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RESUMO 

A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença progressiva, caraterizada pela 

elevação da pressão arterial pulmonar e pela remodelação vascular pulmonar, conduzindo à 

hipertrofia do ventrículo direito (VD), insuficiência cardíaca e morte. Apesar da disfunção do 

VD estar intimamente relacionada com a sobrevida, pouco se sabe acerca da adaptação e 

insuficiência do VD no contexto da HAP. A adenosina é um importante modulador da função 

cardiovascular, atuando através da ativação dos seus recetores, A1, A2A, A2B e A3. Estudos 

recentes sugerem o envolvimento da adenosina na HAP, devido ao seu papel na regulação do 

tónus vascular pulmonar. Contudo, desconhece-se o papel que este nucleósido desempenha na 

disfunção do VD que ocorre nesta doença. Neste contexto, o principal objetivo deste estudo 

foi investigar o papel da sinalização da adenosina na disfunção ventricular associada à HAP. 

Para tal, usou-se um modelo animal de HAP induzida pela monocrotalina. 

Ratazanas Wistar machos receberam aleatoriamente uma injeção subcutânea de 

monocrotalina (grupo MCT) ou veículo (grupo CTRL). Os estudos hemodinâmicos, 

miográficos e a colheita de amostras para análise morfométrica, histológica e para os estudos 

de imunofluorescência e moleculares foram realizados 21 a 25 dias após a indução do 

modelo. A avaliação hemodinâmica confirmou a presença de HAP nos animais MCT, 

traduzida no aumento da pressão sistólica do VD. Além disso, a morfometria cardíaca e 

pulmonar, bem como a presença de hipertrofia dos cardiomiócitos ventriculares e da camada 

média das arteríolas pulmonares nestes animais permitiram a validação do modelo. 

Os estudos funcionais in vitro foram realizados em aurículas a contrair 

espontaneamente e em tiras de ventrículo direito estimuladas eletricamente, de modo a avaliar 

o papel dos recetores A1 e A2 da adenosina na função cardíaca. Os resultados obtidos com a 

R-PIA (0,001-1 μM) agonista seletivo dos recetores A1, e com a NECA (0,01-100 μM), 

agonista não seletivo, mostraram que os recetores A1 diminuem a frequência (cronotropismo 

negativo) e a força de contração (inotropismo negativo) auricular, tanto em animais CTRL 

como MCT. Tanto a ativação dos recetores A2A com o CGS 21680 (0,003-1 μM), como dos 

recetores A2AB com o BAY 60-6583 (0,01-10 μM) não alteraram a função auricular. 

No tecido ventricular a ativação dos recetores A1 pela R-PIA e pela NECA não 

modificou a contratilidade ventricular, apesar de se ter comprovado a presença destes 

recetores no miocárdio ventricular por experiências de imunofluorescência analisadas por 

microscopia confocal. De igual forma, a ativação dos recetores A2A pelo CGS 21680 também 
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não alterou a contratilidade ventricular. Por outro lado, o bloqueio dos recetores A2B com o 

PSB 603 (100 nM) evidenciou um efeito inotrópico positivo da NECA nos animais MCT, 

sugerindo nestes animais o envolvimento destes recetores num efeito inotrópico negativo. As 

experiências de imunofluorescência analisadas por microscopia confocal permitiram verificar 

uma presença ligeira dos recetores A2B no miocárdio de animais CTRL e MCT. Contudo, nos 

animais com HAP, verificou-se uma presença marcada do recetor A2B em agrupamentos de 

células existentes no espaço intersticial do VD. Em conclusão, a adenosina parece modular a 

atividade cardíaca na HAP por intermédio dos seus recetores A1 e A2B, sendo que no futuro 

importa avaliar a relevância funcional das células intersticiais que expressam recetores A2B. 

 

PALAVRAS-CHAVE: hipertensão arterial pulmonar; monocrotalina; adenosina; recetores da 

adenosina; função auricular e ventricular 
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ABSTRACT 

Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive disease characterized by 

increases in pulmonary arterial pressure and pulmonary vascular remodelling, leading to right 

ventricle (RV) hypertrophy, heart failure and death. Despite RV dysfunction is closely tied to 

survival in PAH, little is known about RV adaptation and failure within the context of PAH. 

Adenosine is an important modulator of cardiovascular function, via the activation of A1, A2A, 

A2B and A3 receptors. Recent studies have implicated adenosine in PAH, due to its role on the 

regulation of pulmonary vascular tonus. Nevertheless, the role of this nucleoside in RV 

dysfunction secondary to this pathology is still unknown. In this context, our main goal was to 

study the role of adenosine in ventricular dysfunction associated to PAH. To carry out the 

study, an animal model of monocrotaline-induced PAH was used. 

Male Wistar rats randomly received monocrotaline (MCT group) or vehicle (CTRL 

group). Hemodynamic, myographic and sample collection for morphometric, histological, 

immunofluorescence, and molecular studies were performed 21 to 25 days after 

monocrotaline administration. Hemodynamic evaluation confirmed the presence of PAH in 

MCT animals, as demonstrated by the elevation of systolic pressure of RV. Also, cardiac and 

pulmonary morphometric, and the presence of cardiomyocytes hypertrophy and pulmonary 

media hypertrophy allowed the validation of the PAH model. 

In vitro functional studies were performed in spontaneously beating atria and RV 

strips electrically stimulated to evaluate the role of adenosine A1 and A2 receptors on cardiac 

function. The results obtained with R-PIA (0,001-1 μM), a selective A1 receptor agonist, and 

NECA (0,01-100 μM), a non-selective agonist, demonstrated that A1 receptors decrease 

auricular frequency (negative chronotropic effect) and force of contraction (negative inotropic 

effect) in both groups. The activation of A2A receptors with CGS 21680 (0,003-1 μM), and 

A2AB receptors with BAY 60-6583 (0,01-10 μM) did not change the auricular function. 

At the ventricular level, the activation of A1 receptors with R-PIA and NECA did not 

change ventricular contractility, in spite of the presence of these receptors in RV myocardium 

as demonstrated by confocal microscopy. Likewise, the activation of A2A receptors with CGS 

21680 had no effect on ventricular contractility. On the other hand, in MCT animals, A2B 

receptor blockade with PSB 603 (100 nM) resulted in a positive inotropic effect promoted by 

NECA, suggesting that these receptors could be involved in a negative inotropic effect. 

Immunolocalization studies confirmed the presence of small amounts of A2B receptors 
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staining in the RV myocardium of both CTRL and MCT animals. However, we only observed 

in PAH rats a marked expression of this receptor in cells present in the interstitial spaces of 

RV. In conclusion, adenosine seems to modulate cardiac function in PAH through the 

activation of A1 and A2B receptors. The functional significance of A2B positive interstitial cells 

should be evaluated in the near future. 

 

 

   

KEYWORDS: pulmonary arterial hypertension; monocrotaline; adenosine; adenosine receptors; 

auricular and ventricular function 
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I. INTRODUÇÃO 

1. Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) 

A hipertensão pulmonar é uma doença progressiva de etiologia multifatorial que 

apresenta um mau prognóstico. Caso não seja tratada adequada e precocemente, leva à 

hipertrofia e falência do VD e consequentemente à morte (Bogaard et al., 2009; Falcao-Pires 

et al., 2009; Pullamsetti et al., 2014). Esta doença caracteriza-se por uma pressão arterial 

pulmonar média aumentada em repouso (>25 mmHg) e em exercício (>30 mmHg), e por um 

aumento da resistência vascular pulmonar (Lourenco et al., 2012; Yavuz et al., 2013). Um 

fator que contribui para o agravamento do prognóstico desta doença é a ativação do sistema 

neuro-hormonal, responsável pela homeostasia cardiovascular, o qual se encontra alterado de 

forma a controlar as alterações de pressão arterial características desta doença (de Man et al., 

2013). 

Em 1998, a classificação clínica da hipertensão pulmonar foi estabelecida, 

classificando esta doença em grupos de acordo com características patológicas, 

hemodinâmicas e terapêuticas semelhantes. Atualmente, e de acordo com o consenso obtido 

no 5º Simpósio Anual da hipertensão pulmonar em Nice, França (2013), esta doença é 

classificada em 5 grupos: (i) hipertensão arterial pulmonar, (ii) hipertensão pulmonar 

secundária a doença cardíaca esquerda, (iii) hipertensão pulmonar secundária a doença 

pulmonar e/ou hipoxia, (iv) hipertensão pulmonar tromboembólica, e (v) hipertensão 

pulmonar secundária a mecanismos desconhecidos (Simonneau et al., 2013) (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Classificação clínica atualizada da Hipertensão Pulmonar (Nice, 2013). Adaptado de: 
(Simonneau et al., 2013). 

 

A prevalência da HAP tem vindo a aumentar, não sendo considerada neste momento 

uma entidade rara (McLaughlin et al., 2009). 

As lesões cardíacas associadas a esta doença apresentam-se sob a forma de 

vasoconstrição, trombose “in situ”, fibrose e hipertrofia do VD (Falcao-Pires et al., 2009; 

Lourenco et al., 2012; Montani et al., 2014). As alterações que ocorrem no VD, decorrentes 

da HAP, dependem de vários fatores para além dos intrínsecos à doença (gravidade, etiologia, 

entre outros), como por exemplo da sua capacidade para aumentar a contratilidade em 

resposta ao aumento da pós-carga (Vonk-Noordegraaf et al., 2013). Assim, a remodelação do 

ventrículo é inicialmente adaptativa, não havendo nesta fase alterações das suas funções 

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DA HIPERTENSÃO PULMONAR 

Grupo Subtipos 

1. Hipertensão arterial 
pulmonar 
 
1’- Doença Pulmonar veno-
oclusiva e/ou 
hemangiomatose capilar 
pulmonar 
1’’- Hipertensão pulmonar 
persistente do recém-nascido 

1.1.  Idiopática 
1.2.  Hereditária 
1.3.  Induzida por fármacos ou toxinas 
1.4.  Associada a várias patologias 
 

2. Hipertensão pulmonar 
devido a doença cardíaca 
esquerda 

2.1.  Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo 
2.2.  Disfunção diastólica do ventrículo esquerdo 
2.3.  Doença valvular 
2.4.  Cardiomiopatias congénitas e obstrução congénita 

ou adquirida das vias de entrada e de saída do lado 
esquerdo do coração 

3. Hipertensão pulmonar 
devido a doença pulmonar 
e/ou hipoxia 

3.1.  Doença pulmonar obstrutiva crónica 
3.2.  Doença pulmonar intersticial 
3.3.  Outras doenças pulmonares com padrão misto 

restritivo e obstrutivo 
3.4.  Patologia respiratória do sono 
3.5.  Doenças com hipoventilação alveolar 
3.6.  Exposição crónica a altitudes elevadas 
3.7.  Perturbações do desenvolvimento 

4. Hipertensão pulmonar 
crónica trombo-embólica  

5. Hipertensão de causa incerta 
e/ou multifatorial 

5.1.  Doenças hematológicas 
5.2.  Doenças sistémicas 
5.3.  Doenças metabólicas 
5.4.  Outras 
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sistólicas e diastólicas, e sendo o prognóstico relativamente favorável (Vonk-Noordegraaf et 

al., 2013; Ryan & Archer, 2014). Em casos mais graves da HAP, ou em estadios mais tardios 

da doença, esta remodelação progride, levando à falência do VD (Vonk-Noordegraaf et al., 

2013; Ryan & Archer, 2014). Há estudos que indicam que este agravamento da remodelação 

se deve a uma diminuição da atividade mitocondrial, dando-se a troca de um metabolismo 

aeróbio para um metabolismo anaeróbio (Vonk-Noordegraaf et al., 2013), reduzindo a carga 

energética das células através da metabolização do ATP e da formação de adenosina. Na fase 

mais grave da doença ocorrem várias alterações a nível molecular, como a ativação das vias 

de apoptose no miocárdio, falhas na angiogénese e na sinalização adrenérgica, entre outras 

(Vonk-Noordegraaf et al., 2013; Ryan & Archer, 2014). 

Os capilares pulmonares também sofrem alterações secundárias à HAP. A 

remodelação vascular tem como derradeira consequência o aumento da espessura das paredes 

das artérias pulmonares distais, devido à hiperplasia da íntima, que ocorre pelo crescimento 

das fibras musculares lisas, e ainda devido à hipertrofia da média, entre outros fatores 

(Rabinovitch et al., 1979; Jeffery & Wanstall, 2001). A vasoconstrição pulmonar é devida 

sobretudo à disfunção endotelial, resultando na diminuição de fatores vasodilatadores 

endógenos, como a prostaciclina (PGI2) e o monóxido de azoto (NO), e no aumento de 

mediadores vasoconstritores, como o tromboxano A2 e a endotelina-1 (Christman et al., 1992; 

Giaid, 1998; Montani et al., 2014). A prostaciclina é um regulador muito importante da 

homeostase vascular, encontrando-se a sua síntese diminuída em artérias pulmonares de 

pacientes com HAP (Ruan et al., 2010). Por outro lado, os níveis de tromboxano A2 

encontram-se elevados, aumentando os seus efeitos antagónicos relativamente à prostaciclina 

(Dauphinee, 2010). A endotelina-1 é sintetizada em resposta a estímulos como a hipoxia, 

entre outros, estando associada a um aumento da remodelação vascular e hipertrofia do 

coração direito (Montani et al., 2014). O NO é responsável por regular o tónus vascular, 

assim como o metabolismo celular (Napoli et al., 2013). A via de sinalização da Rho/RhoA 

cinase e da tirosina cinase são outras vias/moléculas importantes envolvidas na fisiopatologia 

da HAP, estando envolvidos na vasoconstrição e em vários processos celulares fundamentais 

como a proliferação, mudanças no metabolismo, e a apoptose (Montani et al., 2014). 

A hipertensão pulmonar tem também implicações na capacidade de resposta 

inflamatória do indivíduo, tendo sido descritos agregados celulares de células T, macrófagos e 

algumas células B, em lesões plexiformes de pulmão de pacientes com HAP (Groth et al., 

2014). Parece haver uma correlação positiva entre o grau de inflamação perivascular e o 
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espessamento das paredes vasculares (Groth et al., 2014). A HAP tem também características 

autoimunes, havendo em alguns casos presença de auto anticorpos anti fibroblastos em 

pacientes com HAP idiopática (Peacock et al., 2011). Parece também existir uma 

predisposição genética para a progressão da HAP, através de mutações em exões dos genes 

BMPR2, ACVRL1 e endoglina (Machado et al., 2006; Montani et al., 2014). 

 Os doentes que sofrem de HAP são desaconselhados a andar de avião, a engravidar ou 

a fazer exercício físico intenso, uma vez que estes fatores agravam o prognóstico da doença 

(Montani et al., 2014). A terapia atualmente utilizada para o alívio dos sintomas associados a 

esta patologia passa pela utilização de vasodilatadores das artérias pulmonares, como 

inibidores das fosfodiesterases, prostaciclinas e antagonistas da endotelina-1 (Bi et al., 2013). 

As desvantagens deste tratamento prendem-se com uma terapêutica oral crónica e um efeito 

inotrópico negativo associado aos vasodilatadores (Lourenco et al., 2012; Bi et al., 2013). 

Habitualmente também são prescritos diuréticos de forma a diminuir a sobrecarga de volume 

e, consequentemente, a disfunção do VD; e ainda, anticoagulantes de forma a reduzir a 

trombose “in situ”, melhorando assim os sintomas associados à componente coronária 

(Montani et al., 2014). Assim sendo, apesar da HAP ser uma doença bastante estudada, ainda 

não foi encontrado um tratamento eficaz, por ser uma doença multifatorial, sendo necessários 

mais estudos sobre mecanismos que possam estar envolvidos na progressão da doença. 

