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RESUMO
Rosa, W.C.M. Avaliação da resposta inflamatória sistêmica após o implante de
stents coronários em pacientes em uso de rapamicina por via oral. São Paulo,
2010. p. Tese (Doutorado). Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São
Paulo.
Recentemente tem se consolidado o conceito de que a aterosclerose, bem como a doença arterial coronariana, é uma doença inflamatória. Níveis elevados de marcadores
inflamatórios são encontrados na angina estável e nas síndromes coronarianas agudas e tem valor prognóstico nestas situações. As intervenções coronárias percutâneas
também cursam com elevação sérica de marcadores, e eles guardam correlação com a
restenose intra-stent. A liberação local de drogas como o sirolimus, através dos stents
farmacológicos, tem sido usada para prevenir e tratar a restenose intra-stent (RIS). O
tratamento com sirolimus por via oral foi testado com sucesso para tratar e prevenir a
RIS. Nós estudamos o efeito do sirolimus oral para prevenir e tratar a RIS nas variações
de marcadores inflamatórios após o implante de stents coronários. Todos os pacientes
tinham doença coronariana clinicamente manifesta. Um grupo de pacientes com alto
risco para restenose inta-stent recebeu dose de ataque de 15 mg de sirolimus oral no
dia anterior ao procedimento, e 5 mg por dia durante 28 dias sujeitos a ajustes semanais guiados por níveis sanguíneos. O grupo controle foi submetido a angioplastia com
stents sem o tratamento com sirolimus. Os dois grupos foram seguidos por 8 semanas.
As coletas foram realizadas antes da angioplastia (pré), 24 horas apos a angioplastia
(24h), 1 semana, 4 semanas e 8 semanas após a angioplastia. Soro e plasma foram
acondicionados a -85 °C. Análise estatística: modelo misto de medidas repetidas e
análise de covariância (ANCOVA) com ajuste para os níveis basais dos marcadores. Um
grupo de voluntários sadios forneceu os valores de referência para os marcadores. Os
marcadores testados foram Proteína-C reativa ultra-sensível (hs-PCR), metaloproteinase 2 (MMP-2) e metaloproteinase 9 (MMP-9), inibidor tecidual de metaloproteinases-1
(TIMP-1), P-selectina, molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1), fração solúvel do receptor da interleucina 2 alfa (IL-2sR),
interleucina 6 (IL-6) e fator estimulador de colônias de monócitos (M-CSF). No tempo
basal, o grupo sirolimus teve níveis mais altos de MMP-9 e TIMP-1, e o grupo controle
teve níveis maiores de ICAM-1. Durante o seguimento, a proteína C reativa atingiu o
pico em 24 horas em ambos os grupos. Após ajuste para os níveis basais, houve diferença marginalmente significativa entre as variações dos grupos sirolimus e controle
em 1 semana (-0.90±4.3 vs 0.03±0.3, P = 0.0726), diferença significativa em 4 semanas (-1.50±5.0 vs -0.19±0.4, P = 0.008) e marginalmente significativa em 8 semanas
(-1.73±4.3 vs -0.01±0.7, P = 0.0975). Houve uma queda progressiva nos níveis de
MMP-9 no grupo sirolimus, com a maior redução em 4 semanas, voltando a ter variação positiva em 8 semanas, 1 mês após a suspensão do sirolimus. Os grupos foram
diferentes na primeira semana (-258.9 ± 510 vs +363 ± 438, P = 0.0030) e na quarta
semana (-352.9 ± 455 vs +395.2 ± 377, P = 0.0004). Os níveis de ICAM-1 foram mais
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baixos no grupo sirolimus por todo o seguimento, e após ajuste para níveis basais houve diferença entre os grupos na primeira (-13.1 ± 49.7 vs -16.4 ± 119.1, P = 0.0047)
e quarta semana (-3.3 ± 46.0 vs 3.8 ± 138.4, P = 0.0096). A P-selectina mostrou uma
variação positiva importante na oitava semana, 1 mês após a suspensão do sirolimus,
não observada no gupo controle (46.1±67.9 vs 5.8±23.7, P = 0.0025). Outros marcadores tiveram alterações apenas pontuais, e a IL-6 e o M-CSF não foram detectados
pelos métodos empregados. Estes achados sugerem que a ação anti-restenótica do sirolimus oral inclui efeitos anti-proliferativos e modulação da resposta inflamatória com
inibição da expressão de moléculas de adesão.
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Abstract
Rosa, W.C.M. Effect of Oral Sirolimus Therapy on Inflammatory Biomarkers
Following Coronary Stenting. São Paulo, 2010.
p. Tese (Doutorado). Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo.

Recent findings in basic and experimental science have supported the notion that atherosclerosis is characterized by a chronic inflammatory vascular response and it is not
only a bland lipid storage disease. It is also well known that coronary artery stenting is
associated with both local vascular and systemic inflammation, which in turn correlate
with increased in-stent restenosis after percutaneous coronary interventions. Sirolimus
is an immunossupressant drug approved in the United States to prevent renal transplant rejection. Sirolimus has proved effective to prevent and treat in-stent restenosis
(ISR) both with systemic administration and local administration through drug-eluting
stents. We studied the effect of oral sirolimus administered to prevent and treat instent restenosis (ISR), on the variation of serum levels of inflammatory markers following coronary stenting. All patients had clinicaly manisfested ischemia. One group of
patients at high risk for ISR received a loading dose of 15 mg sirolimus and 5 mg daily
thereafter 28 days after stenting (SIR-G). Whole blood concentrations of sirolimus were
obtained weekly and drug dose was adjusted accordingly. A control group (CONT-G)
was submitted to stenting without sirolimus therapy. Both groups were followed for 8
weeks. Peripheral blood samples were obtained before the procedure (baseline), and
24h, 1 week, 4 weeks and 8 weeks after the procedure. The following biomarkers
were evaluated: high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), soluble interleukin-2 receptor alpha (IL-2sRα), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), matrix metalloproteinase 2 (MMP-2), matrix metalloproteinase 9 (MMP-9), tissue inhibitor of MMP-1
(TIMP-1), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) P-selectin, interleukin-6 (IL-6)
and Macrophage colony-stimulating factor (M-CSF). Samples were centrifugated and
serum was stored at -85°C. At baseline, SIR-G had higher levels of MMP-9 and TIMP-1
and CONT-G had higher levels of ICAM-1. At follow-up, the increase in high sensitivity
C-reactive protein concentration was highest at 24 h after stenting in both SIR-G and
CONT-G. After adjustment for baseline values, a marginally significant difference between the groups was observed at 1 week (-0.90±4.3 vs 0.03±0.3, P = 0.0726), which
became significant at 4 weeks (-1.50±5.0 vs -0.19±0.4, P = 0.008) and lost significance 1 month after sirolimus discontinuation (-1.73±4.3 vs -0.01±0.7, P = 0.0975).
A continuous fall in MMP-9 concentration was observed in SIR-G, with the greatest
reduction at 4 weeks, while a positive variation was noted at week 8, 4 weeks after sirolimus discontinuation. SIR-G and CONT-G variations were different at 1 week (-258.9
± 510 vs +363 ± 438, P = 0.0030) and 4 weeks (-352.9 ± 455 vs +395.2 ± 377, P =
0.0004). ICAM-1 levels were lower in SIR-G throughout the study. After baseline adjustment, significant differences appeared at week 1 (-13.1 ± 49.7 vs -16.4 ± 119.1,
P = 0.0047) and week 4 (-3.3 ± 46.0 vs 3.8 ± 138.4, P = 0.0096). SIR-G exhibited a
XIII

higher increase in P-selectin after sirolimus discontinuation at week 8 after baseline adjustment (46.1±67.9 vs 5.8±23.7, P = 0.0025). The other biomarkers presented only
minor changes. The These findings suggest that the anti-restenotic actions of systemic
sirolimus include anti-proliferative effects and modulation of the inflammatory response
with inhibition of adhesion molecule expression.
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1-INTRODUÇÃO

1

1.1-Inflamação e aterosclerose
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo desenvolvido1 . Metade das mortes cardiovasculares nos Estados Unidos da América (EUA) derivam
da doença aterosclerótica coronariana (DAC) e outros 20% da doença cerebrovascular2,
o que ilustra a magnitude da carga de doença imposta pela DAC ao sistema de saúde
dos EUA. O Brasil tem passado por um período de transição epidemiológica a partir dos
anos 60 – embora não da mesma maneira que nos países desenvolvidos – onde as doenças cardiovasculares se converteram na maior causa de morbimortalidade precoces
quando calculadas pela metodologia “DALY”- soma dos anos de vida perdidos devido à
morte prematura e os anos vividos com incapacidade ajustados segundo a severidade3
. A aterosclerose é o substrato anatomopatológico fundamental deste importante grupo
de doenças, e seu entendimento é imperativo para sua adequada abordagem diagnóstica e terapêutica.
A patogenia da aterosclerose foi por muito tempo julgada ser pouco mais que o
acúmulo de lipídios levando à formação quase que passiva da placa aterosclerótica. A
partir da década de 90 do século passado, um rápido progresso do conhecimento fisiopatológico possibilitou entender a aterosclerose como uma doença fundamentalmente
inflamatória4 . A inflamação está presente desde do início do processo, concomitante
à acumulação incipiente de lipídios na camada íntima da artéria5 . O momento e local
precisos do início da aterogênese ainda são objeto de especulação, mas alguns fatores
podem ser relacionados. Locais da árvore circulatória com distúrbio no padrão de fluxo
são especialmente susceptíveis ao aparecimento das lesões ateroscleróticas6 . Sabese que alterações das forças de cisalhamento nestes locais aumentam diretamente a
expressão de certos marcadores inflamatórios pelo endotélio, como o ICAM-17 , e atuam indiretamente diminuindo a produção de óxido nítrico, que tem propriedades antiinflamatórias e também limita a expressão do marcador VCAM-18 .
A disfunção endotelial é um evento chave na patogenia da aterosclerose. A hipótese de “resposta a lesão” postula que o processo aterosclerótico é desencadeado por
vários estímulos, que tem como mecanismo comum a disfunção endotelial9 . As alterações de fluxo já mencionadas podem aumentar a permeabilidade para entrada de
partículas de LDL nos locais propensos a aterosclerose. Assim, na presença de dieta
aterogênica, partículas de LDL penetram na camada íntima, se ligam a proteoglicanos e
lá permanecem por tempo prolongado10. Durante este tempo elas sofrem modificações
oxidativas pelas próprias células endoteliais11. O endotélio em condições normais tem
propriedades anti-coagulantes, e ele normalmente não se liga a leucócitos12. Após o
acúmulo sub-intimal de LDL, ele começa a expressar moléculas de adesão para várias
classes de leucócitos12 . Um dos tipos destas moléculas são as selectinas, que compreendem uma grande classe de moléculas de adesão com ligações de baixa afinidade. Por
2

