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A figura 30 apresenta as fotomicrografias representativas dos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH mostrando a expressão da caspase-3 no panículo
carnoso coletadas das porções proximal, média e externa do retalho. A parte
distal não está representada em virtude de ter apresentado necrose intensa que
impediu a verificação da expressão imuno-histoquímica da caspase-3.
Proximal

Média

Externa

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 30. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH mostrando a expressão da caspase-3 (coloração marrom) no
panículo carnoso coletadas das porções proximal, média e externa
ao retalho. Imuno-histoquímica. (400X).
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A tabela 5 apresenta as médias e desvio-padrão da contagem de células que
expressaram a caspase-3 contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH do panículo carnoso mensuradas nas amostras
coletadas das porções proximal, média e externa (controle) do retalho
randômico.

Tabela 5. Distribuição das médias e desvio-padrão da caspase-3 nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH no panículo carnoso coletadas das
porções proximal, média e externa (controle) do retalho randômico.

Tecido

Porção

GS

GNAC

GOHB

GNH

Proximal 3,0(±1,2) 2,0(±1,1) 1,1**(±0,4) 1,8§(±0,5)
Panículo Média
Externa

1,6*(±0,5)

2,4(±1,2)

<0,01

1,5(±1,2) 1,8(±0,7)

1,1(±0,4)

1,8(±0,7)

0,3

Bonferroni Teste
*(GOHB<GS) p < 0,01
**(GOHB<GS=GNAC) p < 0,01
(GNH<GS) p < 0,04

<0,01

3,8(±2,0) 2,3(±0,9)

Análise de variância ANOVA

§

Valor de p
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O gráfico 8 mostra a média e o desvio padrão de células do panículo carnoso
em apoptose contadas em 10 campos nos diferentes grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH nas porções proximal, média e externa do retalho randômico.

Média das células em apoptose panículo carnoso
4
3,5
3
2,5

GS
GNAC

2
1,5

GOHB
GNH

1
0,5
0
Proximal

Média

Externa

Gráfico 8. Representação da média da contagem de células do panículo
carnoso que expressaram a caspase-3 nos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH nas porções proximal, média e externa do retalho
randômico.

61

A figura 31 apresenta as fotomicrografias representativas dos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH mostrando a expressão da caspase-3 nos vasos
sanguíneos presentes nas amostras coletadas das porções proximal, média e
externa do retalho. A parte distal não está representada em virtude de ter
apresentado necrose intensa que impediu a verificação da expressão imunohistoquímica da caspase-3.
Proximal

Média

Externa

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 31. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH mostrando a expressão da caspase-3 (coloração marrom) nos
vasos sanguíneos coletados das porções proximal, média e externa
ao retalho. Imuno-histoquímica. (400X).
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A tabela 6 apresenta as médias e desvio-padrão da contagem de células que
expressaram a caspase-3 contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH dos vasos sanguíneos mensurados nas amostras
coletadas

das porções proximal, média e

externa (controle) do retalho

randômico.

Tabela 6. Distribuição das médias e desvio-padrão da caspase-3 nos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH nos vasos sangüíneos, amostras
coletadas das porções proximal, média e externa do retalho
randômico.

Tecido

Vasos

Porção

GS

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal 2,9(±0,3) 1,9(±0,8) 1,1**(±0,4) 2,0¥(±0,5)

<0,01

Média

3,6(±1,8) 2,4(±0,9)

1,5*(±0,5)

2,6(±0,5)

<0,01

Externa

1,3(±1,3) 1,8(±0,5)

1,1(±0,4)

1,9(±0,6)

0,1

Análise de variância ANOVA
Bonferroni Teste
*(GOHB<GS) p < 0,01
**(GOHB<GS) p < 0,01
¥

GNAC

(GNH<GS) p < 0,05
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O gráfico 9 mostra a média e o desvio padrão de células dos vasos sanguíneos
em apoptose contadas em

10 campos

nos diferentes grupos GS, GNAC,

GOHB e GNH nas porções proximal, média e externa do retalho randômico.

Média das células em apoptose vasos
4
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2,5
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1,5
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Proximal

Média
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Gráfico 9. Representação da média da contagem de células dos vasos
sanguíneos que expressaram a caspase-3 nos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH nas porções proximal, média e externa do retalho
randômico.
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4.3 - RESULTADOS MICROSCÓPICOS DA ANGIOGÊNESE (VEGF)

As figuras de 32 a 35 apresentam as fotomicrografias representativas dos grupos
GS, GNAC, GOHB e GNH mostrando a expressão do VEGF na epiderme, derme,
panículo carnoso e vasos sanguíneos mensuradas nas amostras coletadas das
porções proximal, média e externa do retalho randômico. A parte distal não está
representada em virtude de ter apresentado necrose intensa que impediu a
verificação da expressão imuno-histoquímica do VEGF.
As tabelas de 7 a 10 apresentam as médias e desvio-padrão da expressão do
VEGF contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH da epiderme, derme, panículo carnoso e vasos sanguíneos mensuradas nas
amostras coletadas das porções proximal, média e externa do retalho randômico.
Os gráficos de 10 a 13 representam a média da contagem de células que
expressaram o VEGF contadas em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH da epiderme, derme, área sub-muscular e vasos
sanguíneos mensuradas nas amostras coletadas das porções proximal, média e
externa do retalho randômico.
A análise da avaliação microscópica nas lâminas processadas pelo método
imuno-histoquímico (VEGF) permitiu verificar que na avaliação conjunta dos
estratos epidérmico, dérmico, panículo carnoso e vasos em todas as biópsias
obtidas nos terços proximal, médio e área fora do retalho não foram
demonstradas diferenças significativas entre os grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH.

65

A Figura 32 mostra as fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH mostrando a expressão do VEGF na epiderme das porções
proximal, média e externa do retalho. A parte distal não está representada em
virtude de ter apresentado necrose intensa que impediu a verificação da
expressão do VEGF.
Proximal

Média

Externa

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 32. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e
GNH mostrando a expressão do VEGF na epiderme das porções
proximal, média e externa do retalho. Imuno-histoquímica. 400X.
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A tabela 7 apresenta a média e desvio-padrão do escore da expressão do VEGF
contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH, da
epiderme mensuradas nas amostras coletadas das porções proximal, média e
externa (controle) do retalho randômico.

Tabela 7. Distribuição das médias e desvio-padrão do escore da expressão do
VEGF contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH, da epiderme coletada nas amostras das
porções proximal, média e externa do retalho randômico.

Camada

Epiderme

Local

GS

GNAC

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal

2,3 (±0,7)

2,7 (±0,7)

2,6 (±0,5)

2,7 (± 0,5)

0,5

Média

1,8 (±0,8)

2,6 (±0,7)

2,3 (±1,0)

1,7 (±1,0)

0,2

Externa

2,0 (±0,9)

2,8 (±0,3)

2,2 (±0,9)

2,4 (±0,5)

0,1

Análise de variância (ANOVA)
Não houve diferença na expressão do VEGF na epiderme nas diferentes biópsias
entre os grupos GS, GNAC, GOHB e GNH.
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O gráfico 10 representa o escore médio da expressão do VEGF contados em 10
campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH da epiderme
retirados da porção proximal, média e externa do retalho.

Escore da expressão do VEGF epiderme
3,5
3
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2,5

GNAC

2

GOHB

1,5

GNH
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0,5
0
Proximal

Média

Externa

Gráfico 10. Escore médio da expressão do VEGF nos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH da epiderme retirados da porção proximal, média e
externa do retalho.
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A Figura 33 mostra as fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH mostrando a expressão do VEGF na derme das porções proximal,
média e externa do retalho. A parte distal não está representada em virtude de ter
apresentado necrose intensa que impediu a verificação da expressão do VEGF.
Proximal

Média

Externa

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 33. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH
mostrando a expressão do VEGF na derme das porções proximal, média e
externa do retalho. Imuno-histoquímica. 400X.
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A tabela 8 apresenta a média e desvio-padrão do escore da expressão do VEGF
contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH, da
derme mensuradas nas amostras coletadas

das porções

proximal, média e

externa do retalho randômico
Tabela 8. Distribuição das médias e desvio-padrão do escore da expressão do
VEGF contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH, da derme coletada das porções proximal,
média e externa do retalho randômico.

Camada

Derme

Local

GS

GNAC

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal

1,6 (±0,5)

1,9 (±0,8)

1,4 (±0,7)

1,5 (± 0,5)

0,5

Média

1,9 (±0,8)

1,7 (±0,7)

1,6 (±0,7)

1,5 (±0,5)

0,7

Externa

1,5 (±0,5)

2,0 (±0,7)

2,0 (±0,5)

1,4 (±0,5)

0,05

Análise de variância (ANOVA)
Não houve diferença na expressão do VEGF na derme nas diferentes biópsias
entre os grupos GS, GNAC, GOHB e GNH.
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O gráfico 11 representa o escore médio da expressão do VEGF contados em 10
campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH da derme retirados
das porções proximal, média e externa retalho.
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Gráfico 11. Escore médio da expressão do VEGF nos grupos GS, GNAC, GOHB
e GNH da derme retirados das porções proximal, média e externa do
retalho.
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A Figura 34 mostra as fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH mostrando a expressão do VEGF no panículo carnoso das porções
proximal, média e externa do retalho. A parte distal não está representada em
virtude de ter apresentado necrose intensa que impediu a verificação da expressão
do VEGF.
Proximal

Média

Controle

GS

GNAC

GOHB

GNH

Figura 34. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH
mostrando a expressão do VEGF no panículo carnoso das porções
proximal, média e externa do retalho . Imuno-histoquímica. 400X.
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A tabela 9 apresenta a média e desvio-padrão do escore da expressão do VEGF
contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH, do
panículo carnoso mensuradas nas amostras coletadas nas amostras das porções
proximal, média e externa (controle) do retalho randômico.

Tabela 9. Distribuição das médias e desvio-padrão do escore da expressão do
VEGF contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH do panículo carnoso coletadas nas amostras
das porções proximal, média e externa, retalho randômico.

Camada

Panículo

Local

GS

GNAC

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal

1,6 (±0,7)

1,3 (±1,0)

1,3 (±0,7)

2,0 (± 0,8)

0,2

Média

2,3 (±0,8)

2,1 (±0,4)

1,9 (±0,6)

2,2 (±0,9)

0,7

Externa

1,2 (±0,7)

2,0 (±0,5)

2,0 (±1,2)

1,0 (±0,5)

0,05

Análise de variância (ANOVA)
Não houve diferença na expressão do VEGF no panículo carnoso nas diferentes
biópsias entre os grupos GS, GNAC, GOHB e GNH.
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O gráfico 12 representa o escore médio da expressão do VEGF contados em 10
campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH do panículo
carnoso retirados nas amostras das porções proximal, média e externa do retalho.