 

2. Modelos Experimentais de HAP 

Para melhor compreendermos as doenças e podermos estudar os seus mecanismos 

patológicos, os modelos animais fornecem uma mais-valia, ajudando-nos a responder às mais 

variadas perguntas, tendo sempre em vista a obtenção de um possível tratamento para doenças 

que, essencialmente, afetam os humanos. No caso específico da HAP, são utilizados 

habitualmente dois modelos induzidos em ratazana: a indução da doença por uma injeção 

única de monocrotalina ou por hipoxia crónica (Tabela 2) (Maarman et al., 2013).  
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Tabela 2 - Modelos de lesão de HAP. Adaptado de: (Maarman et al., 2013). 

Modelo Espécie Frequência de uso 

Modelos únicos indutores de patologia 

Monocrotalina (MCT) Ratazana Muito comum 

Hipoxia Crónica Ratazana/Rato Muito comum 

Schistosomiasis/Schistosoma chartarum Rato Comum 

Ratazanas Fawn-hooded Ratazana Pouco comum 

Modelos múltiplos indutores de patologia Ratazana Comum/pouco comum 

Modelos Knock-out Rato Comum/pouco comum 

Modelos de sobre expressão Rato/Ratazana Comum/pouco comum 

 

A discussão associada à indução de hipertensão desta forma simples é se esta será 

suficiente para reproduzir as alterações associadas às fases tardias da doença no Homem. 

Apesar desta dúvida, tratam-se de modelos úteis para estudar a doença numa fase mais inicial 

nesta espécie, possibilitando de futuro uma abordagem precoce da doença (Maarman et al., 

2013). 

 

2.1 HAP induzida pela monocrotalina 

 O modelo de HAP induzido pela monocrotalina é bastante usado por ser pouco 

dispendioso e facilmente reprodutível (Gomez-Arroyo et al., 2012). A hipertensão pulmonar 

causada pela monocrotalina em modelos animais, como a ratazana, tem as mesmas 

características (ex. lesão endotelial, inflamação e remodelação das artérias pulmonares de 

pequeno calibre) da doença em humanos (Tofovic et al., 2005; Gao et al., 2012). 

A monocrotalina é obtida de uma planta, a Crotalaria spectabilis (Figura 1) que 

quando ingerida é tóxica para as pessoas e alguns animais (Kay, 1994). É um alcaloide 

pirrolizidínico com toxicidade hepática, local onde ocorre a sua metabolização e ativação pelo 

citocromo P450 3A (CYP3A) produzindo-se a dehidromonocrotalina, o metabolito tóxico da 

monocrotalina (Shah et al., 2005; Amin et al., 2011). A formação da dehidromonocrotalina 

está dependente do equilíbrio hepático entre os indutores metabólicos e os anticorpos 

específicos do citocromo P450 (Kasahara et al., 1997; Gomez-Arroyo et al., 2012). Este 

metabolito tóxico pode ser conjugado com a glutationa (GSH), dando origem à GSH 

dehidropirrolizidina, com uma toxicidade mais reduzida, sendo excretada em maior 

quantidade pela bílis (Amin et al., 2011).  
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Este modelo, bastante útil para se estudar a HAP e testar possíveis tratamentos, foi 

apresentado em 1961 por Lalich e Merkow (Lalich & Merkow, 1961). Utilizando este modelo 

em ratazanas, os sinais de doença começam a aparecer por volta do dia 24 após a injeção da 

monocrotalina. Os sinais incluem a fibrose do VD, e em alguns casos mais graves, a morte 

dos animais (Bi et al., 2013; Colombo et al., 2013).  

 

 

 

 

 

Figura 1 – A) Estrutura química da monocrotalina; B) Planta de onde é obtida a monocrotalina: 
Crotalaria spectabilis. Adaptado de (Gomez-Arroyo et al., 2012).  

 

Como alcaloide, a monocrotalina pode provocar efeitos nefastos e mutagénicos em 

vários órgãos como o fígado, os pulmões, podendo também afetar os rins (Stenmark et al., 

2009). A dehidromonocrotalina causa lesões hepáticas por stresse oxidativo (Amin et al., 

2011) e lesões pulmonares, atingindo os pulmões pela corrente sanguínea e provocando 

trombose “in situ”, desencadeando uma remodelação vascular que conduz à HAP (Gao et al., 

2012; Maarman et al., 2013).  Além disso, a monocrotalina é também responsável por 

infiltrações mononucleares nas regiões perivasculares de artérias e arteríolas musculares, 

causadas pela lesão endotelial (Nishimura et al., 2001; Bi et al., 2013), hipertrofia do VD, 

lesões plexiformes e pelo desenvolvimento de megalocitose das células endoteliais da artéria 

pulmonar, caracterizada pelo aumento do aparelho de Golgi e alteração da síntase do NO 

endotelial (Kay et al., 1967; Lee et al., 2009; Gomez-Arroyo et al., 2012). 

O processo inflamatório é uma parte fulcral na patologia da HAP, sendo por isso 

também um dos sinais presentes em animais sujeitos a este modelo animal. Traduz-se num 

aumento do número de macrófagos pulmonares e infiltração de células inflamatórias no VD 

(Gomez-Arroyo et al., 2012; Bi et al., 2013). A monocrotalina provoca alterações adicionais 

nas ratazanas, como um espessamento das paredes das artérias pulmonares, hemorragias 

pulmonares, aumento da permeabilidade capilar, condensação nuclear e citoplasmática, e 

A B 
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apoptose, pela via mitocondrial, de células endoteliais em muitas artérias pulmonares 

(Gomez-Arroyo et al., 2012; Bi et al., 2013; Colombo et al., 2013). 

Os parâmetros hemodinâmicos cardíacos podem estar alterados devido à presença de 

fibrose, sendo essa a razão pela qual este modelo está associado à diminuição do volume e 

fração de ejeção do VD e do débito cardíaco (Handoko et al., 2009b; Colombo et al., 2013). É 

também visível um desequilíbrio marcado entre vasodilatadores e vasoconstritores, o que é 

um fator importante para ocorrerem as alterações anteriormente descritas, especificamente a 

hipertrofia do VD, que está ligada ao aumento de vasoconstritores provenientes do tecido 

endotelial, levando ao aumento da espessura dos vasos pulmonares, característicos da HAP 

(Bogaard et al., 2009; Colombo et al., 2013). A monocrotalina induz também a ativação de 

fatores proliferativos por perda de proteínas membranares essenciais (Huang et al., 2010; 

Gomez-Arroyo et al., 2012). Assim, neste modelo ocorrem danos que permitem ao 

investigador estudar exaustivamente a remodelação vascular pulmonar relacionada com a 

HAP e a disfunção do VD resultante (Maarman et al., 2013). 

Este modelo tem sido utilizado para testar várias possíveis terapias para a HAP, como 

a terapia génica, e a terapia celular, usando células estaminais alogénicas, com o objetivo de 

substituir as células danificadas (Umar et al., 2009; Reynolds et al., 2012). 

2.2 HAP induzida pela hipoxia crónica 

Ao contrário do modelo MCT, o modelo da hipoxia crónica é dispendioso, devido à 

necessidade de utilização de uma câmara de hipoxia, sendo também pouco reprodutível entre 

espécies (Maarman et al., 2013). Começou a ser utilizado no início dos anos 70 (séc. XX), 

sendo a hipoxia um dos sintomas naturais de várias doenças respiratórias, estando-se 

deliberadamente a desenvolver uma HAP do grupo III (hipertensão pulmonar associada a 

doenças respiratórias e/ou hipoxia) (Hislop & Reid, 1976; Stenmark et al., 2009; Maarman et 

al., 2013). A forma mais comum de indução da doença por este método é através de uma 

câmara de hipoxia, sujeitando os animais a 3-4 semanas de hipoxia, com 10% de oxigénio 

inspirado (Chovanec et al., 2009). Como resposta fisiológica a este modelo, ocorre uma 

remodelação vascular que vai progredindo ao longo do desenvolvimento da doença devido ao 

espessamento das paredes das artérias pulmonares, dando-se uma vasoconstrição sustentada 

muito importante para o estabelecimento da hipertensão pulmonar (Stenmark & McMurtry, 

2005). Ao longo do desenvolvimento da doença, este modelo parece induzir uma resistência 

vascular progressiva, traduzida pela dificuldade crescente em reduzir a pressão arterial 
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pulmonar apenas aumentando a quantidade de vasodilatadores disponíveis (ex. oxigénio) 

(Stenmark & McMurtry, 2005). Neste modelo, a alteração da área do lúmen dos vasos é 

devida ao espessamento da média e da adventícia, não sendo habitual haver um espessamento 

da camada íntima (Stenmark & McMurtry, 2005). No entanto, há estudos que indicam que o 

espessamento das artérias e a hipertensão pulmonar não estão necessariamente ligadas, já que 

o espessamento pode ocorrer para fora da artéria, não tendo assim influência na pressão 

arterial (Stenmark & McMurtry, 2005). 

Este modelo facilita a compreensão dos mecanismos moleculares associados à doença, 

e em particular à remodelação vascular, visto ser através desta restruturação que este modelo 

induz a HAP (Maarman et al., 2013). Permite também o estudo de várias possíveis terapias, 

não sendo no entanto observáveis sintomas nos animais de gravidade semelhante aos 

observados na doença em humanos, o que faz com que a maior parte das terapias tenham 

resultados positivos, provavelmente não aplicáveis (Maarman et al., 2013). 

 

3. Adenosina 

São várias as moléculas que se encontram em estudo no contexto da HAP. Entre elas 

encontra-se a adenosina, que tem sido utilizada nesta patologia sobretudo pela sua capacidade 

em modular o tónus vascular. A adenosina, constituída por uma adenina associada a uma 

ribose, atua como molécula sinalizadora, controlando várias respostas do organismo 

(Sachdeva & Gupta, 2013). A sua síntese pode ocorrer no espaço extracelular e intracelular, 

pelas ecto-nucleotidases ou nucleotidases citosólicas, respetivamente (Kroll et al., 1993; Della 

Latta et al., 2013; Headrick et al., 2013). Quando é necessário os seus níveis alteram, mas em 

condições normais este nucleósido é mantido em valores basais pela S-adenosilhomocisteína 

(Antonioli et al., 2008).  

A adenosina extracelular resulta da metabolização do ATP em ADP, e deste em 

5’AMP, pela CD39, seguindo-se a formação da adenosina pela ecto-5'-nucleotidase (CD73), a 

partir do 5’AMP (Zhou et al., 2009; Headrick et al., 2013) (Figura 2). A metabolização da 

adenosina intracelular em AMP é também possível através da cinase da adenosina (Sachdeva 

& Gupta, 2013). De forma a aumentar a quantidade de adenosina intracelular, a adenosina que 

se encontra no espaço extracelular pode ser transportada para o interior da célula por difusão 

facilitada através de transportadores equilibrativos ou concentrativos de nucleósidos (Della 

Latta et al., 2013). Para além desta cascata de reações, a adenosina pode ainda ser convertida 
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em inosina, através da perda de um grupo amina, por via da desaminase da adenosina (Della 

Latta et al., 2013; Headrick et al., 2013). A inosina ativa os recetores A1 e A3, competindo 

assim com a adenosina em várias situações, sendo o nucleósido mais abundante em situações 

de hipoxia (Headrick et al., 2013). 

Figura 2 – Mecanismos de sinalização dos recetores da adenosina. PKC, proteína cinase C; PMN, 
células polimorfonucleadas (neutrófilos); VSM, músculo liso vascular. A adenosina é gerada através 
de nucleotidases intra e extracelulares, e interage com 4 subtipos de recetores de adenosina (recetores 
A1, A2A, A2B, A3) Estes recetores expressam-se de forma diferencial em cardiomiócitos, fibroblastos 
cardíacos, células vasculares coronárias, células inflamatórias, e modulam uma variedade de ações 
geralmente protetoras. As alterações nas funções celulares mediadas pelos recetores de adenosina 
nessas células encontram-se descritas no diagrama. Adaptado de: (Headrick et al., 2013). 
 

O aumento da quantidade de adenosina no sistema cardiovascular pode ocorrer em 

resposta a estímulos fisiológicos específicos, a alterações particulares na homeostase, a 

indícios de doença inflamatória, entre outros (Del Ry et al., 2012; Headrick et al., 2013). Este 

aumento tem o intuito de sinalizar o dano a que o tecido está a ser sujeito, acelerando a 

resposta dos agentes reparadores, aumentando desta forma a proteção do local (Hasko et al., 

2008; Headrick et al., 2013). Assim, a adenosina controla áreas tão diversas como a regulação 

da força e da frequência cardíacas e o estabelecimento do processo inflamatório (Della Latta 

et al., 2013; Headrick et al., 2013). A modulação da resposta da adenosina pode ser alcançada 
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por via do bloqueio/ativação dos seus recetores e/ou modulação do seu metabolismo (Della 

Latta et al., 2013). 

 

3.1 Papel da adenosina na função cardíaca 

 A nível cardíaco, este nucleósido tem muita importância enquanto cardioprotetor, 

regulando a sua função, as suas respostas cronotrópicas e inotrópicas, de forma a manter o 

equilíbrio funcional (Della Latta et al., 2013; Headrick et al., 2013). 

Os recetores da adenosina (A1AR, A2AAR, A2BAR, A3AR) pertencem à família de 

recetores compostos por sete domínios transmembranares acoplados a proteínas G. Eles 

encontram-se virtualmente em todos os tecidos, incluindo o tecido cardíaco (Fredholm et al., 

2011; Della Latta et al., 2013). Os recetores da adenosina pertencem à família P1 (recetores 

de adenosina ou recetores P1); o seu número e distribuição depende do tecido e da espécie 

animal. No caso do A1AR (uma proteína de 36-kDa), este está bastante conservado entre 

espécies, enquanto a presença do A3AR é bastante variável (Burnstock, 2007; Headrick et al., 

2013). Pode regular-se a atividade destes recetores de forma direta e de forma alostérica, 

utilizando agonistas e antagonistas dos recetores de adenosina, modulando a quantidade de 

adenosina endógena e exógena disponível, ou impedindo a sua ligação aos recetores por 

oligodeoxinucleótidos (Szentmiklosi et al., 2011). O estado fisiológico do animal e o tipo 

celular considerado tem bastante influência na expressão destes recetores (Headrick et al., 

2013). A ativação dos recetores A1 e A3 levam à diminuição dos níveis de AMPc intracelular, 

por estarem acoplados negativamente à ciclase do adenilato (CA) através da subunidade Gi da 

proteína G (Della Latta et al., 2013). Estes recetores podem também modular a fosfolipase C 

(PLC), por via da proteína Gq (Della Latta et al., 2013). Pelo contrário, os A2AR estão 

acoplados à subunidade Gs que quando ativada leva à ativação da CA, sendo que o A2BAR 

também pode ativar a PLC através da subunidade Gq da proteína G (Burnstock, 2007; Hasko 

et al., 2008; Del Ry et al., 2011; Della Latta et al., 2013).  

No coração, o A1AR é o que tem maior expressão no tecido auricular, especificamente 

no nó sinusal e aurículo-ventricular, sendo por isso este recetor aquele que está ligado à 

regulação do impulso cardíaco (Headrick et al., 2013). Esta regulação manifesta-se de uma 

forma negativa, estando assim o A1AR associado a um efeito cronotrópico e dromotrópico 

negativos (Headrick et al., 2013). Estes recetores têm a capacidade de regular a atividade dos 

β-adrenorecetores e de reduzir a noradrenalina disponível, de forma a modular a resposta 
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cardíaca em casos de sobre estimulação adrenérgica (Dobson et al., 2008; Headrick et al., 

2013). 

