
RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O presente estudo teve 
como objetivo estudar a influência do lisinopril e do losar-
tan na função endotelial em ratos com infarto experimental 
do miocárdio.
MÉTODO: Ratos Wistar machos, peso entre 350 e 400 g, 
divididos em quatro grupos (n = 10): G1 = ratos controle 
sem infarto, G2 = ratos com infarto, G3 = ratos com in-
farto e tratados com lisinopril (20 mg/kg/dia) e G4 = ra-
tos com infarto e tratados com losartan (30 mg/kg/dia). Os 
fármacos foram administrados via gavagem dois dias antes 
do infarto e continuado por mais sete dias. Os ratos foram 
anestesiados com éter para a ligadura da coronária descen-
dente anterior. Após nove dias os animais foram anestesia-
dos, o coração excisado e verificado a extensão do infarto. 
Utilizou-se para este fim a coloração pelo método do clore-
to de trifeniltetrazólio a 1%, se considerando infarto gran-
de quando excedia 40% da área do ventrículo esquerdo. A 
função endotelial foi verificada através de curva de concen-
tração efeito com acetilcolina em segmento proximal da 
aorta torácica. Foram utilizados os testes estatísticos de 
ANOVA e de Duncan, sendo considerado significativo o 
valor de p < 0,05.
RESULTADOS: Os resultados obtidos para a função en-
dotelial para o relaxamento máximo foram: G1 = 78,24% ± 
3,57%; G2 = 14,04% ± 5,20%, G3 = 48,94% ± 9,29% e G4 
= 26,98% ± 7,80%. Houve diferença estatística significativa 
para entre os G3 e G4. 
CONCLUSÃO: Ocorreu disfunção endotelial em ratos na 
fase recente do infarto do miocárdio e o tratamento com 
lisinopril e losartan melhoraram esta disfunção endotelial.
Descritores: Bloqueadores específicos dos receptores AT1, 
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The aim of the 
study is to verify the endothelial function in acute myocar-
dial infarction in experimental infarct in rats and verify the 
effects produced by lysinopril and losartan to improve the 
endothelial function.
METHOD: Wistar rats weighing 350-400 g were separated 
in four groups (n = 10): G1 = control rats; G2 = exten-
sive infarct; G3 = extensive infarct treated with lysinopril 
and G4 = extensive infarct treated with losartan. The drugs 
were administered through gavage two days before the ex-
periment and continued for seven after myocardial infarc-
tion induced by coronary artery ligation. After nine days 
the animals were anesthetized with ether, the heart excised 
and the size of myocardial infarction was verified with tri-
fenil tetrazolium cloride at 1%. The infarct was classified 
as great when exceeding 40% the left ventricule area. The 
endothelial function was studied in rings of thoracic aor-
ta by adding cumulative doses of acetylcholine. Statistic: 
ANOVA and Duncan test (p < 0.05).
RESULTS: The results achieved to endothelial function 
were: G1 = 78.24% ± 3.57%; G2 = 14.04% ± 5.20%, G3 
= 48.94% ± 9.29% and G4 = 26.98% ± 7.80%. There were 
statistical difference to the groups G3 and G4. 
CONCLUSION: Endothelial dysfunction occurred in acu-
te myocardial infarct in rats and lisinopril and losartan im-
proved endothelial function.
Keywords: Angiotensin-converting enzyme, Endothelial 
function, Myocardial Infarction, Specific Angiotensin II 
receptor blocker, Rats.

intRODUÇÃO

O endotélio vascular é considerando um órgão endócrino 
e metabólico altamente ativo na manutenção do tônus vas-
cular através da produção e liberação de fatores relaxantes 
e constritores, mas exerce função no metabolismo de subs-
tâncias vasoativas como a conversão de angiotensina I em 
angiotensina II, dependente da enzima conversora de an-
giotensina localizada na membrana da célula endotelial1,2. 
Desempenha importante papel na proliferação de células 
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musculares lisas, remodelamento vascular, sintetiza fatores 
estimuladores e inibidores do crescimento celular, impede 
a ativação plaquetária e modula a contração miocárdica3-5. 
No entanto, a idade avançada, assim como vários estados 
mórbidos: hipertensão arterial, diabetes mellitus, insufici-
ência cardíaca, hipercolesterolemia entre outros, são capa-
zes de prejudicar a função endotelial, ocasionando a sua 
disfunção. Atualmente se reconhece que a disfunção en-
dotelial encontra-se diretamente relacionada à aterosclero-
se6,7. No entanto, em relação à principal complicação desta, 
o infarto do miocárdio, ainda não se definiu o papel desta 
disfunção de modo completamente adequado. Por outro 
lado, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECA) têm sido verificados reverter a disfunção endotelial 
quando utilizados no tratamento da hipertensão arterial e 
insuficiência cardíaca8. Um grande ensaio clínico demons-
trou que estes fármacos determinaram melhora da disfun-
ção endotelial coronariana em seis meses de tratamento9 e 
o mesmo é esperado ocorrer com os inibidores específicos 
dos receptores da angiotensina (IAT1).
O uso destes medicamentos no infarto do miocárdio tem 
avançado rapidamente de experimentos em animais para o 
uso clínico com boa repercussão, principalmente, em redu-
zir a mortalidade10,11.
Considerando que os IECA E IAT1 têm boa ação no infar-
to do miocárdio, indaga-se a possibilidade que isto pudesse 
ocorrer pela ação destes em reverter a disfunção endotelial. 
O objetivo deste estudo foi verificar a função endotelial na 
vigência do infarto do miocárdio e a ação destes fármacos 
na sua reversão. 