Escore da expressão do VEGF panículo carnoso
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Gráfico 12. Escore médio da expressão do VEGF nos grupos GS, GNAC, GOHB
e GNH do panículo carnoso retirados nas amostras das porções
proximal, média e externa do retalho.
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A Figura 35 mostra as fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC,
GOHB e GNH mostrando a expressão do VEGF nos vasos da porções proximal,
média e externa do retalho. A parte distal não está representada em virtude de ter
apresentado necrose intensa que impediu a verificação da expressão do VEGF.
Proximal
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Figura 35. Fotomicrografias representativas dos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH
mostrando a expressão do VEGF nos vasos das porções proximal,
média e externa do retalho. Imuno-histoquímica. 400X.
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A tabela 10 apresenta a média e desvio-padrão do escore da expressão do VEGF
contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH,
dos vasos mensuradas nas amostras coletadas das porções proximal, média e
externa do retalho randômico.

Tabela 10. Distribuição das médias e desvio-padrão do escore da expressão
do VEGF contados em 10 campos de cada lâmina nos grupos GS,
GNAC, GOHB e GNH dos vasos coletados nas amostras das
porções proximal, média e externa do retalho randômico.

Camada

Vasos

Local

GS

GNAC

GOHB

GNH

Valor de p

Proximal

1,8 (±0,6)

2,1 (±0,6)

2,0 (±0,7)

2,1 (± 0,6)

0,8

Média

2,3 (±0,7)

2,1 (±0,6)

2,3 (±0,5)

2,3 (±0,5)

0,8

Externa

1,6 (±0,8)

2,0 (±0,1)

2,4 (±0,7)

2,1 (±0,8)

0,1

Análise de variância (ANOVA).
Não houve diferença na expressão do VEGF nos vasos nas diferentes biópsias
entre os grupos GS, GNAC, GOHB e GNH.
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O gráfico 13 representa o escore médio da expressão do VEGF contados em 10
campos de cada lâmina nos grupos GS, GNAC, GOHB e GNH, dos vasos nas
amostras coletadas das porções proximal, média e externa do retalho.
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Gráfico 13. Escore médio da expressão do VEGF nos grupos GS, GNAC, GOHB
e GNH, dos vasos nas amostras coletadas das porções proximal,
média e externa do retalho.

5. DISCUSSÃO

1. A propósito do tema
O retalho randômico tem ampla aplicação e talvez seja o procedimento mais
frequentemente usado em cirurgia plástica e em cirurgia reparadora. Permite a
reparação de defeitos extensos, mobilizando tecidos vascularizados próximos à
região afetada pela doença. O ato operatório é de fácil execução e está
associado com baixa morbidade. A rotação de retalhos oferece opções
técnicas e táticas que abrevia a recuperação do paciente e contribui para
diminuição dos custos hospitalares.

No

entanto,

a

vitalidade

do

retalho

é

inteiramente

dependente

da

vascularização proporcionada pela sua porção proximal ou também chamado
pedículo proximal. A insuficiência arterial, venosa ou de ambas levam a
isquemia que, em última análise, é responsável pelas perdas parciais ou totais
das extremidades dos retalhos randômicos. O grau de isquemia é tanto maior
quanto maior for o comprimento do retalho, esta condição contribui diretamente
para a progressão da necrose sendo denominado de gradiente de isquemia30.

É um conceito admitido que a vascularização do retalho seja adequada quando
se respeitar a proporção 2:1 entre o comprimento do retalho e a largura de seu
pedículo. No entanto, determinadas situações podem exigir do cirurgião um
retalho mais amplo o que implica em aumentar a relação comprimento do
retalho e seu pedículo em 3:1 e até 4:14,9,11,12,31.
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Há na literatura biomédica numerosos relatos sobre as causas que dificultam a
vascularização do retalho sejam elas sistêmicas relacionadas à comorbidades,
causas locais que dizem respeito à área doadora e receptora e as causas
intrínsecas relacionadas diretamente com a fisiopatologia dos retalhos11-32.

Para trabalhar em situações limítrofes ou além do padrão recomendado têm
sido propostas várias alternativas no sentido de aumentar a viabilidade destes
retalhos. Diversas drogas e procedimentos técnicos têm sido empregados para
minimizar ou abolir a insuficiência vascular, minimizar ou abolir o estresse
oxidativo ou mesmo estimular a formação da neovascularização11,31-34.

Em que pese a abundância de trabalhos na literatura sobre o tema, não há um
procedimento de consenso que inequivocamente beneficie a vascularização
desses retalhos randômicos, principalmente quando excedem a proporção 2:1.
Deste modo, dentro da Linha de Pesquisa sobre Isquemia e Reperfusão do
Programa em Cirurgia e Experimentação pareceu pertinente investigar a
viabilidade de retalhos randômicos baseados nos resultados favoráveis da
oxigenação hiperbárica e da N-acetilcisteína em outros tipos de tecidos
submetidos à isquemia23-24,35.

2. A propósito do modelo experimental de isquemia
O estudo da viabilidade de retalhos randômicos em animais de experimentação
tem como seu padrão o retalho estabelecido por McFarlane em 19659. Após
vários testes em ratos com retalhos de diferentes tamanhos, o autor
estabeleceu que um retalho dorsal de base proximal com quatro centímetros de
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base por dez centímetros de comprimento foi o mais adequado para avaliar
isquemia cutânea9. Nesta relação a ocorrência de necrose distal foi mínima ou
ausente.

Quando se deseja provocar experimentalmente a necrose distal, para fins de
avaliar a fisiopatologia e tratamento, há diversos relatos na literatura de
modelos de retalhos randômicos em dorso de ratos que excedem ao princípio
da proporção 2:1 e mantêm proporções de 3,0 x 10,0 cm, 2,0 x 6,5 cm, 1,0 x
7,0 cm, 3,5 x 9,0 cm, 3,0 x 9,0 cm, 3,0 x 12,0 cm, 3,0 x 9,5 cm, 1,5 x 6,0 cm,
3,0 x 6,0 cm5-8.

Estes diversos tipos de retalhos randômicos em ratos têm se prestado a testar
diversos tipos drogas e procedimentos mostrando ser um modelo confiável,
reprodutível e eficaz. Outras espécies de animais como coelho ou gato têm
sido relatadas como modelo de retalho randômico, mas são minoria na
literatura.

Uma variante do modelo interpõe uma película ou filme impermeável sobre o
leito do retalho para testar exclusivamente a capacidade do pedículo em
fornecer o suprimento sanguíneo. O modelo permite descartar a influência da
neovascularização que se inicia em menos de seis horas entre o retalho e o
leito receptor7-11.

Outros modelos menos frequentes ou com características muito específicas
não foram considerados para esta pesquisa. Procurou-se ser fiel ao modelo
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proposto por McFarlane9 que já é consensual. Isto proporcionou a vantagem de
se avaliar comparativamente os resultados obtidos com outros relatos da
literatura. Também garantiu certa previsibilidade de comprometimento vascular
na área distal do retalho.

Há que se considerar também que o tegumento do rato, embora seja muito
semelhante ao humano, apresenta uma diferença nas características do tecido
subjacente à derme. No rato a camada muscular, ou panniculus carnoso, é
aderida à cútis e frouxamente a fáscia profunda, pelo tecido areolar frouxo,
enquanto que em humanos a gordura superficial ou panniculus adiposus é
aderida à fáscia profunda. Porém, em relação à irrigação sanguínea, essas
camadas são comparáveis, pela grande quantidade de vasos presentes32.

Dessa forma, padronizou-se o rato como animal de experimentação, no qual foi
confeccionado um retalho cutâneo dorsal (2x8 cm) que proporcionou uma área
isquêmica na sua extremidade. Essa área isquêmica era esperada pela
proporção do pedículo deixado para a vascularização, uma vez que excedeu à
relação 2:1. A interposição da lâmina de polietileno funcionou como uma
barreira entre o leito doador e o retalho, e assim pôde-se atribuir os efeitos da
NAC e/ou da OHB exclusivamente à vascularização permitida pelo pedículo.

3. A propósito formação dos grupos
Concebeu-se a distribuição dos 32 animais em quatro grupos com oito
indivíduos para possibilitar a aplicação adequada dos testes estatísticos.
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O grupo GS que recebeu somente a injeção intraperitoneal de solução salina
de cloreto de sódio 0,9% serviu como controle para os fenômenos envolvidos
no modelo de isquemia do retalho sem a intervenção de nenhuma droga ou
procedimento. Também serviu de grupo comparativo ao grupo GNAC que
recebeu na mesma proporção volumétrica e número de dias de aplicação a
droga NAC, à qual se atribuiu em princípio algum efeito favorável sobre a
isquemia do retalho.

O grupo GOHB submetido à OHB recebeu também uma injeção de solução
salina de cloreto de sódio na mesma proporção volumétrica e número de dias
de aplicação da droga NAC. O grupo prestou-se a avaliar os efeitos da OHB
isoladamente sobre o retalho randômico.

Por meio destes três grupos puderam-se avaliar os efeitos da NAC e da OHB
isoladamente e o primeiro deles (GS) serviu de controle para acompanhar a
evolução do retalho sem nenhum tipo de manipulação.

O quarto grupo foi proposto para verificar a eventual ação sinérgica da NAC e
da OHB.

4. A propósito da técnica operatória do modelo de isquemia
A homogeneidade da amostra permitiu que o tamanho do retalho fosse
semelhante em todos os animais de todos os quatro grupos. O uso de material
delicado e apropriado para o ato operatório deste porte permitiu um

82

procedimento pouco traumático, sem hemorragia importante e sem formação
de hematomas ou coleções líquidas.

A lâmina de polietileno interposta entre o retalho e o leito receptor foi de
simples fixação e não produziu reação inflamatória ou aderências quando da
coleta de material para o exame histopatológico.

A lâmina impermeável impediu a revascularização do retalho pelo próprio leito
receptor por meio dos vasos perfurantes musculocutâneos. A irrigação ocorreu
pelo plexo dermo-subdérmico à partir dos limites da incisão e por ramos da
artéria torácica superior que passaram pelo pedículo32.

5. A propósito da determinação da área de necrose
Há vários dos relatos na literatura que estabelecem como o tempo mínimo de
sete dias de observação dos animais no pós-operatório para a determinação
das áreas de necrose7,11,36. As áreas de necrose são avaliadas pela aparência
e coloração, as quais são definidas como sendo placas escuras nos retalhos7,31
em contraste com as áreas viáveis que são brancas avermelhadas e com
textura normal.

O método de análise das áreas de necrose pode ser feito utilizando por meio
de um molde de papel onde as áreas de necrose serão calculadas usando um
computador assistido por um equipamento de análise de imagens. (KS 300
Image Analysis System®)7. Os retalhos também podem ser analisados após
fotografia digital e planímetros15,31. Um método confiável e reprodutível é da
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fotografia digital de alta resolução digitalizada e capturada por programa
computacional Image-Pro Plus®37.