isto o fluxo sanguíneo faz com que os leucócitos se soltem com facilidade do endotélio
e se prendam novamente mais à frente. Isto resulta num movimento de locomoção saltatória ou por rolamento ao nível do endotélio13. A E-selectina (E de endotélio) tem esta
denominação por ser expressa seletivamente pelas células endoteliais. A P-selectina
(P de plaquetas, onde é armazenada em grânulos alfa), que também é produzida no
endotélio, tem papel mais destacado no recrutamento leucocitário14. As imunoglobulinas constituem a outra grande família de moléculas de relevância neste estágio inicial.
Elas promovem uma ligação com o endotélio mais firme que as selectinas, de modo
que os leucócitos podem permanecer parados em determinado ponto. O VCAM-1 tem
sua expressão aumentada no endotélio que cobre as lesões precoces de ateroma15. A
deficiência na expressão do VCAM-1, mas não de ICAM-1, em camundongos geneticamente modificados diminui a formação de células espumosas a partir de macrófagos,
sugerindo maior importância do VCAM-1 em relação ao ICAM-1 nos estágios precoces
da aterosclerose16.
Após os movimentos de rolamento e posterior adesão dos leucócitos, eles recebem
sinais para atravessar a camada endotelial e migrar para a íntima arterial. Esta migração direcionada de leucócitos envolve a ação de moléculas da família das quimiocinas17.
A MCP-1 é uma quimiocina que promove adesão entre leucócitos e endotélio e

3

Figura 01. Mecanismos da resposta inflamatória na Gênese da aterosclerose. A LDL
oxidada (LDL-OX) por ação do endotélio induz a expressão de moléculas de adesão
e citocinas pelo próprio endotélio. As selectinas (P-selecina e E-selectina) medeiam
o rolamento dos leucócitos pela parede do vaso, enquanto as integrinas (MAC-1,
VCAM-1 e ICAM-1) proporcionam adesão mais firme ao endotélio. Posteriormente, os
leucócitos migram para o espaço sub-intimal por ação de quimiocinas, especialmente
a MCP-1. Os leucócitos se transformam em macrófagos e se replicam com estímulo
do M-CSF, tornando-se células espumosas após a fagocitose da LDL oxidada. As células espumosas amplificam a resposta e estimulam a migração de células musculares
lisas (CML) pela secreção de citocinas. Os macrófagos ativados também apresentam
antígenos aos linfócitos T, ligando os componentes inato e adquirido da resposta imune na aterogênese. Adaptado da referência 26.
4

atrai seletivamente os monócitos para a área inflamada. Ela está presente em
lesões ateroscleróticas de carótidas, mas não em carótidas normais18. Além disso, a
aterosclerose não se desenvolve em camundongos desprovidos de genes para a MCP119. Uma vez recrutados para a íntima e sob o estímulo do fator estimulador de colônias
de macrófagos (M-CSF) produzido no endotélio e na própria íntima, os monócitos se
diferenciam em macrófagos20. Estes passam a fagocitar o LDL modificado através de
receptores varredores (“scavenger receptors”), tornando-se as “ foam cells ” , ou células espumosas20, elas próprias secretoras de grande quantidade de mediadores inflamatórios. O M-CSF também contribui para a diferenciação dos macrófagos em células
espumosas e para a sua replicação na lesão5. A formação das células espumosas é o
substrato das lesões ateroscleróticas precoces chamadas estrias gordurosas ou “fatty
streaks ” . Elas são lesões quase que exclusivamente inflamatórias, contendo primariamente macrófagos e linfócitos T

.

21

A migração de células musculares lisas da camada média para a íntima do vaso é
um importante fator na evolução das estrias gordurosas para lesões mais complexas.
Um dos mediadores relevantes deste passo é o PDGF (“platelet derived growth factor”),
que é secretado também pelos macrófagos ativados22 . Mediadores inflamatórios estão
envolvidos no mecanismo de apoptose daquelas células, como por exemplo, o ligante
do fas23. O ligante do fas é da família do fator de necrose tumoral e com ele guarda
semelhanças. A apoptose celular é uma forma de regulação do número de células musculares lisas na lesão, contrabalançando a migração e proliferação. A maior parte do
volume de uma placa aterosclerótica é composto não por células, mas por matriz extracelular22. Sua quantidade é resultado do balanço entre a produção pelas células musculares lisas, sob estímulos do PDGF e TGF-β, e a degradação pelas enzimas catabólicas
conhecidas como metaloproteinases (“MMPs”). As metaloproteinases estão envolvidas
no remodelamento positivo vascular, quando as moléculas de matriz necessitam ser recicladas para acomodar o crescimento do calibre arterial22. Seus níveis plasmáticos são
maiores em pacientes com aterosclerose sintomática do que assintomática24. Também
estão aumentadas nas síndromes coronarianas agudas, especialmente nos pacientes
onde se encontra ruptura de placa pelo ultra-som intracoronariano (USIC)25, sugerindo
um papel na sua desestabilização.
1.2-Imunidade inata e adaptativa na aterosclerose
O processo inflamatório que caracteriza o ateroma precoce é uma evidência do
envolvimento do sistema imunológico na aterogênese4. A resposta imune é dividida
didaticamente em inata e adaptativa, embora haja interação entre elas e superposição
dos seus mecanismos efetores.
A imunidade inata consiste num sistema defensivo de resposta rápida que pode
ser ativado em questão de minutos ou horas, e seus mecanismos já estão presentes
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no hospedeiro antes do encontro com o potencial agressor. Seus componentes incluem
barreiras mecânicas, como pele e mucosas, as células efetoras – fagócitos (macrófagos
e neutrófilos) e células “natural killer” – e o sistema de complemento26. Os receptores
celulares e os mediadores envolvidos são decodificados a partir de DNA primordial (embrionário), e não necessitam de diferenciação por recombinação somática de genes. Inflamação é a denominação dada à resposta do componente celular da imunidade inata,
e que se auto-amplifica26.
A resposta inata tem menor especificidade que a adaptativa. Os macrófagos expressam receptores que reconhecem padrões moleculares chamados PAMPs (“pathogen associated mollecular patterns”), porque fazem parte de patógenos externos ou de
estruturas reconhecidas como estranhas ao organismo, ou não “self”

. A diversidade
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das estruturas que estes receptores podem reconhecer é limitada, em torno de 100, e
entre eles se incluem os receptores varredores (“scavenger”) e “toll-like”28 . Os receptores varredores são, por definição , receptores que se ligam a e medeiam a endocitose
de partículas de LDL oxidadas ou acetiladas que não conseguem mais interagir com o
receptor de LDL convencional26. Os PAMPs podem se ligar tanto aos receptores varredores quanto aos “toll-like”, mas enquanto os primeiros levam à endocitose e degradação
da partícula ou micro-organismo, os últimos disparam uma cadeia de sinalização intracelular que leva a produção de mediadores inflamatórios, citocinas e espécies reativas
de oxigênio, que por sua vez promovem a fagocitose e o recrutamento adicional de
leucócitos29 . As células “natural killer” são linfócitos cuja função principal é eliminar células que não mais expressam moléculas do complexo de histocompatibilidade principal
da classe I devido a infecção por vírus ou micróbios intracelulares26. Seu nome se deve
à capacidade de matar células alvo in vitro sem a necessidade de ativação adicional26.
São tipicamente secretoras de interferon gama (IFN-kB), um potente ativador macrofágico e pró-aterogênico28. Seu papel na aterogênese, se existente, é pouco esclarecido.
A maioria das respostas celulares vista na imunidade inata depende da via de sinalização intracelular do NF-kB, ou fator nuclear kB30 . Esta é a via usada preferencialmente pelos receptores “toll-like”. O NF-kB é um fator de transcrição, o que é definido
como um fator que fornece um sinal adicional para ativação do complexo de transcrição
protéica que inclui a RNA polimerase, promovendo assim a transcrição genética subsequente. Ele está presente normalmente no plasma em sua forma inativa, ligado a
proteínas inibitórias chamadas inibidores do kB, ou IkB. A ativação dos receptores “tolllike” por seus ligantes faz com que haja recrutamento de várias moléculas sinalizadoras
citoplasmáticas que vão ativar a enzima IkB quinase, ou IKK. A IKK fosforila o IkB, que
com isto se torna alvo de ligação de uma pequena proteína chamada ubiquitina. O IkB
ubiquitinado sofrerá proteólise no proteasomo citosólico, um
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Figura 02. Sinalização intracelular na resposta inflamatória. Os receptores varredores
(“scavenger”) auxiliam os macrófagos na fagocitose das partículas de LDL oxidada.
Os receptores “Toll-like”, por sua vez, iniciam a cascata da IαB cinase (IKK), que leva
à ativação do fator de transcrição NF-kB com consequente promoção da expressão de
várias citocinas e mediadores inflamatórios. A cascata da MAP quinase tem o mesmo
efeito, mas é menos importante. Adaptado da referência 26.
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complexo que degrada muitos produtos intracelulares. O NF-kB na sua forma livre migra então para o núcleo e se liga ao DNA em local próximo de onde se liga o complexo
da RNA polimerase, ativando-o. Entre as proteínas decodificados pelos genes que respondem à via do NF-kB estão a interleucina 1, interleucina 12, E-selectina e fator de
necrose tumoral26. A enzima produtora de óxido nítrico NOS2 também responde à via
do NF-kB29, e o aumento de óxido nítrico pode ser pró-inflamatório31 . Alem disto, o NFkB