Os A2AAR e A2BAR foram separados devido a diferenças de afinidade para a 

adenosina e formação de AMPc (Della Latta et al., 2013). Os A2AAR parecem aumentar a 

força de contração cardíaca em mamíferos e estão também associados a uma proteção 

adicional em casos de enfarte (Monahan et al., 2000; Rork et al., 2008). O A2BAR é pouco 

expresso no coração, tendo no entanto um papel regulador, tanto em miócitos como em 

fibroblastos; este recetor pode ainda estar associado ao aumento da contratilidade em algumas 

espécies (Chandrasekera et al., 2010; Headrick et al., 2013). O A2BAR possui pouca afinidade 

para a adenosina, sendo assim também o único que não é ativado quando existem níveis 

baixos do nucleósido (Headrick et al., 2013). O A3AR é responsável por proteger o coração 

de agressões externas, apesar de se encontrar mais expresso nos pulmões que no coração 

(Headrick et al., 2013). Este recetor parece ter um efeito cronotrópico negativo, associado à 

expressão dos A1AR (Yang et al., 2010). 

Apesar dos recetores P1 terem o seu papel específico na regulação cardíaca, podem 

interagir para modular a resposta final (Headrick et al., 2013). Por exemplo, os A2AR e os 

A1AR estão diretamente relacionados no que diz respeito à regulação da contractilidade 

cardíaca, sendo a resposta dos A1AR modulada pela expressão dos A2AR (Tikh et al., 2006; 

Fenton & Dobson, 2007; Chandrasekera et al., 2010). 

 

3.1.1 Importância da adenosina em situações de patologia cardíaca  

São várias as situações que incitam a alteração dos valores normais de adenosina para 

valores mais elevados e com caraterísticas protetoras. Os casos de isquemia-reperfusão são 

uma dessas situações, ocorrendo uma acumulação rápida de adenosina miocardica, através da 

ativação de A1AR, de forma a limitar os danos que a falta de oxigénio provoca nas células 

(Headrick et al., 2013). A ativação destes recetores está também associada à sensação de dor 

que os pacientes referem (Foreman, 1999). Os A3AR parecem exercer um efeito semelhante 

aos A1AR, sendo que porém a sua quantidade no tecido cardíaco é muito inferior (Carr et al., 

1997). Os A2AR, não tendo grande expressão ao nível da isquemia, são recetores importantes 

na reperfusão cardíaca (Headrick et al., 2013). A expressão dos A2AR também se encontra 

alterada nestes casos, sendo a sua expressão dependente dos recetores A1 (Zhan et al., 2011; 

Headrick et al., 2013). 
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A adenosina está também implicada na modulação da proliferação dos fibroblastos 

cardíacos e no processo inflamatório relacionado com agressões externas (Headrick et al., 

2013). As alterações nos fibroblastos têm implicações diretas na disfunção cardíaca, levando à 

fibrose do miocárdio (Headrick et al., 2013). Os recetores de adenosina A2 (A2A e A2B) são os 

que estão presentes em maior quantidade nestas células (Headrick et al., 2013). Os A2BAR são 

os mais abundantes, estando implicados na diminuição da proliferação dos fibroblastos e na 

síntese de colagénio, tendo, por isso, elevada relevância na remodelação cardíaca e na 

progressão das doenças (Dubey et al., 1997; Dubey et al., 1998; Dubey et al., 2001; Headrick 

et al., 2013). A regulação da inflamação pela adenosina dá-se pela capacidade dos seus 

recetores em controlarem a síntese de citocinas em células inflamatórias, especialmente 

através dos A2AAR, que se encontram presentes em várias destas células (Headrick et al., 

2013). Estes recetores são também responsáveis pela diminuição da infiltração celular por 

neutrófilos e monócitos (Headrick et al., 2013). 
Em casos de hipertrofia cardíaca ocorre uma alteração nos níveis de adenosina e da 

expressão dos seus recetores, surgindo assim alterações em todos os processos em que a 

adenosina tem influência, de forma a proteger o coração de possíveis danos (Headrick et al., 

2013). A expressão aumentada dos A1AR limita os danos causados pelo aumento da pressão 

causada pela hipertrofia, havendo no entanto uma normalização da quantidade destes 

recetores na fase de falência cardíaca (Liao et al., 2003; Headrick et al., 2013). Os A2BAR 

estão associados à diminuição da fibrose e apoptose celular, diminuindo também a disfunção 

que ocorre na contração cardíaca em consequência da hipertrofia (Wakeno et al., 2006; 

Simonis et al., 2009). Os mecanismos que aumentem o nível de adenosina endógena, como a 

diminuição da sua captação, melhoram o prognóstico da hipertrofia e dos sintomas associados 

a esta doença, como por exemplo o controlo do enchimento ventricular que se encontra 

alterado nestas situações (Headrick et al., 2013). Os A3AR também estão implicados na 

proteção e resposta cardíaca ao aumento da pressão relacionado com a hipertrofia, atuando na 

redução do stresse oxidativo (Lu et al., 2008). 

 

3.2 Papel da adenosina na função pulmonar 

A nível pulmonar, encontram-se expressos os 4 tipos de recetores da adenosina, tal 

como no coração, sendo os A1AR e os A3AR os que têm um papel mais ativo neste órgão 

(Cushley et al., 1983; Caruso et al., 2006; Della Latta et al., 2013). Tal como a nível cardíaco, 
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estes dois tipos de recetores de adenosina estão intrinsecamente ligados no desencadear do 

processo inflamatório, maioritariamente os A3AR, que se encontram especificamente nos 

eosinófilos e cujos níveis se encontram aumentados em casos de doença pulmonar (Caruso et 

al., 2013; Della Latta et al., 2013). Os recetores de adenosina estão também associados à 

proteção pulmonar em situações de isquemia-reperfusão (Della Latta et al., 2013). 

Os A2AAR encontram-se frequentemente em células inflamatórias pulmonares, 

desempenhando um papel protetor a este nível, ao dificultarem a instauração de processos 

inflamatórios, impedindo por exemplo a ativação dos linfócitos T (Huang et al., 1997; Della 

Latta et al., 2013). Estes recetores também se encontram em células epiteliais alveolares e 

brônquicas, células de tecido liso nos brônquios e em células endoteliais (Varani et al., 2006). 

Os A2AAR têm assim um papel protetor muito importante a nível pulmonar, diminuindo as 

alterações hemodinâmicas, de remodelação vascular, etc., associadas ao surgimento e 

progressão da hipertrofia e da hipertensão (Xu et al., 2011). 

No contexto da fibrose pulmonar, os A2BAR possuem o papel mais relevante, visto 

que os fibroblastos pulmonares são um dos tipos celulares em que estes recetores estão 

expressos (Caruso et al., 2006; Della Latta et al., 2013). Em particular, sabe-se que os A2BAR 

induzem a produção de interleucina-6, promovendo a diferenciação dos miofibroblastos e a 

secreção da matriz extracelular (Caruso et al., 2013). Por outro lado, estes recetores 

desempenham também um papel na inflamação ao contribuírem para a libertação de 

mediadores inflamatórios pelos mastócitos e macrófagos, células que expressam os A2BAR 

(Caruso et al., 2006; Caruso et al., 2013). 
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II. OBJETIVOS 
 

No que diz respeito ao papel da adenosina na HAP, parece haver uma relação entre a 

diminuição dos níveis plasmáticos de adenosina e a instauração e progressão da doença 

hipertensiva (Saadjian et al., 1999). Esta relação pode ser explicada pelo facto de a adenosina 

ser um vasodilatador e provocar uma diminuição da pressão arterial sistémica, relacionada 

especialmente com a expressão dos A2AAR nas células endoteliais das artérias pulmonares 

(Sato et al., 2005; Schindler et al., 2005; Xu et al., 2011). A expressão deste recetor é também 

responsável pela regulação de diversos mecanismos que contribuem para a instauração desta 

doença, como a síntese de colagénio, entre outros, sendo assim um dos recetores mais 

importantes na HAP, do ponto de vista da função pulmonar (Xu et al., 2011). O A2BAR 

assume também importância na instauração da HAP, estando expresso nas células vasculares, 

controlando a sua remodelação e contribuindo para o aumento da resistência vascular 

pulmonar (Karmouty-Quintana et al., 2012; Karmouty-Quintana et al., 2013). Esta 

remodelação está associada à libertação de IL-6 e de endotelina-1, aumentando a lesão 

vascular e a ocorrência de alterações fibróticas (Della Latta et al., 2013; Karmouty-Quintana 

et al., 2013). Contudo, outros autores referem um efeito benéfico do A2BAR, por via da 

inibição da proliferação do músculo liso da artéria pulmonar (Qian et al., 2013), e da 

atenuação da pressão média da artéria pulmonar (Tan et al., 2012). A nível cardiovascular, os 

efeitos da progressão da HAP traduzem-se sobretudo pela remodelação do VD (Bogaard et 

al., 2009; Falcao-Pires et al., 2009; Pullamsetti et al., 2014). Como já foi referido na 

Introdução, esta remodelação, associada a uma alteração patológica dos mecanismos 

moleculares, leva a uma falência ventricular sustentada (Vonk-Noordegraaf et al., 2013; Ryan 

& Archer, 2014). 

O papel da adenosina na modulação da HAP tem vindo a ser avaliado na literatura 

científica na perspetiva da função pulmonar. Contudo, na perspetiva cardíaca é limitado o 

conhecimento acerca da função deste nucleósido nesta doença. Muito recentemente, Alencar e 

colaboradores em dois estudos que efetuaram em ratazanas com HAP induzida por 

monocrotalina referiram que os A2AAR poderiam estar envolvidos na inibição da progressão 

da doença (Alencar et al., 2013; Alencar et al., 2014). Estes estudos demonstraram que as 

alterações estruturais e funcionais do VD, as alterações vasculares, e a disfunção nas artérias 

pulmonares secundárias à progressão da doença nos animais com HAP, foram revertidas com 
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sucesso nos animais tratados com dois fármacos que os autores caracterizaram como sendo 

agonistas dos A2AAR. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi contribuir para a avaliação dos efeitos da 

adenosina no VD em situações de HAP. Para tal, estudou-se o papel deste nucleósido em 

animais saudáveis e em animais com HAP, avaliando as alterações funcionais e de expressão 

dos seus recetores secundárias ao desenvolvimento da doença. 

Em particular, ao longo do trabalho foram sendo formulados e concretizados vários 

objetivos como: (i) Implementação e validação de um modelo animal de HAP induzido pela 

monocrotalina em ratazanas no Laboratório de Farmacologia e Neurobiologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar, mediante a avaliação in vivo de parâmetros 

hemodinâmicos, e a avaliação morfométrica e histológica das amostras de coração e pulmão 

dos animais incluídos no estudo; (ii) Avaliação dos efeitos agudos da ativação dos recetores 

da adenosina sobre a função cardíaca direita (auricular e ventricular), através da realização de 

estudos miográficos in vitro; e (iii) Determinação por imunofluorescência da presença dos 

A1AR e A2BAR no VD dos animais, analisada por microscopia confocal. 

Experiência na manipulação de animais, na implementação de modelos animais de 

doença e a aprendizagem de técnicas de isolamento de tecidos biológicos necessárias à 

obtenção de amostras para análise, foram considerados objetivos secundários a obter num 

trabalho desta índole. Finalmente, os ensinamentos sobre o tratamento estatístico e discussão 

dos resultados experimentais e a sua apresentação de forma adequada à comunidade 

científica, constituem a última etapa num processo de aprendizagem científica que se deseja 

sólido. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

A manipulação animal e os procedimentos de experimentação animal seguiram o 

disposto no Decreto-Lei nº113/2013, referente à proteção dos animais para fins experimentais, 

tendo sido acreditados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e aprovados 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT; PTDC/DTP-FTO/0802/2012). 

 

1. Modelo Animal 

Foram selecionadas, de forma aleatória, ratazanas macho adultas da estirpe Wistar 

(Rattus norvegicus) (Charles River – CRIFFA, Barcelona, Espanha; Biotério do ICBAS-UP, 

Porto, Portugal), com pesos compreendidos entre 180-200 g. Estes animais foram mantidos 

no intervalo térmico ótimo para a espécie (20-24ºC), com humidade entre os 40 e os 60% e 

com períodos alternados de luminosidade/obscuridade de 12 horas. Tinham acesso a comida e 

água ad libitium. 

Para levar a cabo este projeto foram gerados dois grupos de animais: o grupo MCT 

com HAP induzida por uma injeção subcutânea única de uma solução de monocrotalina (60 

mg/kg; Crotaline; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) e um grupo controlo (CTRL) sujeito a uma 

injeção subcutânea de um volume equivalente de veículo (NaCl 0,9%) (Kuc et al., 2014). 

Após a injeção da solução de monocrotalina ou do veículo (dia 0), procedeu-se à 

monitorização clínica regular dos animais que se tornou diária a partir dos 14 dias após a 

geração do modelo animal. A monocrotalina foi dissolvida em água destilada e o pH ajustado 

(7,01-7,03) mediante a adição de 1 M de HCl e 1 M de NaOH. 

A monitorização dos animais consistiu no preenchimento de uma tabela de supervisão 

onde foram avaliados vários parâmetros (ex. peso corporal, aparência física, sinais clínicos e 

alterações comportamentais). No caso do peso corporal, este foi avaliado semanalmente até ao 

dia 14, altura em que se passou a avaliar de 2 em 2 dias. A cada parâmetro foi atribuída uma 

pontuação (0-3), consoante a gravidade dos sinais apresentados pelo animal. Os animais que 

desenvolveram sinais clínicos evidentes de insuficiência cardíaca direita (ex. perda de 5% da 

massa corporal por dia e/ou stresse respiratório, cianose e letargia) foram eutanasiados 

precocemente (Handoko et al., 2009a). Como limite crítico de sobrevida estabeleceu-se a 

presença de sinais de insuficiência cardíaca direita, traduzida numa pontuação global mínima 

de 5. Os animais foram, assim, utilizados nos protocolos experimentais entre a terceira e 
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quarta semana após a geração do modelo (i.e. entre os dias 21 e 25) ou mais cedo, com menor 

frequência, caso se atingisse o limite crítico. 

 

2. Avaliação Hemodinâmica (estudo in vivo) 

Animais de ambos os grupos estudados (CTRL e MCT) foram sujeitos a uma 

avaliação dos parâmetros hemodinâmicos, de modo a avaliar a função cardíaca, 

nomeadamente a função ventricular direita e esquerda. Para tal, foi realizada a indução 

anestésica dos animais por via inalatória com recurso a uma mistura de sevoflurano (4%) com 

oxigénio, seguindo-se a intubação oratraqueal. Para evitar as perdas de calor corporal durante 

os procedimentos, os animais foram colocados em decúbito dorsal sobre uma placa aquecida. 