Na presente pesquisa as áreas da ferida operatória foram fotografadas a partir
de uma distância padronizada para evitar distorções nas futuras ampliações
das fotos. Também foram mantidas fixas as variáveis da câmera fotográfica
quanto à padronização de iluminação, capacidade de captura em megapixels e
posição de captura. Os resultados mostraram que houve uma uniformidade das
imagens o que possibilitou a captura dessas imagens pelo programa de
processamento computadorizado (Image-Pro Plus®). A determinação das áreas
de necrose, expressas pela determinação por colorimetria mostrou-se mais
uma vez ser um procedimento confiável e reprodutível e permitiu comparar as
áreas necróticas e viáveis com grau satisfatório de confiança.

6. A propósito da avaliação imuno-histoquímica da apoptose
A necrose tecidual é um fenômeno constatado pelos sinais macroscópicos de
lesão da pele e por parâmetros microscópicos de destruição do aparato celular.
No entanto, células que ao exame microscópico de luz demonstram ainda
viabilidade de sua estrutura morfológica e funcional podem estar marcadas
para morrer, uma vez que alterações fundamentais em sua organização
bioquímica a tornam inviável em curto prazo.

Na isquemia de retalhos randômicos a determinação da quantidade de células
que estão em processo de apoptose pode ser um parâmetro relevante para
avaliar a futura evolução deste retalho.
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O método imuno-histoquímico de determinação da caspase 3 é um
procedimento padronizado e de uso disseminado nas pesquisas envolvidas na
determinação e controle do processo apoptótico na sua fase irreversível de
execução. Deste modo a caspase 3 clivada pode ser considerada um marcador
de apoptose celular e já foi utilizada com propriedade em estudos anteriores
com retalhos isquêmicos cutâneos5, na mucosa do intestino delgado de ratos23,
em tecido muscular24 e no tecido hepático35. A sua expressão está associada à
uma diminuição em todos estes tecidos quando submetidos a aplicação da
OHB.

As caspases fazem parte de um grupo de proteases baseadas em cisteína.
São enzimas com um resíduo de cisteína capazes de clivar outras proteínas
originando um resíduo de ácido aspártico, sendo esta uma característica
incomum entre proteases. O nome "caspase" é derivado dessa função
molecular característica: cysteine-aspartic-acid-proteases. Elas são essenciais
na apoptose celular, um dos principais tipos de morte celular programada
durante o desenvolvimento e em outras fases da vida adulta.

As caspases têm como seu alvo de ativação o núcleo celular incluindo as
proteínas envolvidas na transcrição, replicação e reparo do DNA. A caspase-3
é uma proteína executora de apoptose convertendo a DNase citoplasmática em
uma forma ativa38 . Durante a programação de morte celular, a caspase 3 ativa
precocemente as endonucleases causando a fragmentação do DNA e
impedindo a consecução dos processos enzimáticos vitais às células39.
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Existem dois tipos de caspases: iniciadoras e efetuadoras. Caspases
iniciadoras (caspase-8, caspase-9) clivam pro-formas inativas de caspases
efetuadoras, ativando-as. Caspases efetuadoras (caspase-3, caspase-7) por
sua vez clivam outros substratos protéicos da célula resultando no processo
apoptótico. A ativação sequencial das caspases desempenha um papel central
na fase de execução da apoptose celular. As caspases existem como próenzimas inativas que depois de sofrerem um processamento proteolítico em
resíduos de aspartato produzem dímeros da enzima ativa. Uma vez que a
cascata é ativada, uma resposta retroalimentadora positiva garante que a
célula inevitavelmente caia em apoptose.

Há relato da ação da caspase 3 como marcador de apoptose celular na
avaliação de

tecido de granulação cicatricial em modelos de úlceras

isquêmicas de ratos observadas por quatorze dias e que teve sua expressão
imuno-histoquímica diminuída sob ação da OHB quando comparado ao grupo
NAC e grupo controle em amostras da epiderme e derme5.

Existe um efeito protetor na mucosa do intestino delgado de ratos quando a
OHB é realizada na fase de isquemia de trinta minutos. Esta ação é atribuída à
proteção exercida pela OHB, uma vez que os tecidos isquêmicos ficariam
menos

expostos

a

inibição

mitocondrial

diretamente

relacionada

ao

peróxidonitrito manifestado por diminuição do potencial transmembrana que
levaria a liberação do citocromo C e a ativação da caspase resultando em
apoptose23.
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Estudos suportam a hipótese de que o oxigênio funcione como um sinalizador
de uma série de eventos que promovam a cicatrização1,5,23,24,40. Tecidos
tratados com OHB reduzem o HIF-α (hypoxia-inducible factor - um importante
regulador da expressão gênica envolvida na regulação da oxigenação tecidual
e que aumenta na presença da hipóxia), e a proteína p53 (proteína
citoplasmática de massa molecular 53 kDa, sintetizada pela própria célula, cuja
expressão revela uma mutação gênica em curso muitas vezes associada à
apoptose) entre o terceiro dia e o décimo dia. A proteína BNip3 (uma proteína
pro-apoptótica localizada na mitocôndria) está extremamente elevada a partir
do décimo dia em tecidos isquêmicos. Em tecidos isquêmicos há um aumento
da produção de ácido lático, a coexistência de isquemia/hipóxia e acidose lática
ativa e estabiliza a expressão da proteína BNip3. Altos níveis de oxigênio
induzidos pela HBO reduzem e atenuam a expressão da proteína BNip3
modulando a apoptose a despeito do persistente elevado nível de ácido lático.
Desta forma a OHB aumenta a ação anti-apoptótica e reduzem a ação próapoptótica resultando na diminuição da liberação de moléculas pró-apoptóticas
pela mitocôndria atenuando a apoptose5.

Os mecanismos moleculares de

proteção proporcionados pela OHB sobre a cicatrização de feridas isquêmicas
se devem à modulação do fator que induz hipóxia (HIF-1α). Feridas tratadas
com OHB apresentam diminuição do HIF-1α e a sua consequente gene
expressão com a diminuição da apoptose e redução do processo inflamatório5.

Na isquemia intestinal há uma clara diminuição do índice de apoptose
provavelmente devido a grande quantidade de oxigênio oferecida aos tecidos
durante a isquemia com conseqüente redução das ERTO23. A determinação da
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caspase 3 clivada foi um bom monitor da atividade apoptótica no modelo
experimental em intestino de ratos.

A apoptose em hepatócitos de ratos submetidos à isquemia foi atenuada de
modo significante em ratos submetidos a trinta minutos de isquemia e que
foram concomitantemente submetidos à OHB. A caspase 3 clivada mostrou
claramente esta relação quando comparado os dados de apoptose com os
dados morfológicos de lesão celular em lâminas coradas pela hematoxilinaeosina35.

Isquemia provocada em músculo esquelético por garroteamento da raiz da
coxa de ratos durante seis horas seguida de reperfusão de quatro ou seis
horas demonstrou que a expressão da caspase 3 clivada foi um monitor
importante das lesões apoptóticas ocorridas no músculo sóleo desses
animais24.

A escolha da técnica da caspase 3 clivada representa um estágio de execução
da apoptose e não de sinalização somente. A presença da caspase clivada
implica em apoptose celular irreversível e sua expressão intracelular é um
monitor confiável da quantidade de tecido envolvido no processo5,23. A
determinação colorimétrica proporcionada pelo programa computacional
Image-Pro Plus® é de uso corrente na literatura biomédica37.

Frente a essa ordem de idéias optou-se nesta pesquisa pela determinação
colorimétrica da expressão imuno-histoquímica da caspase, pela experiência
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anterior do grupo de pesquisa e consubstanciada pelos outros relatos da
literatura.

7. A propósito da avaliação imuno-histoquímica da angiogênese
Após a isquemia o processo de angiogênese se inicia entre um a três dias,
atingindo o pico da proliferação por volta do sétimo dia. A partir de então ocorre
uma regressão rápida e progressiva no número de vasos neoformados até
vinte e oito dias41-44.

A angiogênese é modulada por fatores de crescimento que se localizam nas
células endoteliais e na matriz extracelular41,43. O Fator de Crescimento
Endotelial Vascular (VEGF - vascular endotelial growing factor)37 está
associado ao início de processo de neoformação vascular e é considerado um
monitor confiável do processo.

O fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) é uma glico-proteína ligada
a heparina e considerada um potente estimulador da angiogênese e do
aumento da permeabilidade capilar. Por estimulação da enzima óxido nítrico
sintetase, está associada à proliferação das células endoteliais37. A
estimulação endógena do VEGF é modulada na presença de oncogenes,
tecidos hipóxicos, dano endotelial e citocinas37-45.

Em resposta aos estímulos locais, as células endoteliais começam a ser
ativadas e embora muitos fatores de crescimento não vasculares participem da
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formação dos vasos o VEGF é considerado o mais importante estimulador da
angiogênese46.

A imuno-histoquímica, que é a utilização de técnicas imunológicas ao estudo
de células e tecidos, é um modo de se identificar e quantificar a expressão da
angiogênese47. Vários métodos estão disponíveis de marcação do VEGF,
sendo mais comumente utilizado o indireto, que usa o complexo da avidinabiotina-enzima. O princípio básico do método consiste na adesão do anticorpo
(primário) não-marcado a um antígeno presente no tecido ou célula estudada.
Essa adesão é visualizada através da união entre esse anticorpo ao complexo
avidina-biotina-enzima. A enzima do complexo pode ser peroxidase ou
fosfatase alcalina e sua função é converter uma substância adicionada ao
processo e denominada cromógeno em um produto final colorido, que pode ser
visualizado ao microscópio48.

O emprego da técnica de leitura colorimétrica proporcionada pelo programa
Image-Pro Plus® permitiu, assim como permitiu para a caspase 3, uma
avaliação do VEGF pela medida quantitativa de intensidade de cor que refletiu
a quantidade de tecido que expressa o marcador.

Trabalho na literatura refere a utilização de

um escore para identificar a

expressão do VEGF em retalhos miocutâneos de porcos. Os autores
mostraram que a simples elevação do retalho não provocou aumento
significativo da expressão do VEGF nas áreas adjacentes ao retalho, já nas
zonas isquêmicas submetidas à isquemia e reperfusão houve um aumento
significativo do escore nas zonas proximal (escore 1,2), média (escore 1,6) e
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distal (escore 1,4) comparando com as áreas adjacentes onde o escore médio
obtido foi de 0,549.

Outro

grupo

de

autores

mostrou

que

a

expressão

do

VEGF

foi

significativamente maior em retalhos miocutâneos de reto abdominal de ratos
no grupo autonomizado do que no grupo controle não autonomizado. Estes
efeitos foram atribuídos a propriedade da autonomização como melhora da
resposta adrenérgica, estímulo a angiogênese, reorganização vascular e
alterações no metabolismo provocadas pela ação estimulatória das citocinas ao
trauma cirúrgico36.

Estudo realizado em modelos isquêmicos de ratos submetidos a diferentes
formas de tratamento com OHB, NAC e grupo controle durante quatorze dias
demonstrou que houve diminuição da produção do VEGF no grupo OHB
quando comparada ao grupo que recebeu NAC e ao grupo controle. A
expressão imuno-histoquímica do VEGF foi fortemente expressada na
epiderme, derme e tecido de granulação nos grupos tratados com NAC e
controle sendo que o seu pico de expressão ocorreu no sétimo dia5.