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Experimentação 
Animal do Instituto de Biologia da Universidade Estadual 
de Campinas, protocolo nº. 1103-1, realizou-se este estudo 
utilizando-se 40 ratos Wistar machos, pesando entre 350 e 
400 g, divididos em quatro grupos (n = 10): grupo controle 
sem infarto (G1); grupo controle com infarto (G2); grupo 
infarto e tratamento com lisinopril (G3) e grupo com infar-
to e tratamento com losartan (G4).
O infarto do miocárdio foi executado conforme a técnica de 
Johns e Olson12, na qual os animais são anestesiados com 
éter e submetidos à toracotomia. Através de pressão lateral 
no tórax, o coração é exposto e realizado a ligadura da coro-
nária descendente anterior em seu segmento proximal, entre 
o cone da artéria pulmonar e o apêndice atrial esquerdo. Os 
animais dos grupos G3 e G4 receberam tratamento dois dias 
antes do procedimento e por mais sete dias após, quando 
foram sacrificados por excisão do coração, sob anestesia.
As doses dos fármacos utilizados foram suficientes para 
diminuir em 25% a pressão arterial sistólica, medida na 
cauda dos animais. Assim a dose de lisinopril foi de 20 mg/
kg/dia e de losartan 30 mg/kg/dia. Os medicamentos foram 
administrados por gavagem. Este desenho de estudo foi uti-
lizado para mimetizar o indivíduo que sofresse o infarto do 
miocárdio na vigência de tratamento com IECA ou IAT1.
Após o aprofundamento da anestesia, os corações eram 

excisados e seccionados em quatro cortes perpendiculares 
ao septo interventricular, da base à ponta do órgão. Para 
verificação e quantificação da extensão do infarto os cor-
tes eram corados com cloreto de trifeniltetrazólio a 1%13. 
Calculou-se a área da região com infarto e a área total do 
ventrículo esquerdo, através de fórmula para o cálculo da 
área do círculo e de um segmento. Após, calculou-se a por-
centagem que a área infartada correspondia em relação ao 
total do ventrículo esquerdo (VE). Considerou-se para o 
estudo infartos grandes, quando a área infartada corres-
pondia a 40% ou mais da área total do VE.
A função endotelial foi estudada em anéis de aorta torácica 
através de curvas de concentração-efeito com acetilcolina, 
segundo técnica já padronizada para este fim14,15. Com fina-
lidade estatística, utilizou-se ANOVA e o teste de Duncan, 
considerando-se resultados significativos quando p < 0,05.

RESUltADOS

As pressões sistólicas obtidas na cauda dos animais nos 
grupos G2, G3 e G4 foram menores de modo significativo 
em relação ao G1. No entanto, não apresentaram diferen-
ças significativas entre si.
A porcentagem de relaxamento máximo à acetilcolina, de-
monstrando a atividade endotelial, está expressa no gráfico 
1 e na tabela 1. A tensão de contração com noradrenalina 
pré-relaxamento está apresentada na tabela 1. Em relação à 
tensão de contração não houve diferença significativa entre 
os grupos.

Gráfico 1 – Relaxamento dependente do endotélio nos grupos 
G1, G2, G3 e G4.
p < 0,05 em relação ao G1 e G2.

Tabela 1 – Porcentagem máxima de relaxamento do segmento de 
aorta dependente do endotélio e tensão de contração pré-relaxa-
mento com noradrenalina nos quatro grupos estudados.

Grupos Relaxamento (%) Tensão (g)
G1 78,24 ± 3,95 1,38 ± 0,14
G2 14,04 ± 5,10 1,54 ± 0,36
G3 48,94 ± 9,29 * 1,39 ± 0,38
G4 26,91 ± 7,80 * 1,46 ± 0,36

*p < 0,05
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Em relação à função endotelial observou-se que o G1 foi 
aquele em que houve maior relaxamento dependente do 
endotélio, demonstrando boa atividade das células endo-
teliais e o G2, aquele com menor relaxamento e, portanto, 
pior função endotelial, havendo diferença estatisticamen-
te significativa entre ambos. Os G3 e G4 apresentaram 
relaxamento intermediário aos anteriores, com diferenças 
significativas a estes, ou seja, houve melhor relaxamento 
do segmento arterial com o tratamento em relação aos 
animais infartados, porém sem alcançar os níveis de rela-
xamento do grupo controle, sem infarto. Em relação aos 
resultados observados entre os grupos G3 e G4 não hou-
ve diferenças estatisticamente significativas, embora em 
valores absolutos o G3 apresentou melhora superior na 
função endotelial.