Os animais foram ventilados mecanicamente (frequência respiratória de 100 rpm/min e 

ajustada ao peso do animal; Harvard Small Animal Ventilator- Modelo 683) e a anestesia 

mantida com sevoflurano (2,5-3%). Foi colocado um cateter na veia jugular direita, de forma 

a repor a volémia por infusão de soro fisiológico aquecido (0,9% NaCl; 4 ml/Kg/h), seguindo-

se uma esternotomia média com pericardiotomia ampla. Dois cateteres de condutância de 

pressão-volume (1.9F microtip pressure-volume conductance catheters; FTS-1912B-8018, 

Scisense) foram inseridos por punção apical no ventrículo esquerdo (VE) e no ventrículo 

direito (VD), para avaliação das pressões e dos volumes, respetivamente. Os cateteres foram 

ligados a um sistema de condução MVP-300 através de um cabo de interface (PCU-2000 

MPVS, FC-MR-4, Scisense), acoplado ao conversor PowerLab16/30 (AD Instruments) e a 

um computador pessoal para a aquisição de dados. 

Após finalizada a instrumentação, o animal foi estabilizado durante um período de 15 

minutos. Os registos hemodinâmicos foram efetuados sempre com a ventilação suspensa 

(respiração espontânea) e no final da expiração. Os parâmetros registados pelo cateter de 

condutância foram obtidos a uma frequência de 1,000 Hz, de forma a captar corretamente 

todos os dados das ansas de pressão-volume produzidas pelo batimento cardíaco rápido do 

animal. Os dados foram armazenados e analisados com um software específico para a sua 

aquisição e análise (Millar conductance data acquisition and analysis software (PVAN3.5). 

Foi avaliada a frequência cardíaca e analisados os seguintes parâmetros para o VD: 

pressão máxima (mmHg), pressão mínima (mmHg), pressão telessistólica (mmHg), pressão 

telediastólica (mmHg), velocidades máximas de subida e de queda da pressão (dP/dtmax e 
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dP/dtmin, respetivamente; mmHg/s). A velocidade de relaxamento foi determinada pela 

constante de tempo Tau (τ). 

Após os registos hemodinâmicos estarem completos, e após a colheita de uma amostra 

de sangue, os animais, ainda sob anestesia, foram eutanasiados por cardiectomia. 

Seguidamente, procedeu-se à colheita e processamento de amostras (ex. coração, pulmões e 

tíbia) para avaliação morfométrica, estudos histológicos, imunofluorescência e biologia 

molecular. 

 

3. Estudos Miográficos: aurículas isoladas e tiras de ventrículo direito 

3.1. Preparações e condições experimentais 

De acordo com as normas éticas respeitantes ao bem-estar animal (Decreto-Lei nº113 / 

2013) procedeu-se à eutanásia dos animais por decapitação, seguida de exsanguinação 

(guilhotina para roedores, Stoelting 51330). O coração foi rapidamente removido por 

toracotomia e colocado numa solução fisiológica de Tyrode oxigenada com 95% O2 + 5% 

CO2 (pH ≈ 7,4) com a seguinte composição (mM): NaCl 137; NaHCO3 11,9; glucose 11,2; 

KCl 5; CaCl2 1,8; MgCl2 1; NaH2PO4 0,4. 

Estas experiências foram realizadas em aurículas isoladas a contrair espontaneamente 

e em tiras de VD. Após a excisão do coração, os apêndices auriculares foram atados com fio 

de sutura seguindo-se a disseção conjunta de ambas as aurículas, tal como descrito 

anteriormente por Ford e colegas (1999). O isolamento das duas aurículas (direita e esquerda) 

dos ventrículos pelo sulco auriculo-ventricular garantiu o normal funcionamento do nó sinusal 

e a contração espontânea rítmica das aurículas isoladas. De seguida procedeu-se ao 

isolamento de 2 tiras longitudinais da parede livre do VD. As tiras de ventrículo foram atadas 

em ambas as extremidades com fio de sutura. Os tecidos isolados foram montados em banhos 

de órgãos com 14 mL de capacidade e perfundidos continuamente com solução de Tyrode 

oxigenada a 37ºC. As aurículas e as tiras de ventrículo foram fixadas verticalmente pelos fios 

de sutura colocados nas suas extremidades a um suporte de acrílico e a um transdutor de força 

isométrico (MLT050 / D, AD Instruments, Colorado Springs, CO, USA). 

As preparações ventriculares foram sujeitas à estimulação de campo (2 Hz, 2 ms de 

duração e uma voltagem 50% superior ao limiar de excitabilidade) por dois elétrodos de prata 

conectados a um estimulador (Grass S48 e SD9, Quincy, MA, EUA). As condições de 

estimulação usadas foram baseadas em estudos anteriores em que usaram a mesma preparação 
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(tiras de VD) (Minotti et al., 2001; Juan-Fita et al., 2005; Bravo et al., 2007). A escolha de 

uma frequência de estimulação baixa, comparativamente à frequência cardíaca in vivo nesta 

espécie, teve por objetivo permitir a estabilização da preparação experimental. Nas 

preparações auriculares privilegiou-se a atividade espontânea deste tecido e, como tal, não 

foram estimuladas eletricamente. Os tecidos foram estirados com uma tensão aproximada de 

9,8 mN, sendo a tensão isométrica registada continuamente através de um transdutor de força 

devidamente ligado a um sistema informatizado de aquisição de dados PowerLab (Chart 5, 

versão 4.2; ADInstruments, Colorado Springs, CO, USA). A análise dos registos miográficos 

permitiu avaliar a frequência (cronotropismo) e a tensão ativa (inotropismo) de contração das 

aurículas isoladas e das tiras de VD. 

 

3.2. Protocolos experimentais 

Antes da realização do protocolo experimental, as aurículas e os ventrículos foram 

equilibrados por perfusão contínua com solução de Tyrode durante cerca de 30 a 60 minutos. 

As preparações foram consideradas equilibradas quando atingidos valores constantes de 

tensão ativa e frequência espontânea, no caso das aurículas, e tensão ativa, no caso do tecido 

ventricular, durante pelo menos 5 minutos. Atingido o equilíbrio, a perfusão da solução de 

Tyrode foi interrompida e aguardou-se 15 minutos até dar início à incubação dos fármacos a 

testar (Tabela 3). 

O agonista dos recetores A1 da adenosina, R-PIA (0,001-1 μM), foi testado na 

ausência e na presença de DPCPX (100 nM), um antagonista seletivo dos A1AR. A influência 

do bloqueio dos recetores A2BAR com o PSB 603 (100 nM) no efeito deste agonista foi 

igualmente testada. O CGS21680 (0,003-1 μM), um agonista dos recetores A2AAR, foi testado 

na ausência e na presença de ZM 241385 (50 nM; antagonista seletivo dos A2AAR). O 

agonista dos recetores A2B da adenosina, BAY 60-6583 (0,01-10 μM), foi avaliado na 

ausência e na presença do antagonista seletivo destes recetores, o PSB 603 (100 nM). O efeito 

da NECA (0,01-100 μM), um agonista não seletivo dos recetores da adenosina, foi avaliado 

na ausência e na presença: (i) de um antagonista seletivo dos A1AR, a DPCPX (10 nM e 100 

nM); de antagonistas seletivos dos A2BAR, o (ii) PSB 603 (100 nM) e o (iii) MRS 1706 (10 

nM); e do bloqueio simultâneo dos recetores A1AR (DPCPX, 10 nM e 100 nM) e A2BAR 

(PSB 603, 100 nM). 
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Tabela 3 - Protocolos experimentais utilizados nos registos miográficos. 

 Agonista + Antagonista(s) 

A1AR 
- R-PIA (0,001-1 μM) + DPCPX (100 nM) 

- NECA (0,01-100 μM)+ DPCPX (10 nM e 100 nM) 

A2AAR - CGS 21680 (0,003-1 μM) + ZM 241385 (50 nM) 

A2BAR 

- BAY 60-6583 (0,01-10 μM) + PSB 603 (100 nM) 

- NECA (0,01-100 μM) + PSB 603 (100 nM) 

- NECA (0,01-100 μM) + MRS 1706 (10 nM) 

Interação A1AR/A2BAR 
- R-PIA (0,001-1 μM) + PSB 603 (100 nM) 

- NECA (0,01-100 μM) + DPCPX (10 nM e 100 nM) + PSB 603 (100 nM) 

 

A escolha das concentrações dos agonistas e antagonistas usados neste estudo baseou-

se na avaliação dos seus efeitos através da análise de curvas de concentração-resposta 

realizadas previamente ou no intervalo de seletividade desses compostos descritos na 

literatura. Foram também tomadas precauções de modo a que nenhum dos compostos pudesse 

modificar a frequência e/ou a tensão das contrações auriculares espontâneas e ventriculares 

por mais de 30% quando utilizados sozinhos. 

Concentrações crescentes dos agonistas foram aplicadas cumulativamente até à 

estabilização da resposta da preparação ao agonista, cerca de 2 minutos. Os antagonistas 

testados foram incubados 15 minutos antes da aplicação do agonista. Após a concentração 

máxima de agonista testado, seguiu-se um período de lavagem (60 a 120 minutos) por 

perfusão com Tyrode até recuperação completa dos valores basais de cronotropismo e 

inotropismo. No caso particular das preparações auriculares, estas foram sujeitas a duas 

curvas concentração-resposta na ausência, correspondente à curva controlo, e na presença de 

antagonistas, intercaladas por um período de lavagem. Nas preparações ventriculares, uma das 

tiras ventriculares foi sujeita a uma curva concentração-resposta na ausência de antagonista, 

servindo de controlo, enquanto a outra tira foi sujeito à mesma curva concentração-resposta 

de agonista mas na presença de antagonista. 

Dos animais usados nestes estudos funcionais in vitro, tal como nos estudos funcionais 

in vivo (avaliação hemodinâmica), foram colhidas e processadas amostras de sangue e de 

tecidos (coração, pulmões e tíbia) para avaliação morfométrica, estudos histológicos, 

imunofluorescência e biologia molecular. 
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3.3. Material e soluções 

 Os fármacos 5’-N-etilcarboxamidoadenosina (NECA) e (R)-N6-(1-metil-2-

feniletil)adenosina (R-PIA) foram obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), e o 2-p-

(2-Carboxietil)fenetilamino-5’-N-etilcarboxamidoadenosina (CGS21680C) e o 1,3-dipropil-8-

ciclopentilxantina (DPCPX) foram adquiridos à Sigma/RBI (Natick, MA). O 2-[[6-Amino-

3,5-diciano-4-[4-(ciclopropilmetoxi)fenil]-2-piridinil]tio]-acetamida (BAY 60-6583), o 8-[4-

[4-(4-Clorofenzil)piperazida-1-sulfonil)fenil]]-1-propilxantina (PSB 603) e o N-(4-

Acetilfenil)-2-[4-(2,3,6,7-tetrahidro-2,6-dioxo-1,3-dipropil-1H-purin-8-yl)fenoxi]acetamida 

(MRS 1706) foram obtidos da Tocris Cookson Inc. (Bristol UK). O fármaco 4-(2-[7-Amino-

2-(2-furil)[1,2,4]triazol[2,3-a][1,3,5]triazine-5-ylamino]etil)fenol (ZM 241385) foi obtido da 

Ascent Scientific, e o dimetilsulfóxido (DMSO) veio da Merck (Darmstadt, Germany). 

As soluções de armazenamento de R-PIA, CGS 21680, PSB 603, MRS 1706, BAY 

60-6583 e ZM 241385 foram preparadas em DMSO. A DPCPX foi diluída em 99% DMSO / 

1% NaOH 1 mM (v/v). Todas as soluções de armazenamento foram fracionadas em alíquotas 

mais pequenas e congeladas a -20⁰C. As soluções dos restantes fármacos foram preparadas 

diariamente, em água bidestilada ou diretamente dissolvidas na solução de Tyrode. 

Diariamente foram feitas diluições das soluções de armazenamento em solução Tyrode e 

foram realizados controlos adequados com os solventes utilizados. Não se observaram 

alterações estatisticamente significativas nas experiências controlo realizadas na ausência e na 

presença dos diversos solventes aplicados na concentração máxima utilizada (0,5% v v-1). A 

solução de Tyrode foi também preparada diariamente, sendo os reagentes utilizados do mais 

elevado grau de pureza disponível. O pH da solução de superfusão não foi alterado com a 

adição de fármacos nas concentrações máximas aplicadas às preparações. 

 

4. Estudo Morfométrico e Histológico 

4.1. Avaliação morfométrica 

Para avaliar as diferenças morfométricas entre os animais do grupo CTRL e MCT, 

após a sua eutanásia recolheram-se cuidadosamente os pulmões e o coração, os quais foram 

imediatamente pesados. Depois de se registar o peso total do coração, este foi dissecado pelo 

sulco auriculo-ventricular, de forma a separar os ventrículos. A parede livre do VD foi 

dissecada do VE+septo e cada amostra foi pesada separadamente. Os pulmões foram pesados 

para estimar o grau de congestão pulmonar. O comprimento da tíbia de cada animal foi 
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também registado usando uma régua milimétrica. Os pesos das amostras obtidas (pulmão, VD 

e VE+septo) foram normalizados para o comprimento da tíbia, devido às flutuações do peso 

corporal nos animais com HAP induzida pela monocrotalina (Lourenco et al., 2011). No caso 

particular da avaliação da hipertrofia do VD foram ainda utilizados os seguintes rácios: peso 

do VD/peso corporal (mg/g), peso do VD/comprimento da tíbia (mg/mm) ou peso do 

VD/peso do VE+septo (índice de Fulton; mg/mg) (Broderick et al., 2010). 

 

4.2. Análise histológica 

A avaliação histológica foi realizada em pulmão (lobo direito intermédio), VD e VE 

(resultados não apresentados), previamente fixados em formol a 10%. As amostras foram 

processadas através da sua colocação em cassetes com formol, para garantir a fixação dos 

tecidos, seguindo-se a sua desidratação. Para desidratar e substituir a solução fixadora dos 

tecidos, as amostras foram submersas em concentrações crescentes de álcool (70%; 

95%;100%). O passo subsequente foi a diafanização, através da imersão em xilol. As cassetes 

foram posteriormente colocadas em parafina, seguindo-se a inclusão dos tecidos de forma a 

obter uma dureza de tecido adequada ao corte. Os cortes foram feitos com uma espessura de 4 

µm, sendo depois as lâminas colocadas na estufa durante 30 minutos para os cortes aderirem e 

não saírem com as técnicas de coloração. O material histológico foi numerado de forma 

aleatória para que a análise e interpretação dos resultados fosse feita de forma cega. 

Antes de se iniciar a coloração, as lâminas foram desparafinadas com xilol, hidratadas 

com uma concentração decrescente de álcoois e lavadas com água, de forma a permitir a 

penetração dos corantes. Após a coloração, as lâminas foram novamente desidratadas e 

diafanizadas em xilol, permitindo a sua montagem com um meio específico (Entellan®), 

obtendo-se assim as preparações definitivas prontas a ser visualizadas. De forma a possibilitar 

a visualização ao microscópio ótico, recorreu-se à técnica de coloração dos tecidos com 

Hematoxilina e Eosina (HE). As lâminas foram analisadas e fotografadas com uma câmara 

digital incorporada no microscópio (Olympus IX81, Tóquio, Japão). 

 

4.2.1 Cálculo da área de secção dos cardiomiócitos 

As propriedades físico-químicas da hematoxilina possibilitam a identificação dos 

núcleos celulares através da sua coloração azulada, enquanto a eosina cora o restante tecido de 

rosa. Esta técnica de coloração permite analisar a área de secção dos cardiomiócitos, sendo 
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que neste caso recorreu-se ao programa Cell B (USA). Para esta análise foi considerado o 

maior diâmetro da área de secção transversa de 10 cardiomiócitos seccionados 

transversalmente ao nível do núcleo. Os cardiomiócitos foram selecionados aleatoriamente, a 

partir de 5 campos diferentes (num total de 50 fibras musculares analisadas por amostra). 