Em estudo experimental utilizando modelos isquêmicos de retalhos randômicos
de ratos, foi observado que cinco dias após a cirurgia a produção do VEGF
endógeno nos retalhos encontrava-se significativamente aumentada em
resposta a isquemia leve no terço médio, atribuindo estes achados a indução
endotelial e redução da disfunção endotelial causada pela liberação de radicais
livres relacionados ao fenômeno isquemia e reperfusão (I/R), nas áreas distais,
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mais isquêmicas, o VEGF estava baixo devido a baixa concentração de
oxigênio e a formação de radicais livres37.

O fator vascular de crescimento endotelial (VEGF) é também um monitor de
avaliação experimental de angiogênese ou neoangiogênese utilizado para
controle e acompanhamento de várias situações patológicas entre elas as
isquemias crônicas de origem arterial em músculos esquelético e cardíaco41,50,
e principalmente em estudos de vascularização de tecidos neoplásicos37,49.

Deste modo, a quantificação imuno-histoquímica e a leitura colorimétrica do
VEGF foi uma escolha preferencial para avaliar a eventual ação da NAC e da
OHB sobre a expressão de vasos neoformados à partir do pedículo no modelo
de retalho cutâneo randômico proposto nesta pesquisa.

8. A propósito da fisiopatologia da isquemia
A isquemia conceitualmente significa a perda do suprimento sanguíneo por
redução do fluxo arterial ou da drenagem venosa, ao contrário da hipóxia
durante a qual a produção glicolítica de energia continua, na isquemia há o
comprometimento da oferta de substratos metabólicos incluindo a glicose, por
essa razão a isquemia tende a lesar os tecidos mais rapidamente que a
hipóxia30,37.

A glicose constitui a via final comum para o transporte de quase todos os
carboidratos até as células epiteliais. A despeito de todas as complexidades da
glicólise, do ciclo do ácido cítrico, da desidrogenação e da descarboxilação
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apenas duas moléculas de trifosfato de adenosina (ATP) na glicólise e outras
duas no ciclo do ácido cítrico são formadas para cada molécula de glicose
metabolizada. Com efeito, 90% dos ATP são produzidos durante a oxidação
subsequente dos átomos de hidrogênio que são liberados durante as etapas
iniciais de degradação da glicose no processo conhecido por fosforilação
oxidativa51.

À medida que os tecidos ficam submetidos à isquemia com consequente
privação de oxigênio há a perda da fosforilação oxidativa com diminuição da
geração de ATPs, à qual se segue uma série de alterações celulares como a
redução da bomba de sódio, aumento da glicólise anaeróbica resultando, se o
déficit de oxigênio perdurar, em alterações de membrana e tumefação das
mitocôndrias levando a irreversibilidade do processo de morte celular51.

A

deficiência

de

ATP,

o

aumento

da

adesividade

dos

neutrófilos

polimorfonucleares e a liberação humoral de substâncias inflamatórias
(interleucinas e citocinas) agem em forma conjunta e sequencial autopropagando o ciclo levando a morte celular por apoptose e necrose1,4,52,53.

Normalmente o oxigênio é transportado pela hemoglobina, até o limite de sua
capacidade de saturação 100%, enquanto a quantidade dissolvida no plasma é
desprezível. Embora o oxigênio seja indispensável à vitalidade celular, a sua
necessidade é pequena, pois a pressão tecidual de oxigênio (PO2) tecidual
fisiológica é de 30 a 35 mm Hg54.
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A média de tensão de oxigênio nas bordas de uma ferida cirúrgica é de
somente 30 mm Hg e esta situação assemelha-se ao cenário de feridas e
retalhos isquêmicos. A hipóxia constitui-se em um sinal normal de estímulo a
cicatrização, porém esta situação pode se agravar se as condições locais de
déficit de irrigação perdurarem, funcionando daí como um impedimento à
cicatrização55.

O oxigênio é um componente relativamente não reativo, mas pode ser
metabolizado in vivo para uma forma altamente reativa. Existem evidências que
os metabólitos gerados na micro-circulação seriam importantes rotas geradoras
de dois estados patológicos, o processo chamado de isquemia e reperfusão e o
dano inflamatório gerado pelos leucócitos56.

Durante o período de isquemia os tecidos ficam submetidos à hipóxia e a
hipoglicemia, condições que causam disfunção celular e que podem evoluir
para morte celular. Quando o fluxo sanguíneo é restaurado um segundo evento
conhecido na língua inglesa como “flow / no reflow” se desenvolve. Este
fenômeno é causado por um acúmulo (plug) de células polimorfonucleares
aderidas ao endotélio e que são responsáveis pela produção de espécies
reativas tóxicas de oxigênio (ERTO)1 que estão associadas à segunda onda de
dano celular.

No entanto, existe o entendimento que a produção de ERTO em baixas
concentrações pode ser benéfica para a cicatrização dos tecidos por

94

estimularem o processo de formação da matriz extracelular por meio da
ativação da angiogênese e estimulação da motilidade celular20.

A cascata de eventos celulares e bioquímicos envolvidos na resposta do
organismo à agressão é modulada por situações multifatoriais. O intervalo
entre a sinalização e execução dos processos de apoptose e necrose é
variável de acordo com as condições prévias do tecido, do tipo de tecido e da
agressividade do fator causal56,57.

O fenômeno isquemia/reperfusão está associado à produção de espécies
reativas tóxicas de oxigênio (ERTO), que são radicais altamente instáveis e
que podem desencadear várias reações tóxicas e letais para as células. Os
mais relevantes no processo são os radicais hidroxila, superóxido e peróxido
de oxigênio24,55.

As espécies reativas tóxicas de oxigênio são as responsáveis pelo dano
oxidativo que resulta em alterações mitocondriais, depleção de ATP, aumento
do cálcio intracelular e ativação de proteases, fosfatases, lípases e nucleases
resultando na perda da integridade celular58.

Durante a reperfusão a enzima xantina-oxidase transforma a hipoxantina em
xantina, urato, peróxido de hidrogênio e radical superóxido. Estes por sua vez
na presença de metais de transição ou de ferro desencadeiam a reação de
Haber-Weiss que tem como produto final o radical hidroxila (OH-) verdadeiro
responsável pelo dano celular os quais atuarão sobre lipídios, carboidratos,
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proteínas e ácidos nucléicos, provocando modificações da função e estrutura
celular59,60.

O fenômeno de isquemia/reperfusão é mediado pelas ERTO, moléculas
altamente instáveis e extremamente tóxicas para a maioria dos fenômenos
biológicos. As ERTO causam peroxidação lipídica das membranas celulares
gerando a formação de mais radicais livres num ciclo que se auto propaga
levando a célula a morte celular por necrose ou apoptose24.

O tempo em que os tecidos ficam submetidos à isquemia e posterior
reperfusão parece ser importante determinante no dano tecidual. A intensidade
das respostas adrenérgica e angiogênica assim como das trocas metabólicas
envolvidas durante o fenômeno isquemia e reperfusão (I/R) têm demonstrado a
importância das citocinas como mediadores farmacológicos no processo
inflamatório da cicatrização e na formação da neovascularização36.

Diante deste cenário a hipótese aventada, e que foi um dos motivos desta
pesquisa, esteve embasada na possibilidade de oferecer aos tecidos
isquêmicos do retalho randômico um aporte extra de oxigênio pela oxigenação
hiperbárica. O racional baseou-se no referencial teórico de que um aporte
adequado de oxigênio na fase de isquemia teria um efeito bloqueador sobre a
subsequente cascata de fenômenos bioquímicos de formação de ERTO e
sinalizadores da apoptose celular. Dentro da linha de pesquisa de OHB do
Programa em Cirurgia e Experimentação ficou demonstrado o efeito favorável
da OHB nas lesões de isquemia e reperfusão no período de isquemia em
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intestino delgado23,61, músculo esquelético24, fígado de ratos35 e preservação e
transplante de órgãos62-64.

Considerando o exposto, a utilização da OHB na preservação de retalhos
randômicos de pele pareceu um aspecto relevante a ser pesquisado e que
poderia trazer contribuição importante para o melhor entendimento do
fenômeno de isquemia e reperfusão, especificamente na área dos retalhos
randômicos.

9. A propósito dos antioxidantes em isquemia de retalhos randômicos
Com o conhecimento dos danos celulares causados pelas ERTO seguiu-se a
investigação

dos

mecanismos

de

proteção

endógenos

denominados

antioxidantes enzimáticos (complexo citocromo-oxidase, superóxido-dismutase
e catalase-peroxidase) e antioxidantes não-enzimáticos (histidina, fenilalanina,
prolina, cisteína, deferroxamina, vitamina C/ácido ascórbico, vitamina E/ alfa
tocoferol e a N-acetilcisteína) capazes de bloquear ou minimizar a agressão
oxidativa34,56,57,60,65.

O ácido retinóico (derivado do retinol/Vitamina A) intensifica a síntese de
proteínas responsáveis pela transcrição nuclear estimulando o fator epidérmico
de crescimento aumentando a produção de DNA pelos queratinócitos. O ácido
ascórbico facilita a conversão da prolina e da lisina em hidroxiprolina
melhorando as características morfológicas e funcionais do colágeno. O alfa
tocoferol previne a oxidação de produtos tóxicos da oxidação formados pela
peroxidação lipídica. Todas essas ações foram testadas em retalhos cutâneos
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randômicos demonstrando efeito protetor destes antioxidantes comparando o
primeiro com o oitavo dia do experimento19,65.

A superóxido-dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase e o alopurinol com
funções enzimáticas, e o ácido ascórbico, beta-caroteno e o manitol com
funções não-enzimáticas, promovem a varredura de radicais livres inibindo ou
diminuindo o dano causado pela reperfusão pós-isquêmica65-67.

O alfa tocoferol é o único entre os antioxidantes não enzimáticos que está
localizado dentro da membrana celular detendo o processo de peroxidação
lipídica em tecidos expostos a altas concentrações de oxigênio, já o retinol
(vitamina A) é efetivo em baixas concentrações de oxigênio12. Os mecanismos
de ação são, portanto diferentes. Enquanto o alfa tocoferol suprime a resposta
inflamatória transportando o íon hidrogênio para o radical livre peróxido
presente nos ácidos graxos polinsaturados, provocando a quebra da cadeia
dos radicais livres, o ácido retinóico atua sobre o radical peróxido estabilizando
as membranas, tendo ambos, um efeito sinérgico12.