induz a decodificação de proteínas com função anti-apoptótica30. Outra via de menor

importância nas células fagocíticas e que pode ser usada pelos receptores “toll-like”
é a cascata da MAP quinase26. Ela tem como evento final o aparecimento do fator de
transcrição AP-1 dentro do núcleo, promovendo a transcrição genética de mediadores
inflamatórios26.
Além do componente celular, existem as proteínas circulantes que fazem parte da
imunidade inata, que são principalmente as do sistema de complemento26. O complemento atua por três vias, a clássica, a alternativa e a via da lectina. A ativação da via
clássica se dá pelo reconhecimento de complexos anticorpo-patógenos pelo componente C1 do complemento e é portanto um componente da imunidade adaptativa tipo
humoral, enquanto as vias alternativa e da lectina são ativadas pelo reconhecimento
direto dos patógenos e por isto fazem parte da imunidade inata. A lectina é uma proteína não imunológica que tem a propriedade de se ligar a carbohidratos na superfície dos
patógenos. Ela é estruturalmente semelhante ao componente C1 e por isto pode tivar o
complemento. O passo central no início é a clivagem da proteína C3 nos componentes
C3a e C3b. No caso da via alternativa, a reação começa a partir da clivagem fisiológica
de C3 que ocorre no plasma com baixa intensidade32. O fragmento C3b adere à superfície dos micróbios. Ele tem a função de fator de opsonização, que facilita a fagocitose.
Além disto, uma vez na parede celular do patógeno, se liga a outros fatores plasmáticos
para se tornar a C3 convertase da via alternativa32. Este complexo enzimático cliva o
C3 em velocidade muito maior e amplifica a reação. Parte do C3b gerado pela C3 convertase se liga novamente a ela para então formar um novo complexo, a C5 convertase
da via alternativa32. Ela cliva o C5 em C5a e C5b. Este último permanece na membrana
celular do micróbio e se liga aos componentes circulantes C6, C7, C8 e C9 para formar o
complexo de ataque à membrana, ou “MAC”, que abre um poro na membrana, fazendo
com que o patógeno sofra lise celular32 . A formação da C5 convertase e do complexo
de ataque à membrana é o passo final do complemento e é comum às três vias32. É
possível que o complemento tenha importância para a aterogênese. Por exemplo, C3a
e o C5a gerados na cascata ativam e atraem neutrófilos e mastócitos para o local, e
por isso são chamados anafilotoxinas32. Depósitos de C3, C4 e do complexo C5b-C9 são
encontrados em lesões ateroscleróticas33 . Além disto, o complexo de ataque à
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Figura 03. Panorama do sistema de complemento. O passo central é a clivagem do
C3. A via alternativa, à esquerda, depende da clivagem espontânea do C3 que ocorre
no plasma. Na via clássica, a C3 convertase é ativada pelo componente C1, que se liga
a anticorpos contra o patógeno. A lectina, que se liga diretamente a açúcares na parede do patógeno, ativa a C3 convertase sem necessidade de anticorpos. A formação
da C5 convertase e do complexo de ataque à membrana é o passo final comum. Esta
etapa final é inibida pelo pexelizumab, um anticorpo monoclonal anti-C5 testado para
uso clínico. Adaptado da referência 32.
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membrana induz lise de células endoteliais, um processo que libera fatores do crescimento do interior destas células34. Há evidências de que a proteína C reativa, outro
componente circulante da imunidade inata, ativa o complemento quando em contato
com o LDL modificado enzimaticamente35.
A resposta imune adaptativa é ativada e modulada pela resposta inata. Segundo a
hipótese da sinalização dupla36, o primeiro sinal ativador da imunidade adaptativa é o
reconhecimento do antígeno estranho pelos linfócitos, e o segundo sinal o contato com
micróbios ou seus produtos com os componentes da resposta inata. As células mais
importantes da resposta adaptativa são os linfócitos T e B36. O linfócito T reconhece o
antígeno que será o alvo da resposta adaptativa, mas para isto necessita do auxílio de
outras células37. Destas, a mais importante é a célula dendrítica, uma célula da linhagem
monocítica especializada em apresentação de antígenos37. No caso da aterosclerose,
estas células se movimentam pela parede arterial à procura dos antígenos, que quando
encontrados sofrem endocitose e são transportados ao tecido linfóide periférico 38. Lá se
dá a apresentação de fragmentos dos antígenos na membrana das células dendríticas,
associados a proteínas do complexo de histocompatibilidade principal (MHC) de classe
II, e é esta associação de moléculas que é reconhecida pelo Linfócito T ainda “virgem”37.
Após a apresentação dos complexos antígenos-MHC pelas células dendríticas o linfócito
T passa por processo de diferenciação em linfócitos T efetores ou de memória, o que
depende de citocinas produzidas no sítio de agressão e co-estimuladores30. O linfócito T
efetor se encaminha aos tecidos onde se dá a resposta imune, onde é novamente ativado agora por outras células apresentadoras de antígenos, como macrófagos e linfócitos
B. Sua resposta consiste em proliferação, diferenciação e secreção de citocinas, o que
resulta em ativação de linfócitos B e células fagocíticas30. O linfócito T de memória por
sua vez sobrevive ao fim da resposta imune, e pode ser ativado por menores quantidades do mesmo antígeno no futuro30. Existem evidências da participação da imunidade
adaptativa na aterogênese. O linfócito T está presente nas lesões ateroscleróticas – em
torno de 10 a 20 por cento da população celular39. Expansão clonal de linfócitos T (proliferação) pode ser encontrada em lesões ateroscleróticas precoces em camundongos.
Esta reação usualmente se deve a estimulação antigênica, que é marca da resposta
adaptativa29. O LDL oxidado parece ser um auto-antígeno importante na resposta celular da aterosclerose. Anticorpos contra ele podem ser encontrados em lesões ateroscleróticas humanas e de animais41, evidenciando a atuação de resposta imune específica
se desenvolvendo no ateroma.
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Figura 04. Etapas da participação do Linfócito T na resposta imune adaptativa da
aterosclerose. Após apresentação do antígeno por célula especializada (CAP - célula
apresentadora de antígeno), o linfócito T é ativado, prolifera e se diferencia em linfócito T efetor, que se encaminha para o local da resposta, ou de memória. A ativação
do linfócito T faz com que o receptor da interleucina 2 se fragmente e libere uma fração solúvel na circulação, que pode ser usada como marcador de ativação linfócitária.
Adaptado da referência 30.
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1.3-Inflamação e Síndromes Coronarianas Isquêmicas
Uma marca da presença da inflamação desde o início do processo aterosclerótico
é o poder preditivo de complicações cardiovasculares que os marcadores inflamatórios podem ter mesmo em pacientes assintomáticos. Marcador mais estudado neste
cenário, a proteína C reativa (PCR) foi o primeiro reagente de fase aguda conhecido, e
recebeu seu nome por sua capacidade de precipitar o polissacarídeo somático presente
no Streptococcus pneumoniae42. Pertence à família das pentraxinas porque sua molécula é constituída de 5 sub-unidades. É produzida exclusivamente nos hepatócitos, sob
estímulo predominantemente da interleucina 6 (IL-6). Sua produção aumenta rapidamente após um estímulo único, atinge o pico em 48 horas, tem meia vida de 19 horas
e é estável sob diversas condições42. A taxa de síntese da PCR é o fator determinante
da sua concentração plasmática43.
A PCR se correlaciona com eventos cardiovasculares em população masculina sadia não selecionada entre 45 e 64 anos, após 8 anos de seguimento44. Um estudo
prospectivo mostrou que a PCR pode predizer infarto do miocárdio e doença coronariana em pacientes saudáveis mas de risco alto pelo escore de Framingham45. A PCR
mostrou também ser preditiva de infarto do miocárdio e eventos isquêmicos cerebrais
em homens saudáveis. Neste estudo - Physicians’ Health Study – foi demonstrado o
benefício da aspirina para prevenção primária, especialmente nos pacientes com níveis
de PCR no mais alto quartil46. Achados semelhantes foram obtidos num grande estudo
de casos-controle com mulheres saudáveis, com a PCR mantendo seu poder preditivo
mesmo no grupo com colesterol LDL abaixo de 13047. Nesta população, a PCR pode ter
uma capacidade preditora até superior ao colesterol LDL para complicações e mortalidade cardiovasculares, e adiciona informação prognóstica ao escore de risco de Framingham48. Em outro exemplo de efeito aditivo, a dosagem de PCR e de parâmetros
lipídicos em homens saudáveis têm maior capacidade de prever o primeiro infarto do
miocárdio juntos do que a dosagem isolada de cada um49. Além da doença coronariana,
a PCR pode também ser preditiva de morte súbita50 e do desenvolvimento de diabetes
mellitus51 em homens e mulheres saudáveis, respectivamente. Há evidências que sugerem que a PCR pode ser útil como alvo terapêutico do tratamento com estatinas em
prevenção primária52 e, como já mencionamos, de aspirina46. Esta indicação da PCR,
entretanto, não está validada. Estas evidências adicionam suporte ao mecanismo de
resposta inflamatória na aterosclerose. Com relação ao uso clínico, no entanto, o poder
preditivo que a PCR adiciona a fatores de risco tradicionais é no máximo moderado e
não há consenso de que intervenções que modifiquem a PCR por si só tenham impacto
em eventos clínicos53. Assim, não é recomendado o seu uso para prevenção primária
em todos os pacientes. Para pacientes com doença coronariana estável definida, as
recomendações correntes são de que a PCR pode ser um marcador independente de
recorrência de eventos e de reestenose intra-stent, embora não deva ser usada para
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balizar a instituição de terapêuticas comprovadamente benéficas53, pois este grupo de
maior risco deve ser tratado de maneira intensa independentemente dos seus níveis de
PCR.
As síndromes coronarianas agudas são caracterizadas por inflamação sistêmica
intensa, independente da localização da lesão culpada pelo evento54. Pode-se observar
elevação nos níveis de várias citocinas neste cenário clínico, mas poucas, entretanto,
podem ser consideradas marcadores clinicamente relevantes. Isto é em grande parte
devido às suas características de pleiotropismo e redundância, ou seja, múltiplas ações
exercidas por uma mesma citocina e a mesma ação sendo exercida por várias citocinas, respectivamente55. Entre as mais importantes está a interleucina 6 (IL-6). Ela é
encontrada na região do ombro das placas ateroscleróticas e induz a expressão local
de outros marcadores como as metaloproteinases, fator de necrose tumoral (TNF-α ) e
MCP-1, aumentando com isto a vulnerabilidade da placa56. Eleva-se mais nas síndromes
coronarianas agudas do que na angina estável57. Foi observado em estudo randomizado
que níveis de IL-6 maiores do que 5 ng/L estão associados com aumento da mortalidade aos 6 e 12 meses após o evento, e que este poder preditivo é aditivo e independente
ao da troponina58. Além disto a elevação de IL-6 identificou um sub-grupo de pacientes
que se beneficiou mais da estratégia invasiva precoce, que prevê coronariografia seguida de revascularização como conduta de rotina na fase intra-hospitalar58. Marcadores
inflamatórios, especialmente a PCR, também foram intensamente estudados neste cenário. O corpo de evidências existente sobre a PCR nas síndromes isquêmicas agudas é
substancial, embora menor que na prevenção primária59. Costuma se manifestar nestes
pacientes de maneira bimodal: declina rapidamente durante o período hospitalar em
alguns mas pode permanecer elevada por até 3 meses em outros60, 61. A sua capacidade
prognóstica no curto prazo é bem documentada. Níveis maiores que 3 mg/dL se associam com mais isquemias recorrentes, infarto do miocárdio e novas revascularizações
na fase intra-hospitalar . O estudo TIMI 11A mostrou maior mortalidade em 14 dias
nos pacientes com PCR elevada (acima de 1,55 mg/dL) e troponina positiva quando
comparados com aqueles com troponina negativa e PCR menor que 1,55 mg/dL63.
Neste estudo, a PCR foi preditora de eventos de maneira independente da troponina,
além do poder prognóstico aditivo mencionado acima. A elevação de PCR na admissão
hospitalar pode significar aumento de 1,5 vezes o risco de mortalidade e infarto não
fatal em 30 dias de evolução64. Existem evidências consistentes de associação da PCR
com eventos maiores também no longo prazo. Níveis maiores que 3 mg/dL podem predizer mais readmissões hospitalares e instabilidade cardiovascular em 1 ano60. Dados
do estudo FRISC mostram que níveis maiores que 10 mg/dL predizem maior mortalidade em seguimento de 37 meses, e outro estudo mostra a mesma associação após
20 meses65. Outros estudos randomizados, além de mostrar a predição de eventos no
longo prazo, confirmam o valor aditivo da PCR aos outros marcadores, especialmente a