 

4.2.2 Medição da espessura da camada média das artérias pulmonares 

Para esta análise usou-se a coloração com HE. O diâmetro externo e a espessura da 

camada média de artérias musculares (12 artérias /pulmão) foram avaliados numa ampliação 

de 400x, com recurso ao programa Cell B (USA). As interceções ortogonais geraram 8 

medições aleatórias do diâmetro externo (distância entre a lâmina externa) e 16 medições 

aleatórias da espessura da camada média dos vasos (distância entre as lâminas externa e 

interna). Para cada artéria, a hipertrofia da camada média foi expressa da seguinte forma: % 

espessura da parede [( espessura da média × 2)/(diâmetro externo)] × 100. 

 

5. Imunofluorescência e Estudos de Microscopia Confocal 

Para a realização das experiências de imunofluorescência foi utilizado tecido 

ventricular direito de ratazanas dos grupos CTRL e MCT obtido nos estudos funcionais. Após 

a disseção da amostra de VD, esta foi estirada num pedaço de cortiça e embebida em Shandon 

Cryomatrix (ThermoScientific), sendo posteriormente congelada num banho de isopentano 

em N2 líquido. Os tecidos congelados foram seccionados com uma espessura de 10 µm. 

Posteriormente, as secções foram fixadas em tampão fosfato (PBS) contendo 50% de acetona 

e 2% de paraformaldeído. Posteriormente à fixação lavou-se o tecido em 3 passos de 10 

minutos com PBS, seguindo-se uma incubação de 2 horas com um tampão bloqueador de 

ligações inespecíficas, composto por 10% de soro bovino fetal, 1% de albumina bovina, e 

0,3% de Triton X-100 em PBS. 

Os anticorpos primários foram diluídos em tampão de incubação (5% de soro bovino 

fetal, 1% de albumina bovina, e 0,3% de Triton X-100 em PBS) e incubados no tecido 

durante 12-16h a 4ºC). Após a incubação, os tecidos foram novamente lavados com PBS (3 

vezes, 10 minutos cada), seguindo-se a incubação com os anticorpos secundários específicos 

(Tabela 4) durante 2 horas, no escuro e à temperatura ambiente. Por fim, foi utilizado meio de 

montagem Vecta Shield (Vector Labs) contendo DAPI para a colocação das lamelas sobre as 
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lâminas. As observações das lâminas foram feitas num microscópio confocal (Olympus FV 

1000, Tóquio, Japão). 

Tabela 4 - Anticorpos utilizados nas experiências de imunofluorescência e suas especificações 
técnicas. 

ANTIGÉNIO HOSPEDEIRO CÓDIGO DILUIÇÃO EMPRESA 

ANTICORPOS PRIMÁRIOS 

A1 Coelho Ab75177 (1/100) Abcam 

A2B Coelho AAR-003 (1/50) Alomone 

Vimentina Rato M0725 (1/150) Dako 

ANTICORPOS SECUNDÁRIOS 

Alexa Fluor 488 anti-coelho Burro A-21206 (1/1000) Molecular Probes 

Alexa Fluor 568anti-rato Burro A-10037 (1/1000) Molecular Probes 

 
 

6. Avaliação dos Dados e Análise Estatística 

Relativamente aos estudos miográficos, as contrações isométricas foram registadas e 

analisadas antes e após a adição de cada fármaco na concentração desejada. A partir dos sinais 

registados informaticamente analisaram-se os seguintes parâmetros: (1) força contrátil (efeito 

inotrópico); e (2) frequência de contração (efeito cronotrópico). A frequência de contração 

(número de batimentos por minuto) foi obtida por extrapolação, multiplicando-se por 10 o 

número de contrações auriculares e ventriculares quantificados no intervalo de 6 segundos. 

Nos vários protocolos experimentais, os resultados refletem percentagens de variação em 

relação ao valor basal, obtido antes da administração do fármaco a testar. 

Em todos os estudos incluídos neste trabalho, a análise estatística foi realizada 

recorrendo ao Software GraphPad Prism (versão 6). Os resultados estão apresentados como 

média ± E.P.M para um número n de animais/experiências. Os resultados foram avaliados por 

análise de variância, tendo-se selecionado o teste ANOVA mais adequado para cada protocolo 

experimental. Utilizou-se o teste de Student-Newman-Keuls para efetuar comparações 

múltiplas emparelhadas, sempre que o teste ANOVA revelava diferenças estatisticamente 

significativas (P<0,05). 
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RESULTADOS 

1. Validação do Modelo de HAP Induzido pela Monocrotalina 

1.1 Avaliação clínica do modelo de HAP induzido pela monocrotalina 

Numa primeira fase validamos o modelo de HAP induzido pela monocrotalina, que é o 

modelo experimental mais usado para estudar esta patologia em ratazanas (Umar et al., 2010). 

Como se pode ver na Figura 3, a partir dos sete dias após a injeção de monocrotalina, os pesos 

corporais dos animais do grupo MCT (n=48) foram significativamente inferiores aos do grupo 

CTRL (n=28) (P<0,05) (Figura 3). Ao dia 21 após a administração de monocrotalina/veículo, 

os animais MCT (n=48) tiveram um ganho de peso inferior ao dos animais CTRL (n=28), 

traduzindo-se nos seguintes pesos corporais: 262,2±2,2 g vs. 299,1±3,5 g, respetivamente 

(P<0,05) (Figura 3). Verificou-se a perda de peso corporal dos animais MCT, apesar destes 

terem sido integrados no estudo numa fase exponencial de crescimento e desenvolvimento 

(com cerca de 7 semanas de idade) (Charles River, 2014) e com pesos semelhantes aos do 

grupo CTRL (CTRL vs. MCT: 190,5±2,2 e 187,6±1,4 g; P>0,05). 

Nenhum animal CTRL morreu durante o protocolo experimental, no entanto as 

ratazanas injetadas com MCT desenvolveram progressivamente sinais clínicos de 

insuficiência cardíaca descompensada, nomeadamente comportamento letárgico, dispneia 

com taquipneia, emagrecimento, derrame pleural e ascite. Nestes animais o limite crítico (i.e. 

presença de sinais de insuficiência cardíaca direita, traduzida numa pontuação global mínima 

de 5 obtida com a tabela de supervisão - ver Material e Métodos) que determinou a eutanásia 

dos animais foi atingido entre a terceira e a quarta semana após a injeção de monocrotalina. 
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Figura 3 – Evolução do ganho ponderal em animais dos grupos avaliados (CTRL e MCT) ao longo do 
protocolo experimental. Encontram-se representados os pesos registados no dia da injeção de veículo 
(CTRL) ou monocrotalina (MCT), designado por dia 0, e os pesos relativos aos dias 7, 14 e 21 após a 
indução do modelo. Os valores são apresentados como média ± EPM. *P<0,05 quando comparados 
com os valores dos pesos dos animais CTRL. 

 

1.2 Disfunção ventricular direita e remodelação cardíaca e pulmonar nos animais do 

grupo MCT 

Os parâmetros obtidos no estudo hemodinâmico cardíaco encontram-se sumariados na 

tabela 5. O débito cardíaco diminuiu de forma significativa nos animais MCT (33,47±1,9 

mL/min) comparativamente com os animais CTRL (43,14±2,8 mL/min), sem que tenham 

ocorrido alterações significativas da frequência cardíaca entre os dois grupos de animais. O 

aumento da pós-carga do VD esperado nos animais do grupo MCT conduziu à elevação da 

pressão sistólica (MCT vs. CTRL: 38,20±1,9 vs 24,19±1,4 mmHg; P<0,05). O dP/dtmax, outro 

parâmetro de função sistólica que avalia a velocidade máxima de elevação da pressão 

intraventricular, também aumentou nos animais MCT (MCT vs CTRL: 1680±88,4 vs 

2099±69,5 mmHg/s; P<0,05). 

Relativamente aos parâmetros de função diastólica, o dP/dtmin, que traduz a velocidade 

máxima de queda da pressão intraventricular, aumentou nos animais MCT (MCT vs. CTRL: 

1997±70,6 vs 1400±65,5 mmHg/s; P<0,05). Contrariamente, a pressão telediastólica do VD 

não foi diferente entre os dois grupos de animais, embora se tenha constatado uma tendência 

para a sua elevação nos animais doentes. Também não se observaram diferenças na 

velocidade de relaxamento determinada pela constante de tempo τ. 
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Tabela 5 - Parâmetros basais recolhidos durante a avaliação hemodinâmica do VD dos animais CTRL 
(n=11) e MCT (n=19). Os resultados estão representados como média ± EPM. *P<0,05 vs. CTRL 

 CTRL (n=11) MCT (n=19) 
Débito cardíaco (mL/min) 43,1±2,8 33,5±1,9* 

Frequência cardíaca (bpm) 384,8±8,9 377,9±8,4 

VD   

Pressão sistólica (mmHg) 24,2±1,4 38,2±1,9* 

Pressão telediastólica (mmHg) 3,8±1,1 4,6±0,5 

dP/dtmax (mmHg/s) 1680±88,4 2099±69,5* 

dP/dtmin (mmHg/s) 1400±65,5 1997±70,6* 

τ (ms) 13,4±1,3 12,1±0,6 

 

Os tecidos dos animais em estudo foram sujeitos a avaliação morfométrica depois do 

dia 21 (entre a 3ª e 4ª semana), sendo que nesta fase a quase totalidade dos índices avaliados 

sofreram alterações nos animais do grupo MCT, quando comparados com o grupo CTRL 

(Tabela 6). Relativamente ao peso do coração normalizado para o peso corporal, verificou-se 

que no grupo MCT o coração apresentava um peso superior ao grupo CTRL (4,81±0,10 vs. 

3,83±0,08 mg/g). Uma vez que o peso corporal pode ser afetado pela exposição à 

monocrotalina (ex. edemas, perda de massa gorda, etc.), este parâmetro não seria a melhor 

medida de normalização. Assim, os pesos do VD e do pulmão foram normalizados para o 

comprimento da tíbia (Steffen et al., 2008). Foi possível observar no grupo MCT que tanto o 

peso do pulmão (MCT vs. CTRL: 626,93±17,27 vs. 444,69±16,43 mg/cm; P<0,01), como do 

VD (MCT vs. CTRL: 83,47±3,0 vs. 57,70±2,3 mg/cm; P<0,01) aumentaram, traduzindo a 

presença de congestão pulmonar e hipertrofia ventricular direita, respetivamente. A 

hipertrofia do VD foi também confirmada através da análise do índice de Fulton que avalia a 

razão entre a massa do VD e do VE+septo. Verificou-se um aumento do índice de Fulton nos 

animais MCT devido à sobrecarga de pressão (MCT vs. CTRL: 0,43±0,01 vs. 0,29±0,01 

mg/mg; P<0,01). O índice de Fulton é um marcador importante da hipertrofia VD que se 

encontra aumentado na HAP (Izikki et al., 2013; Chaumais et al., 2014; Sadamura-Takenaka 

et al., 2014). 
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Tabela 6 - Peso corporal e dos órgãos dos animais CTRL e MCT. Os resultados estão representados 
como média ± EPM. *P<0,01 vs. CTRL. VD, ventrículo direito; VE, ventrículo esquerdo. 

 CTRL (n=28) MCT (n=46) 
Peso corporal (g) 299,1±3,5 262,2±2,2* 

Peso coração (mg) 1148,9±30,5 1260,1±24,96* 
Peso VD (mg) 203,9±7,8 291,5±10,3* 

Peso VE+septo (mg) 692,7±9,2 680±11,5 
Peso coração: peso corporal (mg/g) 3,8±0,1 4,8±0,1* 
Peso VD: peso VE+septo (mg/mg) 

(Índice de Fulton) 0,3±0,01 0,4±0,01* 

Peso VD: comprimento tíbia (mg/cm) 57,7±2,3 83,5±3,0* 
Peso pulmão: peso corporal (mg/g) 5,3±0,2 8,4±0,3* 

Peso pulmão: comprimento tíbia (mg/cm) 444,7±16,4 626,9±17,3* 
 

Os resultados da análise histológica do VD vieram reforçar os resultados 

morfométricos. A hipertrofia das fibras musculares do VD, expressa pela área de secção 

transversa dos cardiomiócitos, foi avaliada em preparações coradas pela HE. No grupo MCT 

(n=2) verificou-se um aumento da área de secção transversa dos cardiomiócitos do VD, 

quando comprados com o grupo CTRL (n=3) (463,39±16,72 vs. 312,57±11,39 µm2; P<0,05) 

(Figura 4). Assim, através da análise da área de secção transversa dos cardiomiócitos do VD, 

verificamos que os animais MCT apresentavam hipertrofia no tecido ventricular direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Imagens representativas do tamanho dos cardiomiócitos no grupo CTRL (A) e MCT (B) 
(coloração HE; ampliação: 400x). 

 

Na avaliação histológica do pulmão procedeu-se à medição da espessura da camada 

média e do diâmetro externo das artérias pulmonares, indicativo do grau de hipertrofia da 

artéria pulmonar. Nos animais CTRL, a espessura da camada média arterial face ao diâmetro 

A B
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externo foi em média de 37±5% (n=3), enquanto nos animais MCT esta razão foi 

significativamente superior (57±3%, n=2) (Figura 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Imagens representativas da espessura da camada média e do diâmetro externo das artérias 
pulmonares (setas) no grupo CTRL (A) e MCT (B) (coloração HE; ampliação: 400x). 

 

2. Papel dos Recetores A1 e A2 da Adenosina sobre o Coração Isolado de Ratazana com 

HAP Induzida pela Monocrotalina 

2.1 Papel dos recetores A1 e A2 da adenosina nas aurículas a contrair espontaneamente 

2.1.1 Recetores A1 da adenosina 

Para avaliar o papel dos recetores A1 da adenosina sobre a função auricular em 

animais CTRL e MCT foram utilizadas duas ferramentas farmacológicas, a R-PIA e a NECA. 

A R-PIA é um agonista seletivo dos recetores A1 da adenosina apresentando um valor de Ki de 

2,04 nM no tecido humano (Schermuly et al., 2004). Por seu turno, a NECA é um agonista 

não seletivo dos recetores da adenosina que ativa preferencialmente recetores dos subtipos A1, 

A2A e A3 em concentrações na gama dos nanomolar, e os recetores A2B em concentrações na 

gama dos micromolar (1-10 μM) (Feoktistov & Biaggioni, 1997; K-N, 2000; Beukers et al., 

2006). 

Ambos os fármacos foram avaliados em aurículas isoladas a contrair espontaneamente 

com frequências basais semelhantes (CTRL: 275±8 vs. MCT: 285±10 bpm). A R-PIA (0,001-

1 μM) causou um efeito cronotrópico e inotrópico negativo sobre a contração espontânea das 

aurículas isoladas em ambos os grupos de animais (Figuras 6A-D). A diminuição da 

frequência de contração foi dependente da concentração do agonista, tendo-se observado um 

efeito máximo semelhante entre os dois grupos (CTRL: -89,7±6,7%; MCT: -87,4±6,9%). No 

entanto, verificou-se que o efeito cronotrópico negativo da R-PIA nos animais MCT foi 
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observado para concentrações (3 vezes) mais elevadas do que as necessárias para atingir o 

mesmo efeito nos animais CTRL (Figuras 6A,B). Em relação ao efeito inotrópico negativo, 

este só atingiu significado estatístico na concentração máxima de R-PIA testada (1 μM), tendo 

sido semelhantes as respostas entre os dois grupos, CTRL (-59,8±25,9%; Figura 6C) e MCT 

(-58,6±21,9%; Figura 6D). É de salientar que tanto nos animais CTRL, como nos MCT, 

verificou-se que o efeito cronotrópico negativo da R-PIA (IC50≈0,03 μM) ocorre numa gama 

de concentrações cerca de 30 vezes inferiores às que produziram o correspondente efeito 

inotrópico negativo (IC50≈1 μM) (Figura 6A), evidenciando a cronosseletividade da 

adenosina. 