Por outro lado, o óxido nítrico (NO) é outro radical livre altamente instável
gerado endogenamente a partir da L-arginina pela óxido nítrico sintetase
(NOS). A NOS tem duas isoformas, a constitutiva (cNOS) e a sintetase (iNOS).
Há relatos do efeito protetor do NO quando liberado fisiologicamente para
regular o tônus vascular, bem como mediar a ação citotóxica dos macrófagos
destruindo patógenos microbianos e células tumorais40,68.
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Devido a sua habilidade de atuar como precursor da glutationa a NAC tem
demonstrado efeito protetor na redução e na prevenção do estresse
oxidativo14,17. Está associada à produção de óxido nítrico pela óxido nítrico
sintetase e promovendo um bloqueio do fator indutor de necrose (TNFα)58. Há
evidências de sua ação favorável sobre o estresse oxidativo em diversos
tecidos e em especial em retalhos randômicos5,17.

Portanto, ainda dentro da Linha de Pesquisa, aventou-se a hipótese de
comparação do uso de uma droga com reconhecido efeito antioxidante (NAC)
com a OHB para verificar se haveria um efeito sinérgico entre as duas
proposições sobre a viabilidade de retalhos randômicos5.

10. A propósito da escolha da N-acetilcisteína (NAC)
A N-acetilcisteina é uma das drogas que, por ser uma fonte exógena
importante de glutationa, apresenta um efeito na cadeia oxidativa celular
oferecendo este aminoácido que desempenha papel fundamental no ciclo de
Krebs e, portanto na manutenção do fornecimento energético celular69. A
investigação de seu mecanismo de ação e efeitos na isquemia e reperfusão é
uma tarefa promissora.

A glutationa reduzida é sintetizada em quase todos os tecidos a partir de
aminoácidos (glutamina e glicina) ligados a um grupo químico “thiol” e
desempenha um papel especial no processo antioxidativo70. Dentre as diversas
propriedades químicas do grupamento thiol, uma é estar presente na NAC, a
precursora da glutationa, e conferir a essa substância uma considerável
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atividade antioxidativa. A glutationa como fonte principal de grupos thiol pode
ter a sua produção garantida por oferta exógena pela N-acetilcisteína (NAC).

A atividade antioxidativa da NAC se faz por dois mecanismos. O primeiro, pela
sua capacidade de transformar diretamente o peróxido de hidrogênio (H2O2), o
radical hidroxila (•OH), o ânion superóxido (O2•–) e o ácido hipocloroso (HOCL)
em substâncias menos reativas. Em concentrações adequadas a NAC reduz
notadamente os produtos oxidantes de células inflamatórias estimuladas. O
segundo mecanismo, de modo indireto onde a retirada do radical acetil da NAC
induz a catalização da biossíntese da glutationa (glutationa resgatada). A ação
antioxidante é na maior parte devida a aceleração da biosíntese da glutationa
do que diretamente sobre as espécies reativas de oxigênio. A NAC pode ser
considerada uma substância regeneradora de óxido nítrico, pois interfere na
reação deletéria entre o óxido nítrico e superóxido dismutase17,18,33,69,70.

Por outro lado, os efeitos farmacológicos da NAC englobam a supressão da
produção de fator de necrose tumoral (TNF), inibição da agregação plaquetária,
modulação da ativação de células inflamatórias, estabilização do equilíbrio
entre

oxidantes

e

antioxidantes,

e

modulação

da

relação

proteases/antiproteases18,33,69,70.

A administração da NAC eleva a taxa plasmática livre e total da concentração
de glutationa. A administração via enteral raramente apresenta efeitos
secundários. Doses elevadas ou repetidas em curto espaço de tempo estão
associadas a náuseas, vômitos e diarréia. A administração endovenosa é bem
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tolerada com raros casos de reação de hipersensibilidade, hipotensão e
dispnéia70.

Ao longo dos anos, desde sua introdução no arsenal medicamentoso ao redor
de 1950, vem sendo usada para tratamento de doenças pulmonares, antídoto
para intoxicação por paracetamol, intoxicação por metais pesados, doenças do
sistema imunológico e mais recentemente na modulação da apoptose e
transcrição genética, além claro da aplicação em múltiplos órgãos e tecidos
submetidos à lesão de isquemia e reperfusão17,18,33,69,70.

Sua ação como varredora de radicais livres já foi identificada em túbulos
proximais em rins de ratos13. A NAC apresentou ainda efeito protetor sobre a
função renal em rins submetidos a noventa minutos de isquemia/reperfusão
quando utilizada isoladamente ou ainda um efeito sinérgico quando utilizada
em associação com outros antioxidantes como o nitroprussiato de sódio58.

A NAC apresentou efeito protetor em fígados de cobaias submetidos à
isquemia seguidos de reperfusão principalmente após a 5ª hora de reperfusão
quando comparados com controles e dextrose. O mecanismo, para justificar o
efeito protetor na fase tardia da reperfusão, foi atribuído a sua ação precursora
da regeneração da glutationa, a sua ação direta de varredora de radicais livres,
a sua ação inibidora do óxido nítrico sintetase e a inibição da adesão
intercelular 1 e da adesão vascular molecular 114.

101

Em humanos há relatos do efeito protetor da NAC sob os rins de pacientes
submetidos ao uso de contraste durante investigação coronariana21 e em
pacientes submetidos a I/R durante o uso de garrotes em cirurgias ortopédicas
apresentando diminuição da peroxidação lipídica15.

As ações mais marcantes da NAC como preventiva sobre os efeitos citotóxicos
das espécies reativas de oxigênio têm sido investigadas in vitro, ex vivo e in
vivo, tanto em animais de experimentação como em humanos11,17,20.

A NAC já foi testada em modelos experimentais com ratos no intuito de estudar
a viabilidade destes retalhos quando expostos a modelos de isquemia11,33
sendo reproduzível e possível de comparar seus efeitos com os resultantes do
modelo proposto nesta pesquisa.

Existe um intervalo variável em relação à dose de NAC utilizada com
segurança em experimentos que estudam a viabilidade de retalhos randômicos
de ratos. Há relatos de uso na dose de 50 mg.Kg-1 intraperitoneal33 , assim
como na dose de 150 mg.Kg-1 5. No presente estudo optou-se pela utilização de
uma dose de 300 mg.Kg-1 intraperitoneal, baseado em outro relato da literatura
que utilizou concentrações semelhantes por via oral (gavagem)11sem que
tenham sido mencionados sinais de intoxicação ou efeitos colaterais
relevantes. A proposição de uma dose maior também foi pensada para tentar
estabelecer uma relação de gradiente mais favorável nos resultados de
proteção antioxidante.
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11. A propósito da escolha da oxigenação hiperbárica
A oxigenação hiperbárica (OHB) tem sido usada com eficácia no tratamento de
uma variedade de problemas clínicos, incluindo a intoxicação por monóxido de
carbono, a gangrena gasosa, as osteoradionecroses, as osteomielites
refratárias, as infecções por anaeróbios, as doenças descompressivas e as
úlceras diabéticas, sendo estas indicações já estabelecidas e aceitas pela
literatura

científica5,7,8,22,24,54,71.

Porém,

sua

utilização

em

cirurgia

e,

especialmente, no estudo da melhoria da viabilidade de retalhos cirúrgicos,
apesar de indicada, carece de estudos científicos experimentais para que haja
uma normatização de suas indicações.

Em termos fisiológicos a OHB proporciona aumento do aporte de oxigênio aos
tecidos, ativação de fibroblastos, diminuição da resposta inflamatória, aumento
na

produção

de

fatores

de

crescimento,

efeito

bactericida,

potencializador dos antimicrobianos e diminuição da quimiotaxia

efeito
dos

leucócitos5,7,8,22,24,54,71.

A hipóxia está associada como um mecanismo ativador do fator HIF-1α
(hypoxia-inducible factor). Este fator por sua vez faz parte da cadeia de
ativação das proteases. Por outro lado, a pressão parcial de oxigênio em
tecidos isquêmicos submetidos à OHB aumenta em média para 312 ±45 mmHg
nos primeiros dias de tratamento, estando este efeito diretamente relacionado
com o número de tratamentos utilizados5 e este seria um dos mecanismos que
impediriam a ativação do HIF-1α resultando no efeito protetor da OHB em
tecidos isquêmicos.
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Existe uma concordância a respeito do aumento da atividade angiogênica
causada pela OHB. Há relatos do aumento da velocidade de cicatrização por
estímulo da angiogênese em experimentos utilizando retalhos miocutâneos de
ratos31, retalhos isquêmicos de ratos5 e também retalhos randômicos de ratos
diabéticos7,

Outro mecanismo responsabilizado pelo efeito protetor proporcionado pela
OHB seria que a privação de oxigênio submeteria os tecidos a glicólise
anaeróbica com consequente produção de ácido lático, ativando a expressão
da proteína (BNip3) responsável pela liberação de moléculas pro-apoptóticas.
A OHB teria um efeito modulador sobre a ativação de proteínas antiapoptóticas resultando numa atenuação da apoptose5.

O aumento da pressão tecidual de oxigênio provocado pela OHB persiste por
mais de duas horas depois de finalizada a sessão de OHB, mantendo seus
efeitos por um longo período. O chamado efeito “on-off” entre as exposições
em terapia hiperbárica exerce um efeito favorável aos tecidos quando
comparado com pressões normobáricas22. Estes efeitos têm suporte na física
dos gases enunciados pela Lei de Boyle e Henry71.

A pressão dentro da câmara hiperbárica é expressa em múltiplos da pressão
atmosférica. Ao nível do mar a pressão é de uma atmosfera absoluta (1 ATA =
14,7psi, 101,3kPa, 760 torr ou 760mmHg). No interior da câmara hiperbárica,
ao valor identificado no manômetro de pressão, é necessário acrescentar
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valores adicionais à pressão basal de uma ATA para se ter a pressão real
exercida durante uma sessão de OHB29,71.

O ambiente hiperbárico proporciona um grande aumento de oferta de oxigênio
aos tecidos, principalmente pelo oxigênio dissolvido no plasma7, já que a
saturação da hemoglobina a 100% poderia ser obtida apenas com a oferta de
oxigênio sem aumento da pressão ambiente. Em 2 a 3 atmosferas absolutas
(ATA), a pressão de oxigênio tecidual pode chegar a 400 mmHg aumentando
em mais de 10 vezes a oferta de oxigênio aos tecidos71.

A diminuição da adesão de células polimorfonucleares provocadas pelas
espécies reativas de oxigênio durante a reperfusão, e a diminuição da ativação
das células de adesão molecular (CAM), diminuindo e modulando a resposta
inflamatória também são efeitos observados pela aplicação da OHB em
diversos tecidos1,23,24,28,35.

O mecanismo protetor da oxigenação hiperbárica observado em tecidos
isquêmicos sugerem que existam múltiplas rotas de proteção atribuídas ao
aumento da concentração plasmática do oxigênio causada pela hiperpressão.
Estes fenômenos aumentam a tolerância dos tecidos à isquemia devido a uma
redução

no

processo

inflamatório

acarretando

uma

diminuição

da

apoptose23,24,28,35.