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troponina. No GUSTO IV, a PCR melhorou a capacidade prognóstica de mortalidade em
1 ano quando adicionada à troponina e ao BNP (brain natriuretic peptide)66. A mesma
associação foi observada nos estudos OPUS-TIMI 16 e TACTICS-TIMI 18, também com
os marcadores troponina e BNP para os desfechos de morte, infarto ou insuficiência
cardíaca aos 30 dias e 10 meses67. No TACTICS-TIMI 18, a cada marcador adicionado o
poder preditivo aumentava proporcionalmente. Altos níveis de PCR na admissão e nas
primeiras 6 horas do infarto com supradesnivelamento de ST se correlacionam com
lentificação do fluxo coronariano e estenoses residuais mais importantes após o uso de
estreptoquinase68. Estas evidências dão suporte à proteína C reativa como critério para
a adoção de regimes farmacológicos mais agressivos e para indicação da estratificação
invasiva nas síndromes coronarianas agudas.
O sistema de complemento tem participação tanto na patogênese da aterosclerose quanto nas síndromes isquêmicas crônicas e agudas, incluindo infarto do miocárdio
com e sem supradesnivelamento de segmento ST69. Um inibidor do complemento, particularmente o pexelizumab, um anticorpo monoclonal inibidor do componente C5 do
complemento, foi testado em grande estudo randomizado como adjunto ao tratamento
fibrinolítico no infarto agudo com supradesnivelamento de ST, e não teve sucesso em
reduzir o tamanho do infarto ou eventos clínicos adversos70. Como adjunto à reperfusão
mecânica do infarto com supra de ST, os resultados foram conflitantes: Granger e cols
demonstraram que apesar de não reduzir o tamanho do infarto, havia redução de mortalidade em 90 dias com o pexelizumab71, enquanto Armstrong e cols não encontraram
diferença significativa na mortalidade com o mesmo tempo de seguimento72. Recente
revisão sistemática com mais de quinze mil pacientes examinou o pexelizumab na doença isquêmica em geral, e descartou benefício como adjunto a qualquer das terapias
de reperfusão no infarto agudo, mas mostrou redução de mortalidade em pacientes
submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica73. Um sub-estudo do ensaio clínico de Granger e cols demonstra que o benefício do tratamento com pexelizumab é
mediado por Ação anti-inflamatória, através da redução da PCR e da interleucina 674.
1.4-Inflamação e Reestenose Intra-stent
A reestenose tem sido a grande limitação da intervenção coronariana percutânea
desde a sua introdução na década de 1970 por Andreas Gruentzig75. Naquele relato,
em 6 de 32 pacientes (19%) submetidos a dilatação das lesões coronarianas com balão
houve re-estreitamento do lúmen coronariano alguns meses após o procedimento inicial. Grandes registros posteriores mostravam uma taxa média de reestenose em torno
de 33%76. Vários dispositivos com o propósito de reduzir a reestenose foram testados,
mas somente o stent coronariano mostrou-se mais eficaz do que a angioplastia com
balão 77, 78.
A reestenose pode ser definida como clínica ou angiográfica. No primeiro caso a
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repetição do procedimento devido a perda do lúmen adquirido no procedimento inicial
é definida como reestenose, enquanto no segundo aceita-se como critério a perda superior a 50% do diâmetro inicial, independente da ocorrência de repetição do procedimento76. Do ponto de vista fisiopatológico, a reestenose intra-stent pode ser vista como
uma resposta curativa da parede arterial a um insulto mecânico. Forrester propôs este
conceito, dividindo o processo restenótico em três fases: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelamento envolvendo síntese de matriz extracelular79. A dilatação
da parede arterial por balão tem como conseqüência imediata desnudamento endotelial, dissecção da camada média e deposição de plaquetas no local, com subseqüente
trombose. A isto se seguem a infiltração de células inflamatórias e liberação de fatores
do crescimento, que vão culminar na migração e proliferação de células musculares lisas, e síntese de matriz extracelular. Libby e colaboradores modificaram posteriormente esta visão80, argumentando que a trombose, inicialmente vista como uma grande
causadora de proliferação celular, na verdade termina antes do pico do espessamento
intimal, e que terapêuticas antitrombóticas não tiveram sucesso em prevenir a reestenose. Foi então proposto por aqueles investigadores que a inflamação teria um papel
central no processo, através de mediadores inflamatórios como interleucina 1 e fator
de necrose tumoral, cuja liberação é estimulada pela lesão vascular do procedimento,
e que contribuem para migração e proliferação de células musculares lisas.
A retração elástica imediata e o remodelamento vascular negativo são, juntamente com a proliferação celular, os três fatores que desempenham o papel predominante
na reestenose após angioplastia por balão81. A retração elástica é vista imediatamente
após a desinsuflação do balão da angioplastia. A migração e proliferação de células
musculares lisas na camada íntima, por sua vez, tem um curso de semanas a meses.
A síntese de matriz extracelular, juntamente com a proliferação celular que a precede,
forma a neoíntima, a camada íntima espessada resultante da lesão vascular. A adventícia parece ser a maior fonte de células musculares lisas que migram para a íntima após
lesão arterial por balão82. Remodelamento positivo ou negativo são termos usados para
descrever respectivamente aumento ou diminuição da área de secção transversa da
artéria, definida pela área da lâmina elástica externa, na região da placa aterosclerótica
quando comparado a segmentos normais da artéria83. Mintz e colaboradores constataram, em estudo seriado com ultra-som intravascular após angioplastia com balão,
que não só o remodelamento negativo contribuía significativamente para a reestenose
como o fazia substancialmente mais que a hiperplasia da neoíntima84. A natureza do
remodelamento pode diferir de acordo com o tipo de lesão vascular, tendendo a ser
mais negativo nas lesões que induzem fibrose em comparação às lesões indutoras de
inflamação arterial85.
O advento dos stents metálicos convencionais trouxe uma nova visão da fisiopatologia da reestenose, devido às diferenças na resposta vascular ao trauma com relação
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à angioplastia com balão. Análise angiográfica dos primeiros estudos que mostraram
a superioridade dos stents em relação ao balão - BENESTENT e STRESS – mostrou
que o ganho inicial de diâmetro das artérias era muito maior no stent, não existindo
a retração elástica77, 78. Este maior ganho luminal inicial era o responsável pela vantagem dos stents. No seguimento, foi observado que a perda tardia de lúmen arterial era
também maior nos stents, mas ainda assim insuficiente para neutralizar o ganho inicial.
Outro aspecto vantajoso dos stents era a eliminação da retração elástica imediata e do
remodelamento negativo tardio, devido à estrutura rígida das próteses. Restava, então, a
hiperplasia intimal como principal responsável pela reestenose intra-stent. Este fato foi documentado por Hoffman em estudo seriado com ultra-som intracoronariano86, mostrando
o maior grau de hiperplasia intimal nos stents em relação ao balão.
Uma visão integrada da reestenose intra-stent foi proposta por Welt e Rogers, na qual
o papel central da inflamação é enfatizado87. Lesão do endotélio e deposição de camada de
plaquetas e fibrina no local da lesão seguem o implante de stent. Plaquetas são ativadas e
expressam a P-selectina e glicoproteína Ibα, e estas moléculas de adesão possibilitam que
os leucócitos circulantes iniciem um processo de rolamento pela superfície lesada. Posteriormente, sob influência de citocinas, os leucócitos se ligam com mais firmeza a moléculas
de adesão da classe das integrinas, especialmente o MAC-1. Eles atravessam a camada de
fibrina e plaquetas para os tecidos seguindo um gradiente químico de citocinas chamadas
de quimiocinas, como a MCP-1, liberadas pelas células musculares lisas e leucócitos residentes no local. Plaquetas, leucócitos e as próprias células musculares lisas liberam fatores de crescimento que estimulam a migração e a proliferação de células musculares lisas
provenientes da camada média. A neoíntima resultante consiste de macrófagos recrutados
ao longo de semanas, células musculares lisas e matiz extracelular. Alguns meses depois,
a composição da neoíntima sofre redução de elementos celulares e aumento de matriz extracelular. Concomitantemente, ocorre re-endotelização da área lesada.
A importância da inflamação na reestenose intra-stent é reforçada pelos papel dos
leucócitos no processo, particularmente os tipos mononucleares. O número de macrófagos
presente numa lesão antes da angioplastia tem correlação com o risco de reestenose, conforme análise de amostras de placas ateroscleróticas obtidas por aterectomia direcionada88.
O volume de hiperplasia intimal pelo ultra-som intracoronário e a taxa porcentual de reestenose são maiores em pacientes com maior aumento do número de monócitos no sangue
periférico após o implante do stent coronário89. Na resposta inflamatória que ocorre precocemente após o trauma vascular pelo stent em artérias de coelhos, observa-se adesão tanto de
granulócitos quanto de monócitos. Entretanto, algumas semanas depois são os macrófagos
que invadem a neoíntima em formação, que se agrupam e formam células gigantes, encontradas preferencialmente em torno das hastes do stent90. Quando se inibe o recrutamento
precoce dos monócitos com o bloqueio do MAC-1 por anticorpo monoclonal em modelos animais ocorre redução do espessamento tardio da neoíntima após implante de stent91. Experimentos em primatas mostram que o bloqueio do receptor da MCP-1, O CCR2, é efetivo em
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Figura 05. A resposta inflamatória ao implante de stents coronários e reestenose
intra-stent. A) A placa nativa rica em células inflamatórias é tratada com implante do
stent. B) Desnudação endotelial, ativação e agregação plaquetária com liberação de
PDGF e deposição de fibrina. C) A P-selectina recruta inicialmente os leucócitos, que
depois aderem-se firmemente ao endotélio via integrinas (MAC-1) e migram seguindo
gradiente de quimiocinas (MCP-1), se ativando. A liberação de citocinas resulta em
migração e proliferação de células musculares lisas (CML). D) A leão restenótica, inicialmente rica em células, torna-se abundante em matriz extracelular e paucicelular.
Adaptado da referência 86.
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reduzir a hiperplasia intimal em segmentos arteriais tratados com stent, mas não em
segmentos tratados com balão nas mesmas artérias92. Nestes últimos, o bloqueio da
adesão de neutrófilos foi necessário para reduzir a hiperplasia intimal nos segmentos
tratados com balão, mostrando a importância dos mononucleares na resposta inflamatória ao stent, uma vez que a MCP-1 é monócito específica.
Marcadores sistêmicos da resposta inflamatória tem ganhado importância no estudo da fisiopatologia da reestenose. A intensidade da reação inflamatória se correlaciona
com a reestenose intra-stent. Quanto maior o aumento de proteína C reativa após o
implante de stent, maior a ocorrência de reestenose e de eventos isquêmicos, especialmente se o aumento persistir por mais que 72 horas93. A proteína C reativa pode ser,
além de um marcador da resposta inflamatória, um agente direto da sua amplificação
no local da lesão94. Há evidências do envolvimento de outros mediadores inflamatórios na reestenose intra-stent. O aumento dos níveis de MCP-1 após a angioplastia se
correlaciona com reestenose95. O mesmo ocorre com a interleucina 696 e a metaloproteinase 997. Camundongos com deficiência genética de p-selectina não desenvolvem
hiperplasia após angioplastia com balão98. Por outro lado, o bloqueio farmacológico de
alguns destes mediadores consegue reduzir ou eliminar a hiperplasia intimal. Além do
já mencionado bloqueio ao MAC-191, a inibição da p-selectina com anticorpo monoclonal reduz a neoíntima e reestenose em modelos animais de angioplastia com balão99.
Apesar do grande número de estudos disponíveis, ainda não há dados suficientes para
embasar o emprego de marcadores inflamatórios em prevenção secundária, ou como
estratificadores de risco para eventos como a reestenose intra-stent53.
A redução marcante da hiperplasia intimal é observada nos stents eluidores de drogas ou farmacológicos100, que por isto tem mostrado eficácia muito superior aos stents
convencionais para redução da reestenose101. Curiosamente, o aumento de marcadores
inflamatórios após o implante de stents parece ser menor nos stents farmacológicos.
Os níveis de proteína C reativa e de interleucina 6 sobem menos após o implante de
stents eluídos com rapamicina nas primeiras 24 a 48 horas após o implante102, 103, e
isto se correlaciona com a redução de reestenose tardiamente. Estes fatos reforçam a
hipótese de que parte importante da eficácia destes dispositivos se deva a suas propriedades anti-inflamatórias104.