Para confirmar que os recetores envolvidos nos efeitos provocados pela R-PIA são do 

subtipo A1, realizaram-se experiências na presença do antagonista seletivo desses recetores, a 

DPCPX (100 nM). Nestas condições, verificou-se que as curvas de concentração-resposta da 

R-PIA relativas aos efeitos cronotrópico e inotrópico negativos foram significativamente 

desviadas para a direita (P<0,05) pela DPCPX, tanto em animais CTRL como MCT (Figuras 

6A-D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Curvas de concentração-resposta da R-PIA (0,001-1 μM) sobre a frequência e a força de 
contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de DPCPX 
(100 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os valores são apresentados como 
média ± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão basais (antes da 
aplicação do agonista). #P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão da curva 
de concentração-resposta do agonista. 
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A DPCPX (100 nM) teve um efeito significativo per se (P<0,05) apenas em animais 

CTRL, elevando a frequência auricular basal em 26,8±4,7%. Estes resultados sugerem a 

existência de uma libertação basal de adenosina proveniente de células do tecido auricular dos 

animais CTRL com capacidade para ativar tonicamente os recetores A1AR, facto que não 

parece acontecer nos animais MCT. É ainda de salientar que nos animais MCT, a DPCPX 

(100 nM) não foi tão potente a antagonizar o efeito cronotrópico da R-PIA quando comparada 

com os animais CTRL. Esta diferença no bloqueio da R-PIA pela DPCPX entre animais 

CTRL e animais MCT pode dever-se ao facto de que a R-PIA, apesar de ser altamente 

seletiva para os recetores A1, ser capaz de estimular também os recetores A2A quando usada 

em elevadas concentrações (Stone, 1991), sendo o valor de Ki da R-PIA para os A2AAR de 

220 nM em ratazana (Daly et al., 1993). Na presença de DPCPX (100 nM), a aplicação 

cumulativa de R-PIA induziu um efeito inotrópico positivo significativo nos animais CTRL e 

MCT, sendo no entanto visível um maior efeito em animais doentes (46,5±14,7%) (Figura 

6D). 

Relativamente à NECA (0,01-100 µM), esta produziu efeitos cronotrópico e 

inotrópico negativos (P<0,05), à semelhança da R-PIA, tanto em animais CTRL (Figuras 

7A,C) como em animais MCT (Figuras 7 B,D). A magnitude do efeito da NECA foi 

semelhante entre os dois grupos, com um IC50 na ordem dos 250 nM sobre o cronotropismo, e 

na ordem dos 1 µM sobre o inotropismo. 

A NECA foi igualmente testada na presença da DPCPX a 10 e 100 nM. A utilização 

de duas concentrações do antagonista prende-se com o facto de que a concentração de 

DPCPX usada com a R-PIA (100 nM) pode inibir outros recetores da adenosina (Fredholm et 

al., 2011). Este aspeto assume importância se considerarmos as evidências de um estudo 

anterior realizado na aurícula esquerda de cão, no qual o efeito da NECA (0,00001-1 mM) foi 

inibido pela DPCPX, de uma forma dependente das concentrações do antagonista (3x10-7 a 

3x10-5 M) (Martin, 1992). Nos animais CTRL, a DPCPX antagonizou (P<0,05) o efeito 

cronotrópico negativo da NECA, de uma forma dependente da concentração do antagonista. 

Nestas circunstâncias, o IC50 da NECA aumentou de 250 nM para cerca de 1,9 e 17 µM na 

presença de 10 e 100 nM de antagonista, respetivamente (Figura 7A). Nos animais MCT, o 

efeito cronotrópico negativo da NECA foi também prevenido, embora o IC50 da NECA na 

presença de DPCPX tenha sido semelhante em ambas as concentrações de antagonista 

testadas (10 e 17 µM, para as concentrações de 10 e 100 nM de DPCPX) (Figura 7B). O 
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antagonista seletivo dos A1AR, DPCPX (10 e 100 nM), preveniu o efeito inotrópico negativo 

da NECA (0,01-100 μM), nos dois grupos de animais estudados (Figuras 7C,D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Curvas de concentração-resposta da NECA (0,01-100 μM) sobre a frequência e a força de 
contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de DPCPX (10 
e 100 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os valores são apresentados como 
média ± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão basais (antes da 
aplicação do agonista). #P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão da curva 
de concentração-resposta do agonista. 

 

2.1.2 Recetores A2A e A2B da adenosina 

A incubação com o agonista seletivo dos A2AAR, CGS21680 (0,003-1 μM), não 

causou variação significativa (P>0,05) nem da frequência nem da força de contração 

auricular, tanto em animais CTRL (n=3) como MCT (n=5). Na presença de ZM 241385 (50 

nM), um antagonista dos recetores A2A, a ausência de efeitos do CGS21680 manteve-se 

(Figura 8). 
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Figura 8 – Curvas de concentração-resposta do CGS 21680 (0,003-1 μM) sobre a frequência e a força 
de contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de ZM 
241385 (50 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os valores são apresentados 
como média ± EPM. 

 

Para estudar a atividade dos recetores A2B no controlo da função auricular, usámos a 

NECA e o BAY 60-6583. No caso da NECA, trata-se de um análogo estável da adenosina que 

tem sido utilizado primariamente como agonista A2B (K-N, 2000; Hinz et al., 2014), por 

durante muito tempo não ter existido um agonista seletivo disponível para estes recetores, 

embora também possua atividade agonista sobre outros recetores da adenosina (Klotz et al., 

1998; Yan et al., 2003) (ver acima). O BAY 60-6583, um derivado da aminopiridina 

desenvolvido pela Bayer (Rosentreter U, 2001), é o único agonista seletivo A2B atualmente 

disponível (Hinz et al., 2014). 

O efeito da NECA foi testado na ausência e na presença de PSB 603 (100 nM) e MRS 

1706 (10 nM), dois antagonistas seletivos dos A2BAR. Ambos os antagonistas foram 

aplicados 15 minutos antes da NECA, numa concentração que não modificou per se a 

frequência e a força de contração auricular. Nenhum dos antagonistas testados reverteu o 

efeito inibitório da NECA sobre o cronotropismo e inotropismo auricular em animais CTRL e 

MCT (P>0,05) (Figuras 9A-D). 
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Figura 9 – Curvas de concentração-resposta da NECA (0,01-100 μM) sobre a frequência e a força de 
contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de PSB 603 
(100 nM) ou de MRS 1706 (10 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os valores 
são apresentados como média ± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e 
tensão basais (antes da aplicação do agonista). 

 

 De igual forma, o BAY 60-6583 (0,01-10 µM) não alterou a frequência e a força de 

contração auricular em nenhum dos grupos estudados. Na presença de PSB 603 (100 nM), a 

ausência de efeitos do agonista A2B manteve-se (Figuras 10A-D). 
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Figura 10 – Curvas de concentração-resposta do BAY 60-6583 (0,01-10 μM) sobre a frequência e a 
força de contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de 
PSB 603 (100 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os valores são apresentados 
como média ± EPM. 

 

2.1.3 Cooperação entre os recetores A1 e A2B da adenosina 

Como foi referido na Introdução, a modulação da contratilidade e a proteção cardíaca 

está muitas vezes dependente da interação de vários recetores, como foi postulado no caso dos 

A1AR e dos A2AR (Chandrasekera et al., 2010; Zhan et al., 2011). Urmaliya e colegas 

realizaram um estudo num modelo de isquemia cardíaca, e constataram que a adenosina 

exerce um papel importante na prevenção da necrose associada à isquemia, especialmente 

através da ativação dos recetores A1, sendo no entanto fundamental haver uma interação com 

os recetores A2 (Urmaliya et al., 2009). 

Neste contexto, avaliou-se se os efeitos observados com os agonistas R-PIA e NECA 

dependiam da ativação simultânea de recetores A1 e A2B e se esta modulação estaria ou não 

alterada no modelo animal de HAP induzida pela monocrotalina. 

Embora a R-PIA seja um agonista dos recetores A1AR com valores de Ki de 2,04 nM, 

este fármaco também pode atuar noutros recetores (Fredholm et al., 2011), como já tinha sido 
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referido. Deste modo, o efeito da R-PIA foi testado na ausência e na presença do antagonista 

seletivo A2BAR, PSB 603 (100 nM). Tal como se encontra patente na figura 11, o PSB 603 

não alterou os efeitos cronotrópico e inotrópico negativos da R-PIA, em ambos os grupos de 

animais. Contudo, nos animais do grupo MCT é observável uma tendência para a potenciação 

do efeito inotrópico negativo do agonista (Figura 11D), na concentração máxima testada (1 

µM). Nesta concentração, a redução da força cardíaca pela R-PIA foi de -62,39±20,16% e de 

-100% (P>0,05) na ausência e na presença de PSB 603, respetivamente. Apesar desta 

tendência, o que os resultados sugerem de facto é a inexistência de sinergismo entre os A1AR 

e A2BAR no controlo negativo da função auricular, confirmando a ausência de efeito dos 

recetores A2B verificada anteriormente (ver acima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 11 – Curvas de concentração-resposta do R-PIA (0,001-1 μM) sobre a frequência e a força de 
contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de PSB 603 
(100 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os valores são apresentados como 
média ± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão basais (antes da 
aplicação do agonista).  

 

De igual modo, foi testado o efeito da NECA na ausência e presença de PSB 603 

aplicado conjuntamente com DPCPX a 10 e 100 nM. De acordo com a figura 12, o bloqueio 
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simultâneo dos recetores A2B (com o PSB 603) e A1 (com a DPCPX) preveniu o efeito 

cronotrópico e inotrópico negativo da NECA, deslocando as curvas de concentração-resposta 

para a direita, à semelhança do observado quando se incubou o agonista apenas com o 

antagonista seletivo dos recetores A1 (ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 12 – Curvas de concentração-resposta do NECA (0,01-100 μM) sobre a frequência e a força de 
contração das aurículas isoladas a contrair espontaneamente, na ausência e na presença de PSB 603 
(100 nM) com DPCPX (a 10 e 100 nM), em animais do grupo CTRL (A e C) e MCT (B e D). Os 
valores são apresentados como média ± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de 
frequência e tensão basais (antes da aplicação do agonista). #P <0,05, quando comparados com os 
valores de frequência e tensão da curva de concentração-resposta do agonista. 

 

2.2 Papel dos recetores A1 e A2 da adenosina na contratilidade ventricular induzida por 

estimulação elétrica 

2.2.1 Recetores A1 da adenosina 

Em tiras de VD estimuladas eletricamente (2 Hz), a R-PIA não alterou de forma 

significativa (P>0,05) a força de contração (efeito inotrópico) em nenhum dos grupos 

estudados (Figuras 13A,B). O bloqueio dos A1AR pela DPCPX também não produziu 

qualquer alteração no efeito do agonista em nenhum dos grupos de animais. 
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Figura 13 – Curvas de concentração-resposta da  R-PIA (0,001-1 μM) sobre a força de contração das 
tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de DPCPX (100 nM), em animais do 
grupo CTRL (A) e MCT (B). Os valores são apresentados como média ± EPM. 

 

A NECA (0,01-100 µM) causou um efeito inotrópico negativo ligeiro no VD, em 

ambos os grupos de animais. O efeito foi observado somente na concentração máxima de 

agonista testada (100 µM), que se traduziu num efeito de -4,32±5,93% nos animais CTRL e 

de -9,60±2,40% nos MCT (P<0,05). De forma a avaliar o efeito dos A1AR na resposta à 

NECA, utilizou-se o antagonista destes recetores, a DPCPX. Nas tiras de VD, o antagonista 

seletivo A1, DPCPX (10 e 100 nM), não alterou significativamente os efeitos do agonista em 

nenhum dos grupos de animais. Nos animais CTRL foi obtido um valor de IC50 de ≈13 µM na 

presença de DPCPX a 100 nM. Nos animais MCT foram obtidos valores de IC50 de ≈28 µM 

(DPCPX a 10 nM) e ≈4,6 nM (DPCPX a 100 nM) (Figuras 14 A,B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Curvas de concentração-resposta da NECA (0,01-100 μM) sobre a força de contração das 
tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de DPCPX (100 nM) em animais do 
grupo CTRL (A) e na presença de DPCPX (10 e 100 nM) em animais do grupo MCT (B). Os valores 
são apresentados como média ± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e 
tensão basais (antes da aplicação do agonista). 
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Com base nestas evidências achamos pertinente avaliar a imunorreatividade dos 

recetores A1 no tecido ventricular direito. Pode ser observado a partir das imagens obtidas no 

microscópio confocal que os recetores A1 estão presentes no miocárdio de animais CTRL e 

MCT (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Imagens obtidas por microscopia confocal representativas de secções de VD de ratazanas 
CTRL e MCT, demonstrando a marcação imunofluorescente dos recetores A1 de adenosina (sinal 
verde; coluna 1). As imagens DIC (contraste de interferência diferencial) correspondentes são também 
apresentadas para comparação (coluna 2). Barra horizontal = 30 µm. 

 

2.2.2 Recetores A2A e A2B da adenosina 

Para estudar a atividade dos recetores A2A no tecido ventricular de animais CTRL e 

MCT foi utilizado o CGS 21680 (0,003-1 µM). Este agonista não alterou a resposta inotrópica 

do VD, em nenhum dos grupos estudados. O seu antagonismo pelo ZM 241385 também não 

alterou a resposta ao CGS 21680C (Figuras 16A-D). 
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Figura 16 – Curvas de concentração-resposta do CGS 21680 (0,003-1 μM) sobre a força de contração 
das tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de ZM 241385 (50 nM), em 
animais do grupo CTRL (A) e MCT (B). Os valores são apresentados como média ± EPM. 

 

De forma a estudar os recetores A2B, o efeito da NECA foi avaliado na presença de 

PSB 603 (100 nM), um antagonista seletivo para estes recetores. Nos animais CTRL, o PSB 

603 não modificou a resposta da NECA, mantendo-se o seu efeito inotrópico negativo (-

13,78±4,21%) (Figura 17A). Pelo contrário, em animais MCT, o bloqueio prévio dos 

recetores A2BAR com PSB 603 antagonizou a resposta ventricular da NECA deslocando a 

curva de concentração-resposta deste agonista para a direita (Figura 17B). Além disso, o 

bloqueio deste recetor permitiu observar um efeito inotrópico positivo da NECA nos animais 

MCT. O valor máximo deste efeito foi observado para a concentração de 10 µM de NECA 

(10,96±7,37%) (Figura 17B). Este resultado sugere que os recetores A2B não parecem estar 

funcionalmente ativos no VD de animais CTRL, mas podem condicionar uma redução da 

força contrátil em animais com hipertrofia VD secundária a HAP. 

Dada a relevância deste achado funcional, pretendeu-se confirmar se este efeito se 

mantinha com o MRS 1706, outro antagonista dos A2BAR. Este antagonista não alterou a 

resposta da NECA em animais CTRL, nem MCT (Figuras 17A,B). Contudo, no grupo MCT 

parece haver uma tendência para um bloqueio do efeito da NECA. Este resultado, não sendo 

significativo (P>0,05), vai na mesma direção do resultado obtido com o bloqueio do efeito da 

NECA com o PSB 603, ou seja, também neste caso os recetores A2B parecem estar envolvidos 

numa diminuição da força de contração do VD em animais com HAP. 
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Figura 17 – Curvas de concentração-resposta da NECA (0,01-100 μM) sobre a força de contração das 
tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de PSB 603 (100 nM) ou de MRS 
1706 (10 nM), em animais do grupo CTRL (A) e MCT (B). Os valores são apresentados como média 
± EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão basais (antes da 
aplicação do agonista). #P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão da curva 
de concentração-resposta do agonista. 