Estudo utilizando modelos experimentais de retalhos cutâneos de ratos
demonstrou que a OHB aumenta a velocidade de cicatrização em tecidos
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isquêmicos, mas não aumenta a velocidade de cicatrização em tecidos não
isquêmicos. Estes efeitos são mais evidentes após sete dias de tratamento e
cumulativo em razão das múltiplas sessões, demonstrando uma diminuição no
fator indutor de hipóxia (HIF-1α) durante os períodos de hiperoxigenação bem
como uma diminuição da expressão da caspase 35.

A precocidade temporal na aplicação da OHB é determinante para o aumento
da viabilidade de retalhos. Passadas mais de 24 horas do procedimento para
se

iniciarem

as

sessões

de

OHB

os

efeitos

benéficos

diminuem

consideravelmente, sendo os melhores resultados obtidos quando os ratos são
expostos imediatamente após a operação a uma pressão de 2 ATA8,26.

O momento de instituição da OHB está associado a diferentes resultados sobre
o grau de proteção oferecido na dependência do tecido estudado. A OHB
administrada durante a isquemia e reperfusão em músculos esqueléticos de
ratos demonstrou resultados significativamente melhores quando comparados
à administração somente na reperfusão, os piores resultados são observados
quando utilizada somente no período de isquemia24. Resultados diferentes
foram constatados com o emprego da OHB sobre a mucosa de intestino
delgado de ratos23 ou sobre a viabilidade de hepatócitos35. A oferta de oxigênio
durante o período de reperfusão ou mesmo quando oferecido simultaneamente
durante a isquemia e reperfusão apresentam tem efeitos menos favoráveis
sobre a necrose e apoptose celular quando comparados com a oferta da OHB
somente durante a vigência do período de isquemia.

106

A revisão da literatura biomédica mostrou que nos trabalhos que se propõem a
estudar a viabilidade de retalhos cutâneos randômicos isquêmicos, a OHB foi
utilizada

imediatamente

após

o

ato

operatório

e

por

sete

dias

consecutivos4,5,7,25,26. De acordo com o modelo viabilizado na presente
pesquisa, foi possível reproduzir e comparar os resultados obtidos com os dos
outros estudos.

Estudo utilizando modelos tubulares de pele em ratos, comparando a ação
OHB com grupo controle, demonstrou maior viabilidade da extremidade dos
retalhos após a secção do pedículo no grupo tratado com oxigenação
hiperbárica em comparação aos controles, independentemente do tempo de
oxigênioterapia27.

O efeito da oxigenação hiperbárica sobre a lesão causada pelo fenômeno
isquemia e reperfusão é atribuído à interação entre os neutrófilos e as células
endoteliais, sendo este o passo crítico para a cascata de eventos que levam ao
dano celular5,8,23,24,35. A interação dos neutrófilos com as células endoteliais é
dependente das moléculas expressas na superfície de cada célula7,28.

O fator indutor de hipóxia (HIF-1α) e a proteína P53 podem induzir e ativar as
proteínas que regulam o citocromo C na mitocôndria iniciando uma cascata de
eventos levando a apoptose mediado pela caspase-9 e caspase-3. A OHB
está associada a um efeito protetor nos tecidos inibindo a expressão destes
marcadores5. Os efeitos benéficos da OHB seriam obtidos por meio da
preservação de componentes de alta energia, que limitariam a peroxidação
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lipídica e modificariam os processos inflamatórios, salientando que estes
efeitos seriam dependentes do tempo de administração da OHB23,24,35,61,63.

O benefício no aumento da viabilidade de retalho randômico atribuído ao uso
OHB por sete dias de pós-operatório provavelmente se deve a manutenção da
pressão tecidual de oxigênio em tecidos pobremente perfundidos e isquêmicos
até que o fluxo sanguíneo no retalho aumente pela resposta do tecido à
angiogênese7.

O efeito da OHB em retalhos cutâneos randômicos é multifatorial. Está na
dependência da duração de cada sessão, do intervalo entre as sessões e do
número de sessões de oxigenação hiperbárica6. Deste modo, o emprego da
OHB em retalhos isquêmicos, devido a heterogeneidade dos relatos na
literatura biomédica, ainda não permite um consenso claro dos parâmetros de
aplicação. Há carência de estudos randomizados controlados para sua
indicação mais precisa6. Os estudos experimentais com animais têm a
vantagem de examinar essas variáveis de modo mais controlado e avaliar o
peso de cada uma no efeito final.

12. A propósito dos resultados das áreas de necrose do retalho
Quando foram comparadas as médias das áreas de necrose do grupo
submetido à exposição diária de oxigenação hiperbárica (GOHB – 13%) e do
grupo que recebeu ambas, oxigenação hiperbárica e NAC (GNH - 15%), em
relação ao grupo que não recebeu nenhum tipo de tratamento (GS – 18%) os
resultados encontrados, apesar de apresentarem porcentagens menores de
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áreas de necrose, não foram significantes com valores respectivamente de
(p=0,09) e (p=0,12). Deste modo, não foi estabelecido uma relação de proteção
da OHB isoladamente ou da sua associação com a NAC no aumento da
viabilidade de retalhos cutâneos randômicos.

Estes resultados estão em acordo com outro relato da literatura no qual foi
testada a eficácia da OHB no aumento da viabilidade de retalhos randômicos
de ratos diabéticos. Os autores utilizaram vinte ratos, distribuídos em dois
grupos e mostraram não haver efeito protetor da oxigenação hiperbárica
quando comparados o grupo Sham (50,5%±10,5) e o grupo OHB (38,5%±9,3)7.

Os achados desta pesquisa, embora demonstrem que não existe uma proteção
aos tecidos isquêmicos do retalho randômico, precisam ser interpretados
dentro das limitações impostas pelo modelo experimental. A presença do filme
impermeável interposto entre o retalho e o leito músculo-aponevrótico impediu
a neovascularização que ocorre à partir deste último. É sabido, que um dos
efeitos mais marcantes da OHB é o estímulo à neogênese vascular e o
impedimento propiciado pelo filme inviabilizou esse efeito. Por outro lado, a
OHB esteve associada à menor taxa de expressão da apoptose, o que pode
ser interpretado como uma ação protetora contra isquemia, mas que não foi o
suficiente para se expressar numa melhora da necrose. Duas das variáveis que
estão associadas à eficácia da OHB são o tempo de duração das sessões e o
intervalo entre elas. A avaliação qualitativa e dos aspectos clínicos da necrose,
durante os sete dias de observação, pareceram mais favoráveis no grupo
submetido à OHB e é possível que a duração mais prolongada das sessões e
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muito provavelmente a realização de duas sessões diárias possam mostrar
estatisticamente essa eventual proteção que foi constada na observação
macroscópica dos animais e na tendência de menores áreas na avaliação das
porcentagens de necrose.

Uma vez que o filme limitou a neovascularização do retalho e que a viabilidade
do retalho dependeu da vascularização propiciada unicamente pelo pedículo, a
proteção que a OHB pôde fornecer foi pela oferta maior de oxigênio por
período de tempo limitado de uma única aplicação diária. Acredita-se que se a
tensão maior de oxigênio pudesse ser mais efetiva (mais de uma sessão diária
e/ou maiores tempos de exposição) os resultados poderiam ser mais
favoráveis. Essa é uma perspectiva aberta por essa pesquisa e que merece
uma continuidade de investigação.

No tocante ao uso da NAC exclusivamente percebeu-se que as médias das
áreas de necrose foram mais extensas que o do grupo simulado. As médias de
necrose encontradas nos grupos GOHB (13%) e GNH (15%) foram
significantemente menores (p<0,01) que as encontradas no grupo GNAC
(24%).

O grupo NAC (GNAC) com 24% de necrose apresentou o pior resultado entre
todos os grupos do experimento. Nos estudos sobre a ação antioxidante
atribuída a NAC existem resultados discordantes sobre sua capacidade de
exercer um efeito protetor sobre retalhos isquêmicos de ratos11,33.
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Relato sobre a administração da NAC, na concentração de 50 mg.Kg-1
intraperitoneal em modelos randômicos isquêmicos de ratos, já demonstrou
sua incapacidade de provocar um aumento dos níveis intracelulares de
glutationa33. A NAC é uma droga precursora da glutationa e a metabolização
ocorre principalmente no espaço extracelular antes de ser incorporada pelas
células, e dependendo da sua concentração ou da sua meia vida rápida pode
não ser o suficiente para exercer o efeito protetor sobre os retalhos na dose
preconizada33. Em outro relato, utilizando retalhos cutâneos randômicos de
ratos distribuídos em dois grupos de quatorze animais cada, sendo um o grupo
controle, que recebeu água destilada e o outro o grupo experimento igualmente
com quatorze ratos que recebeu a NAC, na dose de 300 mg.Kg-1 por via oral
(gavagem) o efeito protetor foi observado com áreas de necrose de 66% no
grupo controle contra 52% no grupo NAC11.

A via de administração enteral implica em efeito farmacodinâmico diferente da
via parenteral. Como é de praxe com todas as substâncias medicamentosas, a
distribuição da droga nos tecidos, metabolização hepática e excreção atingem
níveis maiores e mais rápidos na aplicação intraperitoneal. Deste modo, nesta
pesquisa a dose de 300 mg.Kg-1 foi empregada na expectativa de se
proporcionar uma biodisponibilidade tecidual maior para compensar a
metabolização e inativação mais eficiente devido à via da administração. No
entanto, o efeito protetor sobre a necrose não foi identificado e pelo contrário,
mostrou resultados piores quando comparado com o grupo sham. É possível
que na farmacocinética da droga no rato haja alguma via metabólica que iniba
a ação da droga e que também aja interferindo em vias metabólicas que
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provoquem a instabilidade celular levando à necrose. Outra hipótese diz
respeito à incapacidade da NAC em desoxidar os radicais livres gerados pelo
OHB quando em altas concentrações20,72 o que parece estar associado à
inversão do pH e ativação do citocromo C70 levando a morte celular.

Fica evidente que outros desenhos experimentais se fazem necessários para
esclarecer a real influência da dose da NAC sobre retalhos randômicos assim
como a via da administração. Esta pesquisa abriu perspectivas para uma
investigação dirigida aos aspectos metabólicos da droga e sua relação entre a
dose e a via de administração.

Os grupos GNH e GOHB apresentaram resultados semelhantes em relação às
áreas de necrose GNH (15%) e GOHB (13%), porém não foram observados
efeitos potencializadores da associação da hiperoxigenação com o uso de uma
droga antioxidante. No entanto, a OHB pode ser responsabilizada por um efeito
protetor sobre o efeito deletério da NAC, uma vez que usada isoladamente as
médias das áreas de necrose foram superiores no GNAC (24%). O mecanismo
deste efeito não pôde ser claramente definido uma vez que não se estabeleceu
uma relação entre a ação da NAC (dose/biodisponibilidade) e as variáveis da
OHB (número de sessões/duração das sessões).

