 ± 1010*

-dP/dt

6293 ± 202

4469 ± 434*

3968 ± 506*

3639 ± 133*

3549 ± 227*

% H2O Pulmão

79,2 ± 0,14

81,2 ± 0,22*

80,9 ± 0,24*

81,6 ± 0,34*

80,6 ± 0,39*

#

#§

#†

PSVE: pressão sistólica do ventrículo esquerdo; PDFVE: pressão diastólica final do ventrículo
esquerdo; +dP/dt: derivada positiva máxima de pressão; -dP/dt: derivada negativa máxima de
pressão; FC: freqüência cardíaca; % H2O Pulmão: teor de água tecidual pulmonar.
∗ p < 0,05 quando comparados com grupo controle;
#
p < 0,05 quando comparados com ablação uma semana;
§
p < 0,05 quando comparados com oclusão uma semana;
†
p < 0,05 quando comparados com Ablação quatro semanas.

Como ilustra a Tabela 2, o IM promoveu redução da +dP/dt, que foi
menor nos grupos infartados. A +dP/dt foi inferior nos animais do grupo OC, 4
semanas, quando comparado com o grupo Ab, quatro semanas. Todos os
valores da –dP/dt dos animais infartados foram menores do que os do controle
e entre eles não houve diferença significante.
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3.4.3 Mecânica miocárdica pelo músculo papilar
Tabela 3 – Parâmetros de contratilidade miocárdica
Controle
Ablação
TD
6,57 ± 1,10
2,58 ± 0,60*
TR
1,11 ± 0,27
1,12 ± 0,31
dT/dt (+)
66 ± 14
22 ± 6*
dT/dt (-)
29 ± 7
13 ± 3*

Oclusão
2,50 ± 0,86*
1,18 ± 0,12
24 ± 10*
12 ± 4*

Valores apresentados em média ± EPM. TD tensão desenvolvida; TR tensão de repouso; dT/dt
(+) taxa de ascensão da tensão; dT/dt (-) taxa de declínio da tensão. *p< 0,05 quando
comparados com grupo controle.

Os dados referentes à contração e relaxamento são apresentados na
tabela 3. É nítido o fato de que seis semanas após IM a depressão da
contratilidade e do relaxamento eram semelhantes entre Ab e OC quanto a
TD (p < 0,0001), +dT/dt (p < 0,0001) e –dT/dt (p < 0,0001) comparados com o
grupo C. Não foram observadas mudanças na TR (p > 0,05) nos corações dos
ratos normais comparados com Ab e OC.

32

Discussão

33

4. DISCUSSÃO
A principal contribuição deste trabalho é a concepção de um método
baseado em princípios bem estabelecidos na prática clínica, induzindo quadro
de insuficiência cardíaca pós-infarto do miocárdio em ratos, com baixa
mortalidade, grande semelhança nos tamanhos dos infartos e evolução
fisiopatológica similar aos resultados obtidos por OC. É necessário enfatizar
que o modelo experimental de OC no rato não reproduz o que ocorre no IM em
humanos. Nestes últimos, a lesão vascular nem sempre é única, isquemia
residual freqüentemente está presente e comorbidades causam repercussões
para o coração. No modelo do rato, a necrose miocárdica serve, apenas, para
desencadear o remodelamento do miocárdio remanescente e insuficiência
cardíaca.
A mortalidade aguda pós-OC em ratos Wistars machos, pode variar
entre 13% (JAIN, 1983) e 65% (OPTIZ, 1995) dependendo da característica de
cada laboratório. (WEISMAN, 1985; ZORNOFF, 1997; HU, 1998; ROHDE,
1999; OIE, 2000; GOMEZ, 2001; LEENEN, 2001; SIA, 2002). Em nosso
laboratório, as mortalidades imediatas de machos e fêmeas submetidos à OC
são historicamente diferentes: 44% em machos e 17% em fêmeas (dados não
publicados). Por esta razão, preferimos utilizar os machos para estudo da
mortalidade e as fêmeas para análises histológicas e alterações funcionais.
Assim, utilizando ratos de gêneros diferentes para análises distintas,
procuramos restringir nossos dados para os gêneros utilizados. A mortalidade
nas primeiras 24 horas nos ratos machos estudados no presente trabalho
submetidos à Ab foi de 7,5%, sensivelmente inferior à mortalidade verificada em
nossa série histórica quando se oclui a artéria coronária de ratos machos.
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Este trabalho mostra que o modelo de Ab apresenta tamanhos de IM
satisfatoriamente reprodutíveis. Esta informação está atrelada ao mecanismo
da Ab, em que a formação da lesão é mediada por calor. O calor liberado na
Ab em uma área limitada condiciona o tamanho da lesão, que é proporcional ao
tamanho do eletrodo utilizado e à temperatura na interface eletrodo-tecido, que,
por sua vez, depende da energia liberada pela Ab e do tempo de exposição.
Estas variáveis podem ser controladas facilmente durante o procedimento
experimental, para que o tamanho do IM permaneça homogêneo entre os
animais.
Além disso, os resultados histológicos dos estudos feitos nos ratos
submetidos à Ab foram notavelmente semelhantes aos descritos na literatura
para ratos submetidos à OC. Está bem estabelecido que a Ab cria lesão
controlada e limitada, caracterizada agudamente por evidência de necrose típica
de coagulação na parte interna central da zona da lesão, com picnose nuclear e
edema tecidual (figura 3D). Fora da região que inclui as células necrosadas
ocorre uma zona de transição, que é hemorrágica e rica em células de infiltrado
inflamatório mononuclear. Após alguns dias o centro da área lesionada revela
completa evidência de necrose por coagulação. Cronicamente, a patologia das
lesões por Ab segue evolução equivalente à formação de outros tipos de
cicatrizes.
A síndrome congestiva, que desempenha papel crítico na patogenia nas
mudanças sistêmicas da ICC, se mostrou similar entre os grupos infartados por
Ab e Oc, sugerindo que os aspectos fisiopatológicos da ICC (neuro-hormonal,
citocinas e alterações moleculares) podem ter evolução semelhante.
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A indução do IM foi concretizada em todos os casos com a aplicação da
Ab, diferentemente do que ocorre com a OC, que é incerto na produção de
necrose miocárdica em alguns animais.
Os dados da literatura indicam que, após indução do IM por OC, a
mortalidade nas primeiras 24 horas está relacionada com arritmias (NGUYEN,
1989; OPTIZ, 1995; de TOMBE, 1996; EHLERT, 1997). Alterações celulares nas
áreas isquêmicas (hipóxia, hipercalemia, acidose, e baixos níveis de ATP),
distúrbios regionais com respostas eletrofisiológicas distintas, e a justaposição de
miocárdio normal e isquêmico geram irregularidades na velocidade e na
refratariedade da condução do estímulo, além das oscilações nos potenciais de
membrana que são características das pós-despolarizações. Células viáveis, mas
eletrofisiologicamente