DiSCUSSÃO

O infarto do miocárdio continua sendo um problema de 
saúde pública no mundo, sendo que nos Estados Unidos 1,5 
milhões de indivíduos anualmente apresentam este evento 
que chega a ser fatal em um terço dos pacientes, ocorrendo 
a morte, geralmente, em sua fase precoce e atribuída a ar-
ritmias, mais frequentemente fibrilação ventricular16. Após 
a instituição das unidades coronarianas, houve diminuição 
considerável da mortalidade, devido aos cuidados inten-
sivos, monitoramento hemodinâmico, terapia com novos 
medicamentos, tais como nitratos, trombolíticos e inibido-
res da enzima conversora de angiotensina17,18. A influência 
dos IECA na evolução do infarto do miocárdio tem sido 
verificada em grandes ensaios clínicos, com a observação 
de diminuição da mortalidade, bem como a incidência de 
novos eventos e a frequência de insuficiência cardíaca19-21. 
No presente estudo, a ausência de fatores sabidamente cau-
sadores de disfunção endotelial, uma vez que os animais 
eram sadios, permitiu associar o infarto agudo do miocár-
dio à disfunção endotelial encontrada, do ponto de vista de 
causa e efeito visto, também, que não ocorreu diferenças 
nas pressões arteriais entre os grupos.
Pode-se atribuir a disfunção endotelial nesta situação a uma 
resposta adaptativa do aparelho cardiovascular, principal-
mente relacionada ao sistema neurohumoral representado 
pelas catecolaminas22, angiotensina II23 e endotelinas24. 
Estas substâncias, quando em situações de hiperativação, 
são capazes de causar disfunção endotelial25. Estudos têm 
confirmado estes resultados na presença de insuficiência 
cardíaca, ocasião em que a hiperativação do sistema neuro-
humoral encontra-se presente26-31.
Os resultados observados no gráfico 1, demonstrando me-
lhora na disfunção endotelial com uso de lisinopril e lo-
sartan, contribuem com a idéia de que o sistema renina-
angiotensina-aldosterona é responsável, em parte, por esta 
disfunção. A literatura oferece subsídios para está hipótese, 
uma vez que a angiotensina é capaz de estimular a produ-
ção de endotelinas e vice-versa, assim como a geração de 
ânion superóxidos através da estimulação de NAD/NA-
DPH oxidases, todos estes elementos, sendo responsáveis 
por disfunção endotelial32.

Teoricamente os inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina deveriam ser superiores aos bloqueadores es-
pecíficos desta em promover a recuperação da função en-
dotelial, uma vez que o bloqueio de enzima de conversão 
impede a degradação de bradicinina. Esta cinina contribui 
para reverter a disfunção endotelial, uma vez que já foi com-
provado ser um potente estimulador da produção de óxido 
nítrico31. Tem sido demonstrado em estudo experimental 
de infarto do miocárdio em ratos, em modelo semelhante 
ao do presente estudo que os receptores b1 da bradicinina 
apresentaram-se com maior expressão na vigência do infar-
to33. Em condições normais tais receptores são indetectá-
veis. Assim, a bradicinina representa um mecanismo adap-
tativo importante utilizado pelo organismo na manutenção 
do equilíbrio do sistema cardiovascular, provavelmente, em 
decorrência da melhora da disfunção endotelial. Os IECA, 
determinando redução na degradação de bradicinina atua-
riam, permitindo a captação de maior quantidade desta pe-
los receptores expressos em maior concentração. Este papel 
cardioprotetor da bradicinina tem sido verificado também, 
em modelo experimental de isquemia e reperfusão34.
Os resultados observados no gráfico 1, no entanto, de-
monstraram não ter havido diferença entre os grupos que 
receberam lisinopril e losartan no sentido de reverter a 
disfunção endotelial presente no infarto experimental do 
miocárdio em ratos. Entretanto, do ponto de vista absolu-
to, o grupo de animais que receberam IECA apresentaram 
melhor relaxamento dependente do endotélio, podendo ser 
interpretado que, talvez, estes fármacos possam ter maior 
efetividade em reverter a disfunção endotelial, em vista de 
preservarem a bradicinina.
Diante do exposto os resultados do presente estudo em re-
lação à disfunção endotelial, contribuiriam para o enten-
dimento de mais um evento presente na cadeia de meca-
nismos fisiopatológicos dependentes do infarto agudo do 
miocárdio. Também, o bloqueio do sistema renina-angio-
tensina-aldosterona, provavelmente hiperativado, contribui 
para melhor resposta do aparelho cardiovascular frente a 
está situação. 
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