 

De forma a confirmar o possível envolvimento dos recetores A2B num efeito 

inotrópico negativo no VD, avaliámos o BAY 60-6583 (0,01-10 µM), um agonista seletivo 

destes recetores. Este composto não alterou a força de contração do tecido ventricular, nem 

em animais CTRL (Figura 18A) nem em animais MCT (Figura 18B). Na presença do PSB 

603 (100 nM) a ausência de efeito do agonista manteve-se, existindo no entanto uma 

tendência para o aumento da força de contração em animais MCT, o que está de acordo com 

os resultados obtidos com a NECA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 – Curvas de concentração-resposta da BAY 60-6583 (0,01-10 μM) sobre a força de 
contração das tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de PSB 603 (100 nM), 
em animais do grupo CTRL (A) e MCT (B). Os valores são apresentados como média ± EPM. 
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Os resultados obtidos podem dever-se a uma diferença na expressão do recetor A2B no 

VD entre animais CTRL e MCT. Ensaios de imunofluorescência analisados por microscopia 

confocal mostram que estes recetores estão expressos no miocárdio do VD de ambos os 

grupos de animais, embora a marcação encontrada seja ténue (Figura 19). Deste modo, as 

diferenças funcionais encontradas dificilmente se podem dever a diferenças na expressão dos 

recetores no miocárdio ventricular. Importa realçar que nos animais MCT são visíveis sinais 

de hipertrofia miocárdica e de remodelação/fibrose do tecido ventricular, caracterizados pelo 

aumento do diâmetro das fibras e dos espaços intersticiais. Nos espaços intersticiais, são 

também visíveis infiltrados celulares com elevada imunorreatividade para o anticorpo anti-

A2BAR (Figura 19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Imagens obtidas por microscopia confocal representativas de secções de VD de ratazanas 
CTRL e MCT, demonstrando a marcação imunofluorescente dos recetores A2B da adenosina (sinal 
verde; coluna 1). As imagens DIC (contraste de interferência diferencial) correspondentes são também 
apresentadas para comparação dos dois grupos (coluna 2). A seta indica os infiltrados celulares com 
elevada imunorreatividade para o anticorpo anti-A2BAR. Barra horizontal = 30 µm. 

 

Na HAP ocorre remodelação cardíaca associada a intensa fibrose, pelo que se testou o 

anticorpo anti vimentina nas amostras de VD. A dupla imunolocalização das células positivas 

para vimentina e para o recetor A2BAR revelaram algum grau de co-localização, indicando 

que algumas das células dos infiltrados serão fibroblastos (positivos para vimentina) que 

expressam o recetor A2BAR no modelo MCT (Figura 20). No entanto, a maior parte das 

células positivas para o A2BAR presentes nos interstícios não co-localizaram com as células 
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positivas para vimentina. Este resultado indica que outras células com imunoreatividade para 

os A2BAR, que não os fibroblastos, estarão envolvidas na adaptação e remodelação do tecido 

ventricular na HAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Imagens obtidas por microscopia confocal representativas de secções de VD de ratazanas 
CTRL e MCT, demonstrando a marcação imunofluorescente dos recetores A2B da adenosina (sinal 
verde) e da vimentina (sinal vermelho). Nos animais MCT, é de realçar alguma co-localização entre 
estes recetores e a vimentina (sinal amarelo), aspeto evidenciado na imagem superior à direita. As 
imagens DIC (contraste de interferência diferencial) correspondentes são também apresentadas para 
comparação dos dois grupos. Barra horizontal = 30 µm. 

 

2.2.3 Cooperação entre os recetores A1 e A2B da adenosina 

A ausência de resposta da R-PIA no tecido ventricular manteve-se com o antagonista 

A2B, PSB 603 (100 nM), em ambos os grupos de animais (Figura 21). Estes resultados 

sugerem que, ao nível do inotropismo ventricular, não há uma interferência dos A2BAR na 

resposta dos A1AR. 
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Figura 21 – Curvas de concentração-resposta da R-PIA (0,001-1 μM) sobre a força de contração das 
tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de PSB 603 (100 nM), em animais 
do grupo CTRL (A) e MCT (B). Os valores são apresentados como média ± EPM. 

  

 Como já foi discutido anteriormente, ao bloquear o efeito da NECA com os antagonistas 

A2B há uma tendência para um aumento da força de contração ventricular. Deste modo, 

tentámos avaliar o efeito da NECA após bloqueio das respostas A1AR (na presença de 

DPCPX), já que este agonista pode ter um efeito misto sobre vários recetores da adenosina. 

Na presença do antagonista seletivo A1, DPCPX (100 nM), o efeito inotrópico positivo da 

NECA verificado durante a aplicação de PSB 603 perdeu-se (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Curvas de concentração-resposta da NECA (0,01-100 μM) sobre a força de contração das 
tiras de VD estimuladas eletricamente, na ausência e na presença de PSB 603 (100 nM) e DPCPX (10 
e 100 nM), em animais do grupo CTRL (A) e MCT (B). Os valores são apresentados como média ± 
EPM. *P <0,05, quando comparados com os valores de frequência e tensão basais (antes da aplicação 
do agonista) 
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V. DISCUSSÃO 

A HAP é uma doença caracterizada pelo aumento progressivo da pressão na artéria 

pulmonar que conduz frequentemente à insuficiência do VD e à morte. No presente estudo 

escolhemos o modelo de HAP induzido pela monocrotalina devido à sua simplicidade técnica 

e reprodutibilidade. A HAP induzida pela monocrotalina varia entre espécies e estirpes de 

animais, dando-se preferência à ratazana (tal como o escolhido no presente estudo). A 

utilização exclusiva de ratazanas macho teve em consideração estudos prévios, dado que no 

modelo de HAP induzido pela monocrotalina (ou por outros mecanismos, como a hipoxia), a 

doença assume uma forma mais grave nos machos, comparativamente às fêmeas, 

apresentando características mais semelhantes à doença no Homem (Bal et al., 2013). As 

diferenças encontradas entre os géneros ao longo do curso clínico da doença estão 

possivelmente relacionadas com os níveis de hormonas sexuais, particularmente de 

estrogénios (Ahn et al., 2003; Tofovic, 2010; Lahm et al., 2012). 

A perda de peso é um indicador da progressão e gravidade da doença cardíaca, sendo o 

modelo da HAP induzido pela monocrotalina caracterizado pela ocorrência de caquexia 

(Steffen et al., 2008). À semelhança dos resultados obtidos noutros estudos (Lourenco et al., 

2011; Yamanushi et al., 2014), observou-se uma redução ponderal dos animais tratados com 

MCT a partir do 7º dia comparativamente com o grupo CTRL. 

A hipertrofia do VD desenvolve-se nos estadios finais da HAP como uma resposta 

adaptativa ao aumento da resistência vascular pulmonar. Neste estudo, foi possível verificar 

que entre a terceira e a quarta semana após a injeção de monocrotalina, o grupo MCT 

apresentou uma elevação significativa da pressão sistólica do VD e na velocidade máxima de 

elevação da pressão (dP/dtmax) (Tabela 5). Este aumento rápido da pressão intraventricular 

pode estar associado ao aumento da pós-carga no VD, que pode condicionar o aparecimento 

de hipertrofia no mesmo. De facto, quando comparados com o grupo CTRL, os animais 

tratados com MCT apresentam hipertrofia do VD, avaliada pelo aumento da razão do peso do 

VD em relação ao comprimento da tíbia e do índice de Fulton (peso do VD em função do 

peso do VE + septo interventricular) (Tabela 6). Os animais MCT apresentaram também um 

aumento de peso dos pulmões comparativamente aos animais CTRL, refletindo a presença de 

congestão pulmonar. Podemos então concluir que o tratamento com monocrotalina induziu de 

forma eficaz uma sobrecarga de pressão, hipertrofia e disfunção do VD, em concordância com 

resultados obtidos por Schermuly e colaboradores (2004) e por Wang e colegas (Wang et al., 
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2011). Num estudo recente realizado por Sadamura-Takenaka e colegas (2014), foi efetuada 

uma avaliação seriada das alterações da pressão sistólica do VD e do seu grau de hipertrofia, 

entre a primeira e a quarta semana após a administração de monocrotalina. Estes autores 

verificaram que a partir da segunda semana já existe um aumento da pressão sistólica e 

hipertrofia do VD, como já tinha sido constatado anteriormente por Wang e colaboradores 

(2011). 

Em relação ao diâmetro dos cardiomiócitos, Henkens e colegas verificaram, num 

modelo semelhante ao usado neste estudo, que a secção transversa dos cardiomiócitos do VD 

dos animais MCT era significativamente maior que a dos animais CTRL, mas esta 

constatação só foi observada a partir do 21º dia (Henkens et al., 2007). Esta diferença foi 

igualmente comprovada por Zuo e colaboradores (Zuo et al., 2012). Os resultados 

apresentados relativos à histologia pulmonar (Figura 5) indicam que a monocrotalina induz 

um aumento significativo de hipertrofia na camada média das artérias pulmonares, o que está 

de acordo com os sinais clínicos da HAP observados por outros autores (Schermuly et al., 

2004; Tofovic et al., 2006), sendo esta mais uma prova da progressão da doença no grupo de 

animais MCT. 

No contexto da HAP, vários estudos apontam a adenosina como um vasodilatador 

pulmonar seletivo, desempenhando um papel fisiológico importante na vasculatura pulmonar 

(Caruso et al., 2013). Este nucleósido tem também um papel chave na fisiopatologia da HAP, 

sendo que os doentes com esta patologia apresentam níveis plasmáticos baixos de adenosina, 

quando comparados com indivíduos controlo (Saadjian et al., 1999). Contudo, no contexto da 

disfunção do VD associada à HAP, o seu efeito é desconhecido. Com o intuito de tentar 

compreender o papel da adenosina e da ativação dos seus recetores (A1, A2A e A2B) na função 

auricular e ventricular direita, procedeu-se a uma série de estudos in vitro em aurículas 

isoladas a contrair espontaneamente e em tiras de VD estimuladas eletricamente. 

De Biasi e colaboradores (1989) verificaram em porquinhos-da-Índia saudáveis que o 

agonista seletivo dos A1AR, a R-PIA (3-300 nM), causou efeitos cronotrópico e inotrópico 

negativos em aurículas direitas a contrair espontaneamente e em aurículas esquerdas 

estimuladas eletricamente. Outros autores mencionam também este efeito da R-PIA em tecido 

auricular de animais controlo (Tawfik-Schlieper et al., 1989; Ford & Broadley, 1999). O 

bloqueio do efeito inotrópico negativo da R-PIA pela DPCPX está de acordo com o descrito 

em aurículas estimuladas de porquinho-da-Índia (von der Leyen et al., 1989). Nesse trabalho, 

a DPCPX aumentou a força de contração auricular per se, tendo deslocado a curva de 
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concentração resposta da R-PIA para a direita, de uma forma competitiva. De acordo com a 

literatura, o efeito auricular inibitório do agonista não seletivo dos recetores da adenosina, 

NECA (3-300 nM), sobre o cronotropismo e inotropismo observado em aurículas isoladas a 

contrair espontaneamente e em aurículas esquerdas estimuladas de porquinho-da-Índia, 

respetivamente, também se deve à ativação de recetores A1 (Borea et al., 1989; Gesztelyi et 

al., 2013). Noutro estudo, a NECA diminuiu a frequência cardíaca em ratazanas sujeitas a 

diferentes treinos de corrida (Priviero et al., 2004). 

No contexto da HAP não existem dados na literatura que refiram o papel dos recetores 

da adenosina na função auricular. Sabe-se porém, que as arritmias são um problema comum 

em doentes com HAP devido às alterações morfológicas das câmaras cardíacas direitas e à 

modulação da atividade autonómica. Um estudo recente sugeriu o papel das taquiarritmias 

supraventriculares na exacerbação da insuficiência do VD e os autores referem que a 

manutenção de um ritmo sinusal seria um alvo importante no tratamento da HAP (Ruiz-Cano 

et al., 2011). Também, considerando a existência de hipertrofia auricular direita e de 

remodelação molecular e eletrofisiológica dos canais de cálcio existentes nessa câmara 

cardíaca de ratazanas com HAP induzida pela monocrotalina (Koyama et al., 2009), torna-se 

pertinente a avaliação da função auricular nestes animais e modulação pela adenosina. Neste 

estudo, verificámos que tanto a R-PIA (Figura 6), como a NECA (Figura 7), diminuíram a 

frequência (cronotropismo) e a força de contração (inotropismo) auricular em animais do 

grupo CTRL e MCT, por um mecanismo dependente da ativação dos recetores A1AR. Estes 

resultados demonstram que a ativação dos recetores A1 da adenosina se encontra preservada 

nos animais com HAP induzida pela MCT, podendo estes ser alvo de intervenção 

farmacológica para o controlo das disritmias supraventriculares detetadas em doentes com 

HAP. 

Curiosamente, nos animais tratados com MCT, a R-PIA na presença de DPCPX (100 

nM) causou um efeito inotrópico positivo auricular (Figura 6D), que foi observado nos 

animais CTRL, mas de uma forma mais ligeira. Esta diferença de efeito pode dever-se ao 

menor antagonismo promovido pela DPCPX na resposta cronotrópica nos animais doentes. A 

título de exemplo, se considerarmos a concentração de 300 nM do agonista, verifica-se que o 

seu efeito cronotrópico negativo na presença de DPCPX é menor nos animais CTRL do que 

nos MCT (11,35 vs. 37,9%, em relação ao valor basal). Deste modo, se tivermos em conta a 

relação negativa entre a força e a frequência auricular na ratazana sugerido por de Borda e 

colegas (de Borda et al., 1974), para um maior efeito cronotrópico negativo corresponderia 
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um maior efeito inotrópico positivo. Tendo em conta esta possível justificação, os resultados 

sugerem que o efeito inotrópico da R-PIA é operado por recetores A1 da adenosina. Por outro 

lado, importa referir que a DPCPX expressa um Ki de 0,45 nM para os recetores A1 em 

adipócitos de rato, e um Ki de 330 nM para os recetores A2, em plaquetas humanas, 

comprovando assim a sua maior seletividade para os A1AR (Lohse et al., 1987). Nos animais 

MCT, a prevenção do efeito cronotrópico negativo da NECA pela DPCPX foi observada para 

concentrações mais baixas do antagonista (10 nM), comparativamente com os animais CTRL, 

onde somente a concentração de 100 nM de DPCPX foi capaz de bloquear o efeito da NECA. 