anormais

e

sua

coexistência

com

o

miocárdio

remanescente normal constituem as circunstâncias propícias para gerar arritmias
por reentrada ou por hiper-excitabilidade após OC. Alterações eletrofisiológicas
locais devidas à Ab não estão definidas na literatura, entretanto, a inexistência de
arritmias depois de superado o período imediato pós-ablação faz pensar que não
se criem anormalidades eletrofisiológicas no miocárdio remanescente.
Ao monitorar o eletrocardiograma no rato o período de vulnerabilidade às
arritmias não duraram muito, apenas alguns segundos. Arritmias (extra-sístoles
supraventriculares e ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, e
bloqueio átrio-ventricular), mesmo quando complexas, duraram menos de dois
minutos após a corrente da Ab, seguida pelo ritmo normal sem outras
intercorrências (figura 5). Esta parece ser uma resposta típica, transitória, de um
coração submetido à arritmia por um fator de indução que, imediatamente após,
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retorna a atividade eletrofisiológica normal do miocárdio poupado, restaura e
sustenta seu ritmo sinusal.
Alguns inconvenientes foram observados ao usar a placa de cobre como
eletrodo indiferente: alta taxa de mortalidade aguda por bloqueio átrio-ventricular
e necrose do septo interventricular e músculos papilares. Não temos informações
disponíveis para determinar a base para tais ocorrências, entretanto, parece
razoável sugerir que possam ter sido associadas com a compressão do VE
exigida pelo uso da placa de cobre. Quando se usava a placa de cobre, para que
o coração permanecesse em posição estável para a liberação da corrente, a
câmara ventricular era energicamente comprimida e, durante este período, é
possível que as paredes anterior e posterior da cavidade se tocassem, impedindo
a circulação de sangue e possibilitando a transmissão da corrente para regiões
normalmente não contíguas. A morte celular causada por Ab é dependente da
hipertermia excessiva gerada pela corrente da passagem elétrica e é sabido que
a circulação sanguínea é eficiente na dissipação de calor (SIMMERS, 1998). Este
mesmo fenômeno permite compreender porque os ramos da artéria coronária
que se localizavam imediatamente abaixo do eletrodo positivo da Ab tenham se
mantidos

pérvios.

(SCORSIN,

1997;

D´AVILA,

2002).

Tais

ocorrências

desapareceram completamente depois que a pinça-eletrodo foi utilizada como
elétrodo indiferente. Este dispositivo ajudou a estabilizar a posição do coração
sem a compressão do VE, e conseqüentemente evitou seu colapso.
Dois pequenos detalhes valem à pena discutir: 1) as artérias coronárias
permaneceram permeáveis após Ab indicando que o modelo pode evoluir
similarmente às necroses miocárdicas que se acompanham de artérias
coronárias recanalizadas, como ocorre freqüentemente no IM em humanos, com
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a recanalização coronária espontânea ou terapêutica; e 2) a possibilidade de
definir o tamanho do IM desejado mudando o tamanho do eletrodo e as
características da corrente e do tempo de aplicação da Ab. Esta característica faz
a técnica igualmente apropriada para aplicação em camundongos e coelhos.

38

Conclusões

39

5. CONCLUSÕES
1. A Ab do VE permite gerar IM em roedores com tamanhos pretendidos,
semelhantes e com baixa taxa de mortalidade imediata;
2. O acompanhamento em quatro semanas mostrou que a evolução
histopatológica, o prejuízo da função miocárdica e as repercussões congestivas
reproduzem o que ocorre no modelo padronizado de OC em ratos.
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