Acredita-se que as menores áreas de necrose encontradas nos grupo GOHB e
GNH em relação aos outros dois grupos, onde não foi utilizada a
hiperoxigenação, em que pese não ser significante do ponto de vista estatístico
, se deva a uma maior tolerância dos tecidos de resistir a uma privação de
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oxigênio oferecido pela vascularização do pedículo e que foi “suprido” pelo
oxigênio sobre pressão por sete dias intermitentemente. Embora a OHB não
possa ter agido sobre a neoangiogênese, devido ao filme impermeável, é
conhecido o fato que a OHB promove uma redução do edema, das áreas com
hemorragia e do infiltrado inflamatório, permitindo uma recuperação de parte
dessas células por meio da manutenção da tensão parcial de oxigênio durante
este período crítico até que o fluxo sanguíneo seja restaurado retornando à
condições fisiológicas7.

Assim como existe uma variabilidade de resultados científicos sobre a ação
OHB sobre retalhos randômicos variando conforme o tempo de duração,
número de sessões e início do tratamento, também em relação a NAC as
diferenças de resultados aparecem em relação a via de administração e
dosagem demonstrando efeitos controversos11,33.

13. A propósito dos resultados da expressão imuno-histoquímica da
caspase 3
A avaliação da apoptose celular se ateve à expressão da caspase 3 nos
diferentes estratos dérmicos do retalho randômico. O modelo proposto para
estudar a viabilidade de retalhos randômicos de ratos com a interposição de
um filme isolante sobre o leito cruento do retalho procurou avaliar a
participação da NAC e da OHB na viabilidade desses retalhos, tendo
unicamente a vascularização do pedículo como ponto de apoio para a sua
viabilidade.
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O processo de confecção do retalho, tendo a nutrição do mesmo ficado na
dependência única do seu pedículo, implicou nos fenômenos fisiopatológicos
de cicatrização das feridas com resposta inflamatória. A agregação de
plaquetas, mobilização de células inflamatórias, liberação de substâncias vaso
ativas e inflamatórias, extravasamento de líquidos com formação de edema e
áreas de hemorragia e liberação de ERTO, fazem parte de um conjunto de
fenômenos bioquímicos e biofísicos que podem ser modulados por drogas
antioxidantes e pela oxigenação hiperbárica.

A excessiva liberação de ERTO inibe a respiração mitocondrial diretamente ou
expõe a mitocôndria à ação de peróxidonitritos, que diminuem o potencial
transmembrana levando a liberação do citocromo C e deste modo ativando a
cascata das caspases resultando em morte celular. Os retalhos ficaram
expostos a esta sequência de eventos, o que nos possibilitou identificar a ação
de cada droga tendo como modelo de comparação o grupo GS onde nenhuma
droga ou manipulação com intenção terapêutica foi realizada.

Durante a isquemia há uma diminuição na concentração de oxigênio e glicose
levando a depleção dos estoques de adenosina-trifosfato (ATP) que causarão
uma alteração da função mitocondrial e acidose metabólica com aumento das
proteases intracelulares as quais, dependendo da intensidade e da duração da
isquemia, culminarão em apoptose celular. Desta maneira, padronizaram-se os
diferentes tratamentos os quais foram iniciados quinze minutos após o ato
operatório e que foram repetidos cada vinte e quatro horas por sete dias
consecutivos.
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A análise histológica da pele normal do rato mostra a epiderme apresentando
camada córnea espessa, camada granulosa única, camada espinhosa
composta por seis a oito camadas de células pavimentosas e camada basal
com apenas uma única camada celular. A membrana basal delicada limita
inferiormente a epiderme e superiormente a derme, a qual apresenta poucas
fibras elásticas e grande número de unidades pilossebáceas. Abaixo da derme
encontra-se um delicado tecido muscular conhecido como panículo carnoso
responsável pela capacidade de movimentação da pele do animal73.

A expressão imuno-histoquímica da caspase foi revelada por áreas de cor
marrom observadas no citosol em diferentes estratos da pele (epiderme,
derme, panículo carnoso e vasos). Foi também possível identificar picnoses de
núcleos, vacúolos e desarranjo da estrutura celular até mesmo nos espaços
intercelulares. O método se mostrou confiável e adequado para avaliar os
diferentes tratamentos propostos.

Os dados referentes à média de células apoptóticas na epiderme (Tabela 3)
mostrou que na parte externa ao retalho randômico e, portanto onde não houve
o fenômeno isquêmico, a OHB (1,4±0,5) promoveu uma diminuição significante
na expressão da caspase 3 tanto em relação ao grupo GS (2,1±0,6) como do
grupo GNAC (2,4±0,7). Não houve diferença significante com o grupo GNH
(2,0±0,8). Os achados permitem supor que a OHB teve um efeito protetor sobre
o tecido normal diminuindo a expressão da caspase 3 e que a NAC ou
associação de NAC e OHB não apresentaram esse efeito.
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Quando a epiderme foi avaliada na sua porção média do retalho percebeu-se
que a OHB também diminui a expressão da apoptose (1,9±0,4) tanto em
relação ao GS (4,1±1,3) quanto ao GNAC (3,8±1,2). O efeito protetor da OHB
(1,9±0,4) foi maior quando comparado com GNH (2,8±0,8) o que demonstrou
que a associação OHB e NAC não têm efeitos sinérgicos ou potencializadores,
embora apresentasse média significativamente superior em relação ao grupo
controle e ao grupo de associação NAC e OHB.

Na avaliação da porção proximal do retalho os achados foram semelhantes ao
encontrados na porção média, mostrando que a OHB (1,1±0,6) foi responsável
por uma expressão significantemente inferior de apoptose em relação ao GS
(3,1±1,3) e GNAC (2,9±0,4). A associação GNH (1,5±0,5), embora inferior à GS
e GNAC, não teve efeito somatório à OHB.

A avaliação conjunta do estrato epidérmico da pele do animal permitiu verificar
que houve um efeito protetor da OHB sobre a expressão da apoptose nas
porções médias e proximal do retalho e ela também agiu sobre a pele normal
fora do retalho. A NAC isoladamente não promoveu nenhum efeito protetor
sobre a expressão da apoptose e quando associada à OHB teve um efeito
menor que a aplicação da OHB isoladamente. Comparando com os resultados
das médias das áreas de necrose percebe-se que houve um paralelismo nos
achados referentes à NAC. Ela não promoveu proteção quando usada
isoladamente e diminui o efeito da OHB quando usada na associação.
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Os dados referentes à média de células apoptóticas na derme (Tabela 4)
mostrou que na parte externa ao retalho randômico e, portanto onde não houve
o fenômeno isquêmico, a OHB (0,4±0,5) promoveu uma diminuição maior da
expressão da caspase 3 em relação aos grupos GS (0,8±0,9), GNAC (1,3±0,5)
e GNH (0,8±0,7). Os achados permitem supor que a OHB teve um efeito
protetor sobre o tecido normal diminuindo a expressão da caspase 3,
permitindo supor que exista uma tendência de proteção exercida pela
hiperoxidação mesmo em tecidos que não estejam expostos a isquemia
funcionando o trauma cirúrgico como uma espécie de pré-condicionamento.
Quando a derme foi avaliada na sua porção média do retalho percebeu-se que
a OHB também diminui a expressão da apoptose (0,5±0,8) tanto em relação ao
GS (2,1±1,1) quanto ao GNAC (1,8±0,5). O seu efeito protetor, no entanto foi
maior quando comparado com GNH (1,3±0,9) o que demonstrou que a
associação OHB e NAC não tem efeitos sinérgicos ou potencializadores.

Na avaliação da derme na sua porção proximal do retalho os achados foram
semelhantes ao encontrados na porção média, mostrando que a OHB (0,1±0,4)
foi responsável por uma expressão significantemente inferior de apoptose em
relação ao GS (1,1±0,6) e GNAC (1,5±0,8). A associação GNH (1,1±1,0) não
teve efeito somatório à OHB.

A avaliação conjunta da expressão da apoptose na derme permitiu perceber a
os efeitos protetores da OHB nas porções média e proximal dos retalhos. A
OHB apresentou efeito redutor na expressão da caspase 3 na pele externa ao
retalho, demonstrando que a hiperoxigenação em tecidos sadios é semelhante
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a aquelas que receberam apenas o estímulo cirúrgico ou que foram tratadas
com NAC. A aplicação da NAC não apresentou efeitos diferentes em relação
ao grupo controle, nem apresentou efeito sinérgico como uso da OHB,
demonstrando que não houve efeito protetor pelo uso da NAC como
antioxidante.

Na avaliação do panículo carnoso na área externa ao retalho a OHB (Tabela
5), provocou uma menor expressão da caspase 3 em relação a todos os outros
grupos manifestando novamente uma tendência de proteção exercida pela
hiperoxigenação em tecidos expostos apenas ao trauma cirúrgico. No entanto,
na porção média (1,6 ± 0,5) e proximal (1,1±0,4) do retalho a OHB propiciou
expressão significantemente inferior aos grupos GS (3,8±2,0 / 3.0±1,2) e GNAC
(2,3±0,9 / 2,0±1,1). A NAC isoladamente não ofereceu proteção à apoptose e
somente na parte proximal a associação da NAC e OHB foi superior
estatisticamente (1,8±0,5) aos grupos GS (3,0±1,2) e GNAC (2,0±1,1).

Em relação às avaliações dos vasos sanguíneos (Tabela 6) os resultados
foram semelhantes aos outros estratos de pele (epiderme e derme) estudados,
demonstrando efeito protetor da OHB nos terços proximal e médio em relação
ao grupo GS. Não ficou evidenciado efeito protetor da NAC quando utilizada
isoladamente ou em associação com OHB. Os resultados refletem o fato que
os vasos têm o mesmo comportamento do estrato no qual está inserido.

A associação da NAC com a OHB demonstrou resultados piores aos
encontrados com o uso isolado da OHB. Altas concentrações de NAC acima de
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20 mmo/L podem ter efeito inverso em relação a sua capacidade de agir como
antioxidante pela inversão do pH ativando o citocromo C70 facilitando a abertura
dos poros mitocondriais levando a morte celular20.

Os resultados desta pesquisa sugerem uma clara redução no índice de
apoptose no grupo tratado com OHB. A hipótese mais plausível e responsável
pelo efeito protetor exercido pela OHB sobre a apoptose celular seja atribuída
pela abundante oferta de oxigênio aos tecidos durante a fase inicial de
isquemia o que atenuaria a resposta inflamatória e diminuiria a peroxidação
lipídica5.23,24,35,61,62,.

Contudo, é necessário ressaltar que está ação favorável da OHB sobre a
expressão da apoptose não se traduziu por uma correspondente diminuição da
área de necrose dos retalhos. Pode inferir que para se obter um efeito mais
acentuado e intenso da OHB sobre a apoptose, e que desse modo se refletisse
sobre a necrose, haveria necessidade de aumentar o número ou a duração das
sessões diárias do OHB.