1.5-O Tratamento Farmacológico Sistêmico da Reestenose
A idéia do uso sistêmico de drogas para prevenção e tratamento da reestenose
após intervenções percutâneas não é nova. Vários estudos foram conduzidos nos últimos 20 anos com vários fármacos, mas a maioria deles não relatou sucesso na prevenção da reestenose105. Várias razões podem ser apontadas para tal desfecho, incluindo
a incapacidade de atingir níveis plasmáticos adequados do fármaco, e diferenças entre
os modelos animal e humano de reestenose105. Um importante aspecto é que a maior
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parte destes estudos negativos foram realizados na era pré stent, com drogas direcionadas para reduzir a hiperplasia intimal, e como já mencionado, e a reestenose por
balão é muito dependente do remodelamento negativo.
A última década assistiu um grande avanço nas intervenções coronárias percutâneas com o advento dos stents farmacológicos, que reduziram ainda mais a reestenose
intra-stent, mas não a eliminaram completamente101. Estes dispositivos permitem a
liberação de altas doses locais das drogas anti-restenóticas, com alta eficácia e supostamente poucos efeitos colaterais106. No entanto, mesmo estas drogas empregadas pelos stents farmacológicos iniciaram seus testes de eficácia em modelos experimentais
de uso sistêmico. O sirolimus sistêmico foi eficaz em inibir a reestenose por balão em
coronárias107 e artérias periféricas de porcos108. O everolimus oral também mostrouse efetivo na redução da reestenose em artérias ilíacas de coelhos após implante de
stent109.
Podemos enumerar várias razões para o tratamento sistêmico para prevenção da
reestenose. Pode-se ter controle maior sobre a administração da droga, escolhendo a
dose e o tempo de uso. O tratamento pode ser interrompido em caso de efeitos indesejados. Pode-se usar combinações de drogas. O custo é mais baixo em comparação
aos stents farmacológicos, especialmente porque o regime usado é o mesmo, não importando o número de stents implantados. Além disto, os stents farmacológicos tem
questões de segurança de longo prazo não completamente resolvidas. Logo após a
aprovação da comercialização destes stents pela agência regulatória americana FDA
(food and drug administration) surgiram relatos de trombose subaguda com stents
eluídos com sirolimus, o que levou aquele órgão a emitir um alerta à comunidade médica110. Posteriormente uma diretriz da sociedades americanas de cardiologia passou
a recomendar o tratamento antiplaquetário duplo com aspirina e clopidogrel por pelo
menos 1 ano para pacientes submetidos a implante de stents farmacológicos para
prevenção de trombose tardia111, ao passo que seu uso se restringe a 30 dias no caso
dos stents convencionais. Estudos em coronárias humanas pós morte mostraram que
os stents farmacológicos tem menor re-endotelização, mais depósitos de fibrina nas
hastes e maior freqüência de sinais de trombose tardia comparativamente aos stents
convencionais112. Estas questões reavivaram o interesse na investigação de tratamentos sistêmicos para reestenose intra-stent.
Há relatos de sucesso do tratamento sistêmico da reestenose na era dos stents
com drogas anti-inflamatórias, anti-proliferativas e imunomoduladoras e inibidores da
migração de células musculares lisas113. O estudo IMPRESS foi duplo cego e randomizado e testou a prednisona em pacientes com inflamação persistente, definida como
proteína C reativa acima de 0,5 mg/dl após o procedimento114. Em 6 meses de seguimento, o grupo tratado com prednisona teve menor revascularização do vaso alvo (7%
vs. 33%, P=0.001) e menor perda tardia (0.39±0.6 vs. 0.85±0.6 mm, P=0.001) que
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o grupo placebo. Este resultado parece ser dose dependente, porque não foi alcançado
com doses mais baixas do medicamento115. O cilostazol é um inibidor da fosfodiesterase III com efeitos anti-proliferativo116 e anti-plaquetário117. Um grande estudo duplo
cego e randomizado – CREST - com setecentos e cinco pacientes mostrou que o tratamento com cilostazol 200 mg/dia por 6 meses reduziu a reestenose binária de 34,5%
no grupo placebo para 22% no grupo cilostazol118. Todos os grupos se beneficiaram
do cilostazol, mas uma redução mais significativa foi observada nos diabéticos, com
52% de redução da reestenose binária(17.7% versus 37.7%, P=0.01). Não se observou redução da reestenose clínica em em relação ao grupo placebo (16% vs 16%,
P=0.90). O sirolimus é um potente agente imunossupressor com atividades anti-mitótica e anti-inflamatória, que é aprovado nos Estados Unidos para prevenção da rejeição
a transplantes renais119. Seu mecanismo de ação envolve a ligação com um receptor
intracelular chamado FKBP12, e este complexo sirolimus-FKBP12 inibe uma proteína
quinase chamada TOR (“target of rapamycin”). O efeito final é a parada do ciclo celular
na transição entre as fases G1/S. Além disto, ela exerce efeito antimigratório sobre as
células musculares lisas120. No estudo ORBIT, sessenta pacientes foram alocados em 2
grupos e tratados com sirolimus nas doses de 5 mg/dia e 2 mg/dia, após uma dose de
ataque de 5 mg. Aos 6 meses de seguimento, não houve diferença na reestenose binária (7.1% vs. 6.9%; P=NS), na perda luminal tardia (0.6±0.5 mm vs. 0.7±0.5 mm;
P=NS), no percentual de obstrução volumétrica intra-stent (29% vs. 24%; P=NS) ou
na revascularização da lesão alvo (14.3% vs. 6.9%; P=NS)121. No estudo ORAR piloto,
o regime usado foi dose de ataque de 6 mg seguido de dose diária de 2 mg por 1 mês
em 34 pacientes com lesões nativas e restenóticas122. Embora a taxa de reestenose binária aos 6 meses tenha sido de 18,9% nas lesões nativas e de 50% nas restenóticas,
nos pacientes com nível sanguíneo acima de 8 ng/mL a reestenose foi zero. O mesmo
grupo conduziu o ensaio ORAR I, que estudou 76 pacientes usando regime semelhante
ao estudo piloto em duas fases, a primeira sem e a segunda com administração adjunta
de diltiazem 180 mg/dia, e seguimento de 6 meses123. Houve tendência para reestenose binária menor na fase II comparada à fase I (6.2% vs 19%, p=0.06). Os pacientes
que obtiveram nível sanguíneo de sirolimus maior que 8 ng/mL obtiveram melhores
resultados na reestenose binária (6.2% vs 22%, p=0.041) e na perda luminal tardia
(0.6 mm vs. 1.1 mm, P=0.031). Observou-se correlação linear entre o nível sanguíneo
de sirolimus e a perda tardia (r=-0.826, P=0.008). O estudo ORAR II randomizou 100
pacientes para tratamento com sirolimus 6 mg de dose de ataque seguido de 3 mg/dia
por 1 mês mais diltiazem 180 mg/dia pelo mesmo período, ou tratamento nenhum124. O
grupo tratado teve melhor reestenose binária no segmento tratado (11.6% vs 42.8%,
P=0.001) e melhor perda tardia (0.66 vs. 1.13mm, p<0.001) aos 9 meses de seguimento. Ao fim de 1 ano o grupo tratado teve menor incidência de revascularização
do vaso alvo (8.3% vs 38%, P=0.001) e da lesão alvo (7.6% vs. 37.2%, P<0.001),
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além de menos eventos cardíacos maiores (20% vs. 44%, P=0.018). O estudo OSIRIS
testou o sirolimus oral para prevenção da recorrência de lesões restenóticas do modo
randomizado, duplo cego e placebo controlado. Os grupos tratados com sirolimus receberam 2 mg/dia por 10 dias, sendo que um dos grupos recebeu dose de ataque de 6
mg no dia anterior (dose usual) e outro grupo recebeu 12 mg dois dias antes, 6 mg no
dia anterior e 4 mg no dia da angioplastia (alta dose). A reestenose binária foi menor
no grupo alta dose que no dose usual e placebo (22,1% vs 38.6% vs 42.2% respectivamente, p=0.005), e observou-se tendência à redução da revascularização do vaso
alvo (15.2% vs 24.2% vs 25.5% respectivamente, p=0.08). O nível sanguíneo de sirolimus no dia do procedimento foi correlacionado com a perda luminal tardia aos 6 meses (P=0.001)125. No Brasil, dois estudos foram conduzidos, sendo um deles em nossa
instituição, avaliando a eficácia e a segurança do sirolimus por via oral para prevenção
e tratamento da reestenose intra-stent. O estudo de Chaves e cols. tratou 15 pacientes
com implante de stents em lesões nativas, com dose de ataque de 15 mg de sirolimus
oral no dia anterior ao procedimento seguido de 5 mg/dia por 28 dias. Os pacientes
foram re-estudados aos 6 meses de seguimento. Observou-se perda tardia intra-stent
e intra-segmento de 0.61±0.31 mm e de 0.67±0.45 mm, respectivamente. A obstrução volumétrica relativa intra-stent foi de 28.5±15.8%. Não foram observadas mortes,
infartos do miocárdio ou revascularizações de lesão alvo. Entretanto, foram relatados
efeitos indesejados freqüentes – 80% dos casos - com o sirolimus oral, levando a reduções de dose em quatro pacientes e suspensão do tratamento em hum paciente126. Por
isto, os autores concluíram que novos estudos com o sirolimus oral para esta indicação
não deveriam ser encorajados, considerando o balanço entre eficácia e segurança. O
nosso estudo incluiu lesões nativas e restenóticas, onde 12 pacientes foram tratados
com esquema semelhante ao estudo anteriormente relatado, ou seja, dose de ataque
de 15 mg no dia anterior seguido de 5 mg/dia por 28 dias. Níveis sanguíneos foram dosados semanalmente e sujeitos a ajuste para manter uma concentração entre 10 e 15
ng/mL. A perda tardia aos 4 e 8 meses foi de 0.40±0.24 e 0.67±0.45 mm (P<0.01),
respectivamente127. A obstrução volumétrica relativa intra-stent por hiperplasia intimal foi de 14.4%±9.1% aos 4 meses de seguimento e de 23.2%±10.1% aos 8 meses
(p>0.01). Após 2 anos de seguimento, observaram-se uma morte (8.3%), duas revascularizações de lesão alvo (11.1%), e quatro revascularizações de vaso alvo (22.2%).
Os efeitos colaterais foram bem tolerados e não houve descontinuidade do tratamento
por intolerância ao mesmo. Assim, concluímos que o sirolimus por via oral foi seguro e
eficaz para a prevenção e tratamento da reestenose intra-stent em pacientes com alto
risco para esta complicação.
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2-OBJETIVOS
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2-Objetivos
2.1-Caracterizar a resposta sistêmica de vários marcadores inflamatórios sabidamente envolvidos na resposta vascular à intervenção coronária percutânea com implante de stent.
2.2-Verificar se o tratamento sistêmico com sirolimus por via oral pode modificar
esta resposta.
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3-MATERIAL E MÉTODOS