Para avaliar o papel dos recetores A2A recorreu-se à utilização do agonista seletivo 

CGS 21680 (Yakel et al., 1993; Adair, 2005). Os resultados do presente trabalho mostram que 

estes recetores não alteram a função auricular dos animais CTRL, situação que se manteve 

nos animais com HAP induzida pela monocrotalina (Figura 8). A ausência de efeito do CGS 

21680C sobre o cronotropismo coincide com resultados anteriores obtidos em ratazanas 

sujeitas à administração endovenosa deste fármaco (Lasley et al., 2007). O mesmo foi 

observado noutras preparações experimentais (ex. corações isolados de rato e ratazana, 

miocárdio intacto de porco) (Lasley & Mentzer, 1992; Lasley et al., 2001; Willems & 

Headrick, 2007). Existem, no entanto, estudos que referem uma ação dos A2AAR sobre a 

contratilidade. No coração isolado de rato, estes recetores têm a capacidade de modular a 

contratilidade cardíaca, quer diretamente (ex. aumento de ativação da ciclase do adenilato), 

quer indiretamente (via estimulação β-adrenérgica, contrariando o efeito dos A1AR) (Tikh et 

al., 2006). A expressão deste recetor em miócitos auriculares humanos foi anteriormente 

descrita; estes recetores controlam a libertação de cálcio do retículo sarcoplasmático (Hove-

Madsen et al., 2006) . Em ratazanas, a expressão deste recetor no coração é contraditória, e 

em aurículas e ventrículos humanos e de suíno há estudos que indicam a sua presença (Marala 

& Mustafa, 1998), e outros que referem que este recetor se encontra apenas nas arteríolas 

coronárias, mas não no miocárdio ventricular de suínos (Hein et al., 2001). 

Para estudar a atividade dos recetores A2B existem poucas ferramentas farmacológicas 

capazes de funcionar como agonistas seletivos. Neste trabalho utilizámos a NECA e o 

agonista seletivo BAY 60-6583 para avaliar o papel destes recetores na modulação da função 

cardíaca. Os efeitos cronotrópico e inotrópico negativos da NECA não foram alterados na 

presença dos antagonistas seletivos do recetor A2B, PSB 603 e MRS 1706 (Figuras 9A-D). O 

PSB 603 é o antagonista dos recetores A2B mais potente e seletivo disponível (Hinz et al., 

2014), exibindo um valor de Ki de 0,553 nM para o recetor A2B humano e, virtualmente, 
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nenhuma afinidade para os recetores A1 e A2A no Homem e ratazana; a afinidade do PSB 603 

para o recetor A3 no Homem é verificada para concentrações superiores a 1 μM (Feoktistov & 

Biaggioni, 1997; Beukers et al., 2006; Borrmann et al., 2009). Relativamente ao MRS 1706, 

este composto também antagoniza os recetores A2B humanos com um valor de Ki de 1,39 nM, 

sendo 81 vezes mais seletivo quando comparado com o recetor A2A humano (Kim et al., 

2000). Quando se avaliou o efeito da NECA na presença simultânea de DPCPX (10 e 100 

nM, antagonista seletivo A1) e de PSB 603 (100 nM, antagonista seletivo A2B), os efeitos 

inibitórios do agonista foram prevenidos de uma forma semelhante ao observado apenas com 

DPCPX. A ativação seletiva do recetor A2B pelo BAY 60-6583 não alterou a atividade 

espontânea das aurículas isoladas de ratazana (Figuras 10A-D). Estes resultados sugerem que 

os recetores A2B não participam na regulação da frequência e da força de contração auricular, 

tanto nos animais CTRL como nos injetados com MCT. 

Relativamente à função ventricular, os resultados obtidos neste estudo mostram que a 

ativação direta dos recetores A1 e A2A não altera a contratilidade ventricular induzida por 

estimulação elétrica, tanto em animais CTRL como MCT, contrariamente ao que foi 

observado para os A1AR sobre a atividade espontânea das aurículas isoladas. De facto, a R-

PIA, um agonista seletivo dos A1AR, não alterou a tensão ativa das tiras de VD e o efeito 

inotrópico negativo da NECA no VD não foi antagonizado pela DPCPX. Contudo, a ausência 

de efeito destes agonistas foi observada apesar de se ter demonstrado neste trabalho a 

presença dos recetores A1 por experiências de imunofluorescência analisadas por microscopia 

confocal. Em relação à R-PIA, já havia sido observado em miócitos ventriculares estimulados 

de ratos que este agonista (0,1-10 μM) não alterou a contratilidade ventricular (Neumann et 

al., 2003). A R-PIA (100 µM) também não produziu qualquer efeito em tiras de músculos 

papilares de VE humanos em falência cardíaca (Bohm et al., 1989). Segundo Belardinelli e 

colaboradores (1995), a adenosina só exerce efeito sobre o tecido ventricular sob a influência 

de correntes de acetilcolina e de potássio, não tendo assim um efeito direto neste tecido. 

Segundo estes autores, a adenosina regula a contratilidade cardíaca principalmente através do 

efeito anti-β-adrenérgico mediado pelos recetores A1 nos miócitos ventriculares, que ao 

inibirem indiretamente a ciclase do adenilato, diminuem a força de contração. 

Também relativamente aos efeitos da NECA sobre a contratilidade ventricular, existe 

alguma controvérsia na literatura que os resultados obtidos neste estudo não conseguiram 

resolver. Em músculos papilares de porquinho-da-Índia, a NECA parece exercer efeito 

inotrópico negativo que é verificado apenas na presença de isoprenalina, um agonista β-
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adrenérgico (Bruckner et al., 1985). Estes resultados são opostos aos observados em aurículas 

esquerdas estimuladas eletricamente, onde a NECA causou um efeito inotrópico negativo 

direto (Bohm et al., 1985). Em músculos papilares de VE humanos, a NECA não parece 

exercer qualquer efeito sobre o inotropismo (Jakob et al., 1989). Já em miócitos ventriculares 

de embrião de galinha, a NECA aumentou o inotropismo ventricular por via da ativação de 

ambos os recetores A2 (Liang & Haltiwanger, 1995), tal como observado em miócitos 

ventriculares de ratazana (Dobson & Fenton, 1997). 

No nosso trabalho, os efeitos da NECA não poderão ser atribuídos à ativação de 

recetores A2A da adenosina. Esta afirmação ganha substância devido à ausência de efeito do 

agonista seletivo dos recetores A2A, o CGS 21680, sobre a contratilidade ventricular 

observada neste estudo, e também verificada em preparação de Langendorff e em miócitos 

ventriculares isolados de ratos controlo (Chandrasekera et al., 2010). Segundo alguns autores, 

estes recetores encontram-se nos miócitos ventriculares onde têm pouca ou nenhuma 

capacidade de modular a contratilidade cardíaca. Defendem que apenas em casos em que 

existe lesão cardíaca e, consequente, aumento de libertação de adenosina, é que esta é capaz 

de modular a contractilidade ventricular (Chandrasekera et al., 2010). A explicação avançada 

para esta ausência de efeito parece dever-se a uma possível compartimentação do recetor ou à 

existência de ligações ineficientes deste recetor com a proteína G (Kilpatrick et al., 2002). 

Estas explicações, contudo, não são unânimes. Existem evidências de que os miócitos 

cardíacos expressam recetores A2A (Luss et al., 2000) e que os agonistas do recetor exercem 

um efeito inotrópico positivo nos miócitos ventriculares (Xu et al., 1996; Dobson & Fenton, 

1997). Neste sentido, está descrito um aumento dos transientes de cálcio em miócitos 

ventriculares de ratazana resultante da estimulação dos A2AAR pelo CGS 21680 (2 µM) 

(Dobson et al., 2008). 

No contexto da HAP foram publicados recentemente dois estudos em que avaliaram o 

potencial terapêutico de dois fármacos, classificados como agonistas A2A (LASSBio-1359 e 

LASSBio-1386) (Alencar et al., 2013; Alencar et al., 2014). Ambos os agonistas foram 

administrados aos animais por via oral e durante duas semanas. O protocolo terapêutico 

iniciou-se duas semanas após a indução do modelo, tendo prevenido o desenvolvimento da 

HAP induzida pela monocrotalina e a disfunção do VD resultante. Os efeitos diretos destes 

compostos sobre a função miocárdica do VD não foram avaliados, embora os resultados 

obtidos no presente trabalho sugiram que o benefício obtido na HAP com os compostos acima 

referidos se deva a uma ação preferencial sobre a componente vascular (vasodilatação) ou 
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imunológica (imunossupressão), já que constatámos uma ausência de efeito dos agonistas A2A 

sobre a função ventricular. 

Os estudos acerca da distribuição dos recetores da adenosina indicam que os A2BAR 

estão expressos nos cardiomiócitos (Liang & Haltiwanger, 1995; Eckle et al., 2007; Grube et 

al., 2011), sendo capazes de alterar a função ventricular no rato (Morrison et al., 2002; 

Chandrasekera et al., 2010). Nos animais tratados com MCT, verificámos que ambos os 

antagonistas A2B testados (PSB 603 e MRS 1706) apresentavam uma tendência para 

transformar o efeito inibitório da NECA sobre a contratilidade do VD num ligeiro efeito 

inotrópico positivo. Estes resultados sugerem um possível envolvimento de recetores A2B na 

resposta inotrópica negativa da adenosina em animais MCT, tal como foi observado em 

situações de isquemia-reperfusão (Ashton et al., 2003; Morrison et al., 2006). Contudo, por 

outro lado, observamos que o agonista seletivo A2B, BAY 60-6583, não produziu nenhum 

efeito na contratilidade ventricular, não sendo concordante com o papel atribuído a estes 

recetores na literatura. Estudos em coração de rato usando a preparação de coração de 

Langendorff mostraram que o BAY 60-6583 foi incapaz de modificar a frequência cardíaca, 

mas aumentou o fluxo coronário e a pressão do ventrículo esquerdo (Teng et al., 2008; 

Chandrasekera et al., 2010). Existem, no entanto, diferenças entre este estudo e os resultados 

apresentados neste trabalho, desde logo porque aqui se utilizaram apenas tiras de VD que 

podem não refletir o funcionamento do coração isolado na preparação de Langendorff. 

Nas experiências em que se avaliou a presença dos recetores A2B no miocárdio 

ventricular direito por microscopia confocal, observou-se uma marcação ténue destes 

recetores nos cardiomiócitos de ambos os grupos de animais sem uma alteração notória a 

favor dos animais MCT. Observou-se porém, a presença de infiltrados de células 

mononucleadas com marcação positiva para o recetor A2B nos espaços ocupados por fibrose 

intersticial no miocárdio ventricular dos animais com HAP (Figura 19). Apenas algumas 

destas células eram positivas para a vimentina, um marcador não específico de fibroblastos 

cardíacos (figura 20) (Goodpaster et al., 2008). Esta evidência confirma a implicação dos 

recetores A2B na fibrose associada à remodelação cardíaca da HAP (Epperson et al., 2009; 

Villarreal et al., 2009). Resta, no entanto, identificar o(s) tipo(s) de célula(s) com marcação 

positiva para o anticorpo anti-A2BAR e negativas para o anticorpo anti-vimentina. Outros 

autores mostraram a presença de infiltrados de células inflamatórias nos interstícios do VD de 

ratazanas com HAP induzida pela monocrotalina. A caracterização imunohistoquímica destas 

células revelou a presença de marcação para CD20, um marcador de linfócitos B, enquanto o 
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marcador de macrófagos, CD68, foi negativo. Também se observou uma resposta positiva 

para o marcador CD8, que identifica células T citotóxicas. Embora alguns investigadores 

tenham considerado a hipótese de que a monocrotalina possa induzir uma miocardite 

linfocítica, a verdade é que este infiltrado de células inflamatórias no VD também existe em 

humanos com HAP espontânea (Gomez-Arroyo et al., 2012). 

Tendo em consideração a distribuição preferencial dos recetores A2B nos fibroblastos 

cardíacos em animais com HAP e a marcação ténue destes recetores nos cardiomiócitos sem 

distinção aparente entre os dois grupos de animais, pode levantar-se a hipótese de que os 

efeitos deste recetor na contratilidade cardíaca dos animais tratados com MCT se possam 

dever a uma ação parácrina exercida pelos fibroblastos cardíacos sobre a função miocárdica 

mediada pelos recetores A2B. Esta hipótese requer, contudo, comprovação experimental no 

futuro. 

Se considerarmos os resultados funcionais da R-PIA e da NECA no tecido ventricular 

concluir-se-ia que os recetores A1 não estariam envolvidos na modulação do inotropismo. 

Todavia, quando se avaliou a possibilidade da existência de uma cooperação entre os 

recetores A1 e A2B, verificámos que o efeito inotrópico positivo da NECA observado em 

animais MCT após o bloqueio dos recetores A2B foi abolido quando se bloquearam 

previamente os recetores A1. Isto pressupõe que o envolvimento dos recetores A2B no efeito 

inotrópico negativo no VD depende da ativação de recetores A1. 
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VI. CONCLUSÃO 

A adenosina assume uma elevada importância na manutenção da homeostasia 

cardíaca, através da regulação dos seus recetores (Della Latta et al., 2013). Cada recetor 

exerce um efeito específico sobre o tecido cardíaco, sendo da maior importância o seu estudo 

e manipulação de forma a avaliar as respostas cardiovasculares a agressões externas 

(Headrick et al., 2013). Esta perceção dos mecanismos de regulação da função cardíaca, e a 

sua alteração em casos de doença, é importante no estudo de possíveis terapias para as 

doenças cardiovasculares. 

Neste trabalho estudou-se o efeito da ativação dos recetores de adenosina A1 e A2 em 

tecido auricular e ventricular direito de animais saudáveis e de animais com HAP induzida 

pela monocrotalina. Em aurículas a contrair espontaneamente, apenas a estimulação dos 

recetores A1 pelo agonista seletivo R-PIA e pelo agonista não seletivo NECA, modularam a 

resposta contrátil deste tecido, em ambos os grupos de animais estudados. Esta modulação 

traduziu-se num efeito crono e inotrópico negativo, tal como já observada anteriormente (De 

Biasi et al., 1989; Bragança, 2010). A estimulação e bloqueio dos recetores A2 de adenosina 

não tiveram qualquer efeito na regulação da força ou da frequência de contração auricular, em 

nenhum dos dois grupos de animais, o que também já tinha sido descrito em outros estudos 

em animais CTRL (Lasley et al., 2007; Willems & Headrick, 2007). No tecido auricular, os 

resultados obtidos em animais MCT foram semelhantes aos obtidos nos animais CTRL, pelo 

que estes resultados sugerem que a modulação aguda da função auricular pelos recetores da 

adenosina se encontra preservada nos animais com HAP. 

No tecido ventricular nenhum dos recetores estimulados provocou alterações crono- 

ou inotrópicas significativas, em animais saudáveis ou em animais com HAP. Esta ausência 

de efeito direto da adenosina em tecido ventricular já tinha sido previamente documentada 

(Belardinelli et al., 1995). No entanto, os resultados obtidos neste trabalho com o bloqueio 

dos recetores A2B, especialmente pelo seu antagonista seletivo PSB 603, mostram uma 

tendência para um aumento da força de contração ventricular, apenas em animais MCT. Estes 

dados sugerem uma expressão diferencial dos A2BAR entre os animais CTRL e MCT, e que 

estes recetores estão ligados a uma diminuição da força de contração ventricular em animais 

doentes. As experiências de imunofluorescência analisadas por microscopia confocal 

permitiram verificar a presença marcada de recetores A2B em agrupamentos de células 

existentes no espaço intersticial do VD dos animais com HAP. A caracterização destas células 
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carece de confirmação, bem como de que forma a sua presença poderá determinar respostas 

funcionais distintas em animais CTRL e MCT. 

Podemos concluir que a adenosina parece ser uma molécula sinalizadora importante 

no coração no contexto da HAP, particularmente através da ativação dos A1AR a nível 

auricular, e possivelmente dos A2BR a nível ventricular. Estes resultados permitirão delinear 

estudos futuros de modo a esclarecer o papel da ativação do sistema da adenosina na HAP e 

na disfunção do VD. 
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