14. A propósito dos resultados da expressão imuno-histoquímica do
VEGF
O Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF - vascular endotelial
growing factor) está associado ao início de processo de neoformação vascular
e é considerado um monitor confiável do processo37.
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Há relatos que a determinação imuno-histoquímica do VEGF se expressa
fortemente na epiderme, derme e tecido de granulação em grupos tratados
com NAC e o seu pico de expressão ocorre no sétimo dia5.

Os dados referentes à expressão do VEGF na epiderme (Tabela 7) mostraram
que na parte externa ao retalho randômico e, portanto onde não houve o
fenômeno isquêmico, a OHB (2,2±0,9) não promoveu nenhuma alteração
significante tanto em relação ao grupo GS (2,0±0,9) como no grupo GNAC
(2,8±0,3). Não houve diferença significante também com o grupo GNH
(2,4±0,5). Os achados permitem supor que a OHB, a NAC ou a associação de
ambas não promoveram alteração na expressão do VEGF na epiderme de
tecido considerado normal.

Quando a epiderme foi avaliada na sua porção média do retalho (Tabela 7)
percebeu-se que a OHB (2,3±1,0), GS (1,8±0,8) e GNAC (1,7±1,0) não tiveram
alterações na expressão do VEGF. A associação OHB e NAC (2,7±0,5) não
produziu efeitos sinérgicos ou potencializadores.

Na avaliação da porção proximal do retalho os achados foram semelhantes ao
encontrados na porção média, mostrando que a OHB (2,6±0,5), GS (2,3±0,7),
GNAC (2,7±0,7), quanto à associação GNH (2,7±0,5) não tiveram efeitos sobre
a expressão do VEGF.

A avaliação conjunta do estrato epidérmico da pele do animal permitiu verificar
que não houve um efeito favorável da OHB sobre a expressão do VEGF nas
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porções médias e proximal do retalho ou sobre a pele normal fora do retalho. A
NAC isoladamente ou em associação à OHB não promoveu nenhum efeito
sobre a expressão do VEGF.

Os dados referentes à expressão do VEGF na derme (Tabela 8) mostraram
que na parte externa ao retalho randômico e, portanto onde não houve o
fenômeno isquêmico, a OHB (2,0±0,5) não promoveu alteração significante
expressão do marcador tanto em relação ao grupo GS (1,9±0,8) como do grupo
GNAC (1,7±0,7). Não houve também diferença significante com o grupo GNH
(1,5±0,5).

Quando a derme foi avaliada na sua porção média do retalho percebeu-se que
a OHB (1,6±0,7) tanto em relação ao GS (1,9±0,8) quanto ao GNAC (1,7±0,7)
não ocorreu nenhuma alteração significante. O mesmo se deu em comparação
com GNH (1,5±0,5).

Na avaliação da derme na sua porção proximal do retalho os achados foram
semelhantes ao encontrados na porção média, mostrando que a OHB
(1,4±0,7), GS (1,6±0,5) e GNAC (1,9±0,8) não produziram nenhum efeito sobre
a expressão do VEGF. A associação do grupo GNH (1,5±0,5) não teve
alteração significante com os outros grupos.

A avaliação conjunta do estrato dérmico da pele do animal permitiu verificar
que não houve um efeito favorável da OHB sobre a expressão do VEGF nas
porções médias e proximal do retalho ou sobre a pele normal fora do retalho. A
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NAC isoladamente ou em associação à OHB não promoveu nenhum efeito
sobre a expressão do VEGF.

Na avaliação do panículo carnoso do retalho a OHB (Tabela 9), assim como
nos vasos pesquisados (Tabela 10) nos três estratos não houve diferença
significante da expressão do VEGF em nenhuma das porções (proximal média
e externa).

O fato de não obter-se uma diferença significativa da expressão do VEGF
pode-se aventar a hipótese de erro sistemático no processamento da imunohistoquímica, fato esse que foi afastado pela realização de provas cruzadas
dos reagentes com tecidos de útero de coelhas onde a expressão do VEGF
pôde ser aferida.

Outra explicação seria a pouca especificidade do teste para o tipo de tecido
testado. Contudo, o fabricante garantiu a especificidade e trocou os “kits” de
testes. Colabora para esta idéia o fato de que houve uma distribuição
estatisticamente regular das expressões do marcador entre os estratos e
porções estudadas.

Outra eventualidade poderia estar no momento estabelecido para a coleta do
material. Embora o pico máximo da expressão seja tido como por volta do
sétimo dia, poderá ter ocorrido variações que só seriam surpreendidas com
dosagens periódicas do marcador em tempos de cada dois dias e assim avaliar
o processo evolutivo da variação da expressão do VEGF.
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Há relato na literatura semelhante ao resultado desta pesquisa, onde os
autores descreveram o uso retalhos músculos cutâneos em porcos e que a
simples elevação dos retalhos não foi capaz de alterar a expressão do VEGF49.

Outro mecanismo aventado para não se ter sido encontrado um aumento na
produção de VEGF seria que a pressão parcial de oxigênio não retornaria aos
níveis isquêmicos anteriores entre as sessões de hiperoxigenação e desta
forma não haveria estimulação para a produção do VEGF5.

Se a expressão do VEGF é regulada para cima na presença de isquemia, nos
grupos tratados com OHB (GOHB e GNH) onde foram oferecidas quantidades
superiores de oxigênio é justificável que à expressão do VEGF não fosse
modulada para cima. No entanto, não haveria justificativa, de não ter ocorrido
um aumento significativo no grupo GS. A hipótese mais provável que justificam
os resultados deste estudo podem ser atribuídos a uma importante diminuição
da atividade metabólica causada pela isquemia com diminuição de todas as
proteínas causando uma inibição da expressão do VEGF49.

Relato da literatura sobre feridas isquêmicas de ratos mostrou um forte
aumento da expressão do VEGF no grupo NAC, tanto na epiderme quanto na
derme, aos sete dias de tratamento comparado ao grupo controle. O grupo
OHB mostrou uma diminuição da expressão após este período e o fato foi
atribuído ao maior consumo de oxigênio em tecidos pré-apoptóticos que
levariam a uma diminuição temporária no estímulo da produção de VEGF5.
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Outra hipótese que pode justificar os resultados encontrados neste estudo foi
previamente identificada em outro estudo que atribuiu uma importante
diminuição da atividade metabólica causada pela isquemia em que há
diminuição da síntese de todas as proteínas, incluindo o VEGF49.

As altas concentrações de NAC utilizadas no grupo GNAC poderiam ter sido as
responsáveis pela inibição da produção de VEGF. Isto estaria de acordo com
outro estudo20, onde altas concentrações de NAC inibiriam a angiogênese e a
resposta cicatricial por meio de um balanço antioxidante ainda não bem
esclarecido. No entanto, nesta pesquisa a expressão do VEGF não se alterou
em nenhum dos grupos mantendo o mesmo perfil do grupo GS.

O modelo utilizado pela interposição do filme de polietileno pode ser
responsável pela falta de expressão do VEGF nos grupos tratados com NAC
ou OHB. Como não houve alteração entre eles e o controle pode-se inferir que
o estímulo para a angiogênese seja dependente do leito sobre o qual o retalho
foi recolocado após a sua confecção. Não havendo o contato com o leito o
crescimento de novos vasos pode ter sido retardado e por esse motivo não se
surpreendeu o aumento do marcador. Também é preciso ressaltar que a
avaliação histológica, muito embora não tenha se detido sobre esse aspecto,
não identificou neoformação vascular em nenhum dos estratos. A pesquisa
abre perspectivas para que o fato seja investigado no futuro.
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15. Considerações Finais
Os achados da pesquisa suportam a idéia de que a área de necrose de
retalhos randômicos no modelo experimental proposto não é afetada pela
influência da oxigenação hiperbárica ou pela N-acetilcisteína. A associação de
ambas também não apresentou efeito favorável na avaliação da viabilidade dos
retalhos.

Por outro, considerando o efeito favorável da oxigenação hiperbárica na
diminuição da expressão da apoptose celular, pode-se inferir que esse fato não
tenha se mostrado semelhante sobre a área de necrose devido ao tempo de
exposição ou número de exposições ao oxigênio hiperbárico. O racional da
aplicação da oxigenação hiperbárica, os demais relatos da literatura e os
achados desta pesquisa permitem inferir que aplicações diárias mais
prolongadas ou maior número de sessões diárias poderão traduzir-se em
expressões menores de apoptose e maior proteção tecidual à necrose. São
perspectivas que mantêm abertas as possibilidades de investigação neste
campo.

A N-acetilcisteína não se mostrou uma droga efetiva quer na diminuição das
áreas de necrose, na expressão da apoptose ou na expressão do fator de
crescimento vascular endotelial. A droga tem sua aplicação associada a uma
proteção antioxidante em processos mais agudos de isquemia e reperfusão. A
sua vida média curta e o processo de sua farmacodinâmica e farmacocinética
foram fatores considerados limitantes no modelo desta pesquisa. A droga em
certos aspectos mostrou até mesmo um efeito deletério sobre os parâmetros
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avaliados. Considerando o racional da fisiopatologia da isquemia do retalho
randômico e a esperada ação da droga os resultados estão de acordo com os
relatos da literatura e pode-se inferir que a sua utilização não foi adequada
para o modelo proposto e que investigação futura sobre o tema deva ser
criteriosamente avaliada, pois não houve evidências de que seu uso seja
adequado na situação de isquemia de retalhos randômicos.

O fator de crescimento vascular endotelial foi um marcador que não mostrou
variações significantes quer sobre a ação da oxigenação hiperbárica, quer
sobre a ação da N-acetilcisteína ou na associação de ambas. O fato demonstra
que o retalho, devido à interposição do filme de polietileno, ficou dependente
exclusivamente do pedículo vascular. Tanto a oxigenação hiperbárica quanto a
N-acetilcisteína não foram efetivas para promover um aumento de sua
expressão, o que revela em última análise que não houve estímulo para a
neogênese vascular no período estudado.

A preservação da viabilidade de retalhos cutâneos randômicos continua sendo
um desafio e a contribuição desta pesquisa se fez: pela confirmação da
adequação

do

modelo

experimental

(produz

um

retalho

dependente

exclusivamente da integridade aleatória do pedículo); pela tendência de uma
ação favorável da oxigenação hiperbárica (o que abre perspectivas de novas
investigações); pela inadequação do uso da N-acetilcisteína nos moldes deste
modelo.

6. CONCLUSÕES

1. A oxigenação hiperbárica teve ação favorável sobre a diminuição da
expressão da apoptose celular, embora isto não se tenha traduzido pela
correspondente

diminuição da área de necrose do retalho cutâneo

randômico.

2. A N-acetilcisteína não apresentou efetividade na proteção do retalho
randômico quer pela avaliação da apoptose ou da necrose celular.

3. A associação da oxigenação hiperbárica a uma droga antioxidante como a
N -acetilcisteína não mostrou efeitos somatórios sobre a apoptose ou
necrose celular do retalho randômico.

4. A expressão do fator de crescimento endotelial vascular não mostrou
diferenças de expressão quer sob a ação da oxigenação hiperbárica, da Nacetilcisteína ou da associação de ambas.
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