24

3.1-Desenho do Estudo e Seleção de Pacientes
Realizamos uma comparação entre duas séries de casos. A primeira série consistiu
de 12 pacientes recrutados em um estudo piloto para testar a eficácia e a segurança
do tratamento com sirolimus por via oral para prevenção em tratamento da reestenose
intra-stent em um grupo com alto risco de desenvolvimento de reestenose – grupo sirolimus127. Para a série de casos de controle selecionamos posteriormente 12 pacientes
tratados consecutivamente, e que foram também submetidos a angioplastia coronariana com implante de stents, mas sem receberem o tratamento com sirolimus oral.
Este grupo – controle – foi selecionado objetivando uma distribuição de sexo e idade
semelhante ao grupo sirolimus. Um terceiro grupo foi composto vinte e cinco por indivíduos jovens, sem história patológica pregressa e sem fatores de risco para doença
coronariana. Este último grupo forneceu os valores de referência dos marcadores inflamatórios dosados.

3.2-Regimes Farmacológicos e Seguimento
Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento informado, e o protocolo
do estudo foi aprovado pelo comitê de ética da instituição conforme as diretrizes da
declaração de Helsinki de 1975.
Todos os pacientes submetidos a angioplastia com implante de stent foram tratados com clopidogrel 300 mg via oral no mínimo 6 horas antes do procedimento, seguido por dose de manutenção de 75 mg ao dia por trinta dias após o procedimento,
e também com ácido acetil salicílico 200 mg ao dia antes do procedimento seguido de
manutenção diária com esta mesma dose, indefinidamente. Nitroglicerina intracoronária – 30 µcg - foi dada antes da obtenção dos angiogramas coronários.
O grupo tratado com sirolimus por via oral, doravante chamado grupo sirolimus,
recebeu dose de ataque de 15 mg por via oral no dia anterior ao procedimento, seguido por manutenção de 5 mg ao dia por vinte e oito dias. A concentração da droga no
sangue total foi medida pela técnica da cromatografia líquida de alta performance. A
dose ajustada quando necessário para manter uma concentração entre 10 e 15 ng/mL.
O grupo sirolimus recebeu ainda diltiazem na dose de 30 mg ao dia devido à interação
medicamentosa desta droga com o sirolimus, com a finalidade de obter os níveis sanguíneos desejados com a menor dose diária. Este regime adjunto de diltiazem é utilizado no Hospital do Rim e Hipertensão para pacientes tranaplantados renais que recebem
rapamicina para prevenir rejeição do enxerto.

3.3-Coleta e Armazenagem de Amostras
Todas as amostras coletadas foram de sangue periférico. O sangue obtido foi centrifugado, o soro foi separado e dividido em alíquotas menores, uma para cada marcador,
e armazenado em criotubos a uma temperatura de -85˚ até o momento da dosagem.
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Os pacientes tratados com sirolimus tiveram suas coletas realizadas antes do procedimento, 24 horas após o procedimento e semanalmente por 8 semanas. As amostras
dos grupos sirolimus e controle foram coletadas antes do procedimento, 24 horas após,
e na primeira, quarta e oitava semanas após procedimento. Ambos os grupos foram
seguidos durante 8 semanas. O grupo sirolimus realizou hemograma, dosagem de colesterol total e frações, triglicerídeos, uréia e creatinina, semanalmente até a quarta
semana e depois na oitava semana, 1 mês após o fim do tratamento. Os critérios prédefinidos para suspensão do tratamento com sirolimus foram plaquetopenia (<100.000
plaquetas/dL) e leucopenia (<3000 leucócitos/dL).

3.4-Marcadores Dosados e Técnicas Utilizadas
Dez marcadores foram dosados: proteína C reativa ultra-sensível (hs-CRP), fração
solúvel do receptor da interleucina 2 alfa (IL-2sRα), proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1), metaloproteinase 2 (MMP-2), metaloproteinase 9 (MMP-9), inibidor tecidual de metaloproteinases-1 (TIMP-1), molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), Pselectina, interleucina 6 (IL-6) e fator estimulador de colônias de monócitos (M-CSF).
Os marcadores IL-2sRα, MCP-1, TIMP-1, ICAM-1, Interleucina 6 e M-CSF foram
dosados pela técnica de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). A faixa de detecção foi de 31 pg/mL a 2000 pg/mL para IL-2sRα, TIMP-1 e M-CSF, e de 15.625 pg/
mL a 1000 pg/mL para MCP-1 e ICAM-1, e de 9.375 pg/mL a 1000 pg/mL para IL-6.
Foram utilizados kits que contêm os componentes básicos para desenvolvimento do ensaio (DuoSet ELISA development system, R&D Systems, Minneapolis, USA). Estes kits
foram complementados com placas, soluções, diluentes e substratos adquiridos separadamente e preparados em nosso laboratório, conforme orientações do fabricante.
A técnica utilizada na realização do ensaio é descrita nos passos abaixo.
1-Sensibilização da placa. Cada placa contem 96 poços para dosagem. O anticorpo
de captura foi diluído em solução estabilizadora (PBS) sem proteína carreadora e 100
microlitros de solução foram colocados em cada poço. A placa foi então selada e deixada incubar à noite em ar ambiente. No dia seguinte foi lavada e aspirada conforme
protocolo do fabricante antes do ensaio.
2-Adição da amostra. Foram adicionados 100 microlitros do soro por poço e incubada a placa por 2 horas.
3-Adição do anticorpo detector. Após repetir o ciclo lavagem e aspiração, adicionamos 100 microlitros do anticorpo por poço e incubamos por 2 horas.
4-Streptavidina-HRP. Após lavagem e aspiração, adicionamos 100 microlitros por
poço desta solução e incubamos por 20 minutos mantendo a placa longe da luz.
5-Após lavagem e aspiração, adicionamos 100 microlitros de substrato enzimático
e incubamos a placa por 20 minutos longe da luz direta.
6-Parada da reação. Adicionamos 50 microlitros de solução ácida por poço.
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7-Leitura das placas. Realizada imediatamente após parar a reação, com o leitor
calibrado para um comprimento de ondas de 450 nanômetros.
Uma curva padrão da concentração das moléculas dosadas foram construídas em
cada placa a partir da solução padrão fornecida pelo fabricante, de concentração conhecida. Esta solução sofreu diluições sucessivas, tendo a solução seguinte metade da
concentração da anterior, num total de sete pontos de diluição. Foram usados 16 poços
para construção da curva padrão, restando oitenta poços para dosagem. Como todas
as dosagens foram em duplicata, cada placa teve capacidade para dosar 40 pontos.
Um gráfico foi construído plotando as concentrações da curva padrão no eixo X contra
suas absorbâncias médias no eixo Y. Uma reta foi obtida deste gráfico usando a análise
de regressão linear, e com a equação desta reta as absorbâncias foram convertidas em
concentração sérica.
Os marcadores MMP-9, MMP-2 e p-selectina foram dosados pelo ELISA com kits
comerciais prontos para uso (Quantikine HS Human®, R&D Systems, Minneapolis,
USA). A faixa de detecção para MMP-9 é de 0.156 ng/ml a 20 ng/ml; para MMP-2 é de
0.78 ng/ml a 100 ng/ml; e para P-selectina é de 0.5 ng/ml a 50 ng/ml. Os coeficientes
de variação intra-ensaio e inter-ensaio fornecidos pelo fabricante são respectivamente:
menor que 3% e menor que 8% para MMP-9; menor que 6% e menor que 10% para
MMP-2; e menor que 6% e menor que 10% para P-selectina.
A hs-CRP foi dosada pelo método de quimiluminescência (immulite®, DPC Labs,
Los Angeles, CA, USA). As amostras foram adicionadas a uma unidade de teste que tem
na sua parte interna uma pérola recoberta com anticorpo específico conjugado com
fosfatase alcalina. Após período de incubação com agitação intermitente, a unidade gira
no seu eixo vertical em alta velocidade, o que faz com que o líquido excedente suba e
seja capturado numa câmara lateral da unidade. A câmara principal da unidade sofre
várias lavagens para retirada do material não ligado ao anticorpo. Por fim, um substrato
luminogênico é adicionado. A luz emitida pela reação química é então lida por um contador de fótons de alta sensibilidade (luminômetro). A faixa detectável da hs-CRP neste
método é de 0.01 mg/dl a 890 mg/dl.
Os níveis do sirolimus foram dosados no sangue total pelo método da cromatografia liquida de alta performance do tipo ultravioleta (HPLC/UV), com limite inferior de detecção de 80 picogramas, estendendo a faixa detectável com linearidade até pelo menos 25 nanogramas128, 129. Estes valores compreendem com boa margem de segurança
o necessário para o controle das doses de sirolimus empregadas na prática clínica.

3.5-Apresentação de Dados e Análise Estatística
Todas as variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio-padrão e as
varáveis categóricas como porcentagens. No caso de haver assimetria na distribuição
dos dados, transformação logarítmica ou de raiz quadrada dos dados era realizada.
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Os valores basais dos três grupos foram comparados usando a análise de variância
(ANOVA), e no caso de encontrar diferenças entre grupos o teste de Tukey foi aplicado. No seguimento foram analisadas as médias das variações absolutas, ou deltas, dos
marcadores em relação ao tempo basal para cada um dos quatro tempos do seguimento, ou seja, 24 horas, 1 semana, 4 semanas e 8 semanas. A variação foi obtida
pela subtração do valor de cada tempo menos o valor basal. Para análise estatística foi
usado um modelo misto de análise de variância para medidas repetidas com a correção
de Kenward-Roger130 para os graus de liberdade131. No caso de ser detectada interação significativa tempo-grupo - ou tempo-tratamento – testes de efeitos simples eram
aplicados para testar o efeito do grupo em cada um dos tempos de seguimento. Como
o estudo foi uma comparação entre duas séries de casos e portanto não randomizado,
havia a possibilidade de recrutamento de pacientes em estágios diferentes da doença
em cada grupo. Isto poderia se refletir em diferenças nos níveis basais dos marcadores
entre os grupos sirolimus e controle, introduzindo um importante viés na interpretação dos resultados. No caso de ocorrer esta situação em qualquer dos marcadores,
o modelo de medidas repetidas empregado seria inadequado pois seus pressupostos
não contemplam eventuais diferenças intrínsecas entre os grupos. Assim, empregamos
também modelos de análise de covariância (ANCOVA) com ajuste para os níveis basais
dos marcadores para comparar os grupos sirolimus e controle em cada um dos tempos
de seguimento132.
Apresentamos os dados com gráficos do tipo barra-erro. Neles a média das variações é representada como um pequeno círculo transpassado por uma linha vertical com
limites superior e inferior, que são os limites do intervalo de confiança (IC 95%).
Toda a análise estatística foi feita com o software SAS (versão 9.2 ;SAS Institute,
Inc., Cary, N.C,USA). Todos os testes são bi-caudados. Considerou-se estatisticamente
significantes diferenças com valores de P menores que 0.05. Valores maiores que 0.05
e menores que 0.10 foram considerados marginalmente significantes e interpretados
como tendência e valores iguais ou maiores que 0.10 foram considerados não significantes.
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4-RESULTADOS
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4.1-Características da População
As características clínicas e angiográficas dos grupos estão na tabela 01.

ADA: artéria descendente anterior; ACX: artéria circunflexa; ACD: artéria coronária direita
P=NS para todas as variáveis.
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O grupo sirolimus exibe um número maior de pacientes do hipertensos e renais
crônicos e do ponto de vista angiográfico, apresenta um predomínio de lesões na artéria
descendente anterior (50%) em relação ao grupo controle. Estas diferenças sugerem
um perfil de maior risco do grupo sirolimus, embora não tenham atingido significância
estatística. Além disto, o grupo sirolimus teve uma alta proporção de lesões restenóticas, dois casos de lesões muito longas (>40mm) e um caso de oclusão total, achados
não observados no grupo controle.
O tratamento com sirolimus foi bem tolerado em todos os pacientes e não houve
nenhuma alteração nos exames bioquímicos ou hematológicos que resultasse em suspensão da droga. Efeitos indesejados menores foram observados, a saber, conjuntivite
em um paciente e acne em outro, e aftas em cinco pacientes. Todos eles reverteram
após a suspensão do sirolimus.
As concentrações do sirolimus no seguimento estão expressas na figura 01.
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1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Figura 01. Níveis sanguíneos de sirolimus em 4 semanas de seguimento (p=NS).

Os níveis sanguíneos ficaram dentro da faixa pretendida. Nota-se que a variação
intragrupo diminuiu progressivamente à medida que os ajustes foram sendo feitos semanalmente.
Uma paciente entre os doze inicialmente recrutados no grupo sirolimus teve o
tratamento suspenso após 20 dias devido a sepsis por estafilococos proveniente de
infecção de cateter de diálise, o que causou sua morte no dia seguinte à internação.
Não havia leucopenia ou outras alterações bioquímicas significativas nesta paciente, e
os níveis sanguíneos de sirolimus foram 12 e 11.5 ng/ml ao fim da primeira e segunda
semana de tratamento, respectivamente.
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4.2-Concentrações Séricas dos Marcadores
Proteína C reativa (PCR). Os níveis basais e as variações durante o seguimento estão expressos na figura 07 e na tabela 02. Não houve diferença estatisticamente
significativa nos níveis basais entre os grupos. No seguimento, os grupos sirolimus e
controle atingiram ambos a máxima concentração em 24 horas. No primeiro grupo, a
concentração caiu na primeira e quarta semanas e permaneceu estável na oitava semana, 1 mês após descontinuar o tratamento. No segundo, a concentração caiu na primeira semana somente e manteve-se até a oitava semana. Não foi detectada interação
entre o tratamento e as variações ao longo do seguimento no modelo misto de medidas
repetidas (F(3, 18.8) = 1.17, P = 0.3477). Entretanto, após a análise de covariância
(ANCOVA) com ajuste para os níveis basais, observamos diferença marginalmente significante na primeira semana (P = 0.0726), diferença siginificativa na quarta semana (P
= 0.008) e diferença marginalmente significante na oitava semana (P = 0.0975). Não
observamos diferenças em 24 horas.
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Tabela 02. Níveis basais e variação da Proteína C reativa (mg/dL).
Grupo
Basal
24 h (∆)
Sem. 1 (∆)
Sem. 4 (∆)
Sem. 8 (∆)
SIR

2.9 ± 4.6

CONT

0.5 ± 0.35

REF

0.11 ± 0.1

0.68±1.3

-0.90±4.3*

-1.50±5.0†

-1.73±4.3*

0.97±0.8

0.03±0.3

-0.19±0.4

-0.01±0.7

Figura 07. Média da variação (delta) dos níveis de PCR no seguimento de 4 semanas
com o intervalo de confiança de 95% (∆% ± 95% CI). Grupo 1: sirolimus. Grupo 2:
controle.
* Diferença marginalmente significativa na ANCOVA.
† Diferença significativa na ANCOVA com ajuste para níveis basais.
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MMP-9. Os níveis basais e as variações durante o seguimento estão expressos na
figura 08 e na tabela 03. O grupo sirolimus teve a maior concentração basal de MMP-9,
estatisticamente significante em relação aos grupos controle e referência (P<0.05).
No seguimento, os níveis de MMP-9 do grupo sirolimus caíram progressivamente até a
quarta semana de tratamento. Na oitava semana, observou-se um aumento da MMP-9
até níveis similares às concentrações basais. De maneira diferente, o grupo controle
registrou um aumento contínuo de MMP-9 até atingir a concentração máxima na quarta
semana. Observou-se uma interação significativa entre os fatores grupo e tempo (F(3,
59.7) = 3.83, P = 0.0141), indicando que as variações foram diferentes ente os grupos
sirolimus e controle. Os testes de efeitos simples mostraram significativas diferenças na
primeira (-258.9±510 vs +363±438 ng/mL, P = 0.0030) e na quarta semana (-352.9 ±
455 vs +395.2 ± 377 ng/mL, P = 0.0004). A ANCOVA com ajuste para os níveis basais
mostrou não haver diferença em 24 horas, diferença marginalmente significativa na
primeira semana (P = 0.0805), diferença significativa na quarta semana (P = 0.0062)
e novamente significância marginal na oitava semana (P = 0.0958).
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Tabela 03. Concentrações de MMP-9 (ng/mL).

Grupo
SIR
CONT
REF

Basal

24 h (∆)

Sem. 1 (∆)

Sem. 4 (∆)

Sem. 8 (∆)

825±546

-2.2±385.7

-258.9±510*†

-352.9±455.9‡

227±708†

363±438.4

395.2±377.2

406.2±472.1

392±314 325.7±257.6
437±226

Figura 08. Média da variação (delta) dos níveis de MMP-9 no seguimento de 4
semanas com o intervalo de confiança de 95% (∆% ± 95% CI). Grupo 1: sirolimus.
Grupo 2: controle.
* Diferença significativa no modelo de medidas repetidas.
† Diferença marginalmente significativa na ANCOVA.
‡ Diferença significativa em medidas repetidas e ANCOVA.
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MMP-2. Os níveis basais e as variações durante o seguimento estão expressos
na figura 09 e na tabela 04. Não houve diferença estatisticamente significativa nos níveis basais entre os grupos. Na fase de seguimento, o grupo sirolimus exibiu aumento
progressivo das concentrações até atingir o pico na quarta semana. O grupo controle
não exibiu nenhuma tendência clara durante o seguimento. A interação grupo-tempo
foi significativa (F(3, 58) = 3.51, P = 0.0206). Os testes de efeitos simples mostraram
diferença significativa entre os grupos sirolimus e controle somente na quarta semana
(+53.2 ± 33.7 vs -14.2 ± 49.2, P = 0.0014). Também na quarta semana houve diferença significativa entre os grupos na ANCOVA (P = 0.0037).

37

Tabela 04. Concentrações de MMP-2 (ng/mL).

Grupo
SIR
CONT
REF

Basal

24 h (∆)

Sem. 1 (∆)

Sem. 4 (∆)

Sem. 8 (∆)

201±56

-9.0±51.4

22.52±29.9

53.2±33.7*

23.2±51.9

218±454

-10.8±32.8

16.58±49.6

-14.2±49.2

-3.9±63.2

231±392

Figura 09. Média da variação (delta) dos níveis de MMP-2 no seguimento de 4 semanas
com o intervalo de confiança de 95% (∆% ± 95% CI). Grupo 1: sirolimus. Grupo 2:
controle.
* Diferença significativa nas medidas repetidas e na ANCOVA.
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P-selectina. Os níveis basais e as variações durante o seguimento estão expressos
na tabela 5 e figura 10. Não houve diferença estatisticamente significativa nos níveis
basais entre os grupos. Houve interação tempo–grupo significativa nas medidas repetidas (F(3, 60) = 3.19, P = 0.0299). Os testes de efeitos simples mostraram diferença
marginalmente significante entre os grupos na oitava semana (+46.1 ± 67.9 vs +5.8 ±
23.7, P = 0.0814), quando observamos um aumento significativo da concentração de
P-selectina no grupo sirolimus, o que não ocorreu no grupo controle. A ANCOVA também mostrou diferença significativa entre os grupos na oitava semana (P = 0.0025).
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Tabela 05. Concentrações de P-selectina (ng/mL).

Grupo
SIR
CONT
REF

Basal

24 h (∆)

Sem. 1 (∆)

Sem. 4 (∆)

Sem. 8 (∆)

103±38

-24.3±46.6

-6.6±77.7

-6.0±39.9

46.1±67.9*†

72 ± 27

-0.1±42.4

16.0±66.6

6.5±54.8

5.8±23.7

75±28

Figura 10. Média da variação (delta) dos níveis de P-selectina no seguimento de 4
semanas com o intervalo de confiança de 95% (∆% ± 95% CI). Grupo 1: sirolimus.
Grupo 2: controle.
* Diferença marginalmente significativa nas medidas repetidas.
† Diferença significativa na ANCOVA.
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ICAM-1. Resultados na Tabela 6 e Figura 11. No tempo basal, o grupo controle
exibiu concentração significativamente mais elevada que os grupos sirolimus e sadios
(p=0.001). No seguimento, não houve variações significativas nos grupos sirolimus e
controle. O grupo controle teve níveis sempre maiores que o grupo sirolimus em todos
os momentos. Não houve significativa interação grupo-tempo nas medidas repetidas
(F(3, 16.3) = 1.66, P = 0.2144). Entretanto, a ANCOVA demonstrou diferenças significativas na primeira semana (P = 0.0047) e na quarta semana (P = 0.0096).
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Tabela 06. Concentrações de ICAM-1 (ng/mL).

Grupo
SIR
CONT
REF

Basal

24 h (∆)

Sem. 1 (∆)

Sem. 4 (∆)

Sem. 8 (∆)

214±53

-3.4±35.1

-13.1±49.7*

-3.3±46.0*

8.9±50.4

375±147

-35.7±85.8

-16.4±119.1

3.8±138.4

-35.3±124.5

211±128

Figura 11. Média da variação (delta) dos níveis de ICAM-1 no seguimento de 4 semanas
com o intervalo de confiança de 95% (∆% ± 95% CI). Grupo 1: sirolimus. Grupo 2:
controle.
* Diferença significativa na ANCOVA.
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MCP-1. Resultados na tabela 07 e figura 12. Não houve diferença estatisticamente significativa nos níveis basais entre os grupos. No seguimento, as concentrações no
grupo controle aumentaram, com retorno aos níveis basais em 8 semanas. O grupo
sirolimus exibiu variações negativas em 24 horas e na primeira e quarta semanas, ficando próximo aos níveis basais na oitava semana. Não houve significativa interação
grupo-tempo nas medidas repetidas (F(3, 18.7) = 1.58, P = 0.2283). Diferenças entre
os grupos foram detectadas com a ANCOVA em 24 horas (P = 0.0074).
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