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RESUMO 

As Nanopartículas Magnéticas (NPMs) têm sido utilizadas em várias aplicações 
biomédicas. É importante ressaltar que as nanopartículas de Ferrita de 
Manganês (MnFe2O4) possuem características essenciais para a ressonância 
magnética e grande potencial para o tratamento com hipertermia magnética, 
entretanto seus efeitos sobre o sistema cardiovascular são pouco relatados. 
Assim, o objetivo desse estudo foi determinar os efeitos cardiovasculares de 
quatro tipos diferentes de nanopartículas de ferrita de manganês: recoberta 
com a albumina (MnFe2O4 Albumina); recoberta com citrato (MnFe2O4 Citrato); 
recoberta com tripolifosfato (MnFe2O4 Fosfato); e nanopartículas com 
recobrimento iônico (MnFe2O4 Iônico). Os efeitos diretos das NPMs na 
contratilidade cardíaca foram avaliados em corações isolados de ratos. As 
MnFe2O4 Fosfato e MnFe2O4 Iônico aumentaram a Pressão intraventricular 
diastólica, diminuíram a Pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo e a dP/dt 
Máxima e Mínima, nenhuma das NPMs promoveram alterações na Pressão 
intraventricular sistólica. Esses resultados sugerem que os efeitos das NPMs 
estão fortemente relacionados com a superfície de recobrimento. Além disso, 
as NPMs recobertas com citrato, fostato e iônico, aumentaram a Pressão de 
Perfusão, entretanto esse efeito foi revertido com a utilização da nanopartícula 
recoberta com albumina. Somente as NPMs MnFe2O4 Iônico produziram um 
ligeiro efeito vasorrelaxante em anéis isolados de aorta. Nenhuma das NPMs 
alterou a frequência cardíaca e pressão arterial em ratos acordados. 
Sumarizando, as NPMs induziram efeitos ex vivo, entretanto não foram 
observados nenhum efeito in vivo. Assim, tendo em conta as dosagens 
adequadas, estas NPMs devem ser consideradas para possíveis aplicações 
terapêuticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vii 

 

ABSTRACT 

Magnetic Nanoparticles (MNPs) have been used for various biomedical 
applications. Importantly, manganese ferrite-based nanoparticles have a useful 
magnetic resonance imaging characteristics and potential for magnetic 
hyperthermia treatment, but their effects in the cardiovascular system are poorly 
reported. Thus, the objectives of this study were to determine the 
cardiovascular effects of four different types of manganese ferrite-based 
nanoparticles: albumin-coated (MnFe2O4 Albumin); citrate-coated (MnFe2O4 
Citrate); tripolyphosphate-coated (MnFe2O4 Phosphate); and bare nanoparticles 
(MnFe2O4 Ionic). The direct effects of the MNPs on cardiac contractility were 
evaluated in isolated perfused rat hearts. The MnFe2O4 Phosphate, MnFe2O4 
Ionic increased Left Ventricular End Diastolic Pressure, decreased Left 
Ventricular End Developed Pressure and maxin dP/dt and minimum dP/dt, none 
of the MNPs promoted changes in Left Ventricular End-Systolic Pressure. 
These results suggest that the effects MNPs were found to be strongly 
dependent upon the surface nanoparticles coating layer. Also, all three MNPs 
studied induced an increase in the perfusion pressure of isolated hearts. 
MnFe2O4 Ionic, but not MnFe2O4 Phosphate or MnFe2O4 Citratre, induced a 
slight vasorelaxant effect in the isolated aortic rings. None of the MNPs were 
able to change heart rate or arterial blood pressure in conscious rats. In 
summary, although the MNPs were able to induce effects ex vivo, no significant 
changes were observed in vivo. Thus, given the proper dosages, these MNPs 
should be considered for possible therapeutic applications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Nanotecnologia e Nanomedicina 
 

O avanço tecnológico evidenciado nos últimos anos tem possibilitado o 

surgimento de novos conceitos e ciências utilizando o prefixo “Nano”. A 

Nanotecnologia é definida como a fabricação, manipulação e utilização de estruturas 

com dimensões variando de 1-100nm (BRAKMANE; WINSLET; SEIFALIAN, 2012). 

Pode se dizer que a nanotecnologia teve seu marco inicial traçado no final do 

século 19 quando James Clerk Maxwell, um físico e matemático escocês, propôs a 

ideia de manipulação molecular em pequenas escalas (BRAKMANE; WINSLET; 

SEIFALIAN, 2012). Entretanto, somente na metade do século passado, em uma 

palestra ministrada pelo Físico americano Richard P. Feynman em 1959 no Instituto 

de Tecnologia da Califórnia com o título, “There’s Plenty of Room at the Bottom”, foi 

proposto que no futuro haveria a possibilidade de manipular átomos e moléculas que 

apresentariam propriedades distintas. Apesar disso, o termo “nanotecnologia” foi 

utilizado somente em 1974 pelo pesquisador japonês Norio Taniguchi na 

Universidade de Tóquio, onde Taniguchi referiu-se a capacidade de desenvolver 

materiais em escala nanométrica (SAHOO; PARVEEN; PANDA, 2007). 

Nos últimos anos a utilização de nanopartículas dentro da medicina tornou-se 

uma das principais subcategorias da nanotecnologia ganhando o nome de 

Nanomedicina. O rápido e dinâmico avanço da medicina permitiu incorporar meios 

biológicos a nanomateriais, dando origem a novos meios de diagnóstico e 

tratamento de diversas patologias (BRAKMANE; WINSLET; SEIFALIAN, 2012). 

Existem diversos tipos de nanoestruturas, dentre essas, podemos citar as 

nanopartículas de ouro (HAINFELD et al., 2013), prata (ROSAS-HERNÁNDEZ et al., 

2009), nanotubos de carbono (KANG; MOON, 2014; WILCZEWSKA et al., 2012), 

materiais cerâmicos tais como sílica, alumínio e titânio (KOO; RUBINSTEIN; 

ONYUKSEL, 2005) e as nanopartículas magnéticas (NPMs). Estas últimas têm 

ganhado um grande destaque, principalmente devido à sua utilização em 

diagnósticos e tratamentos de doenças (NIEMIROWICZ et al., 2012; PANKHURST 

et al., 2003). 
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1.2. Nanopartículas Magnéticas  

 

As NPMs, na maioria das vezes, são formadas por um núcleo de magnetita 

(Fe3O4) ou maguemita (ϒ – Fe2O3) (CALERO et al., 2013). Essas estruturas 

possuem estabilidade coloidal e características químicas e térmicas, tornando-as 

candidatas promissoras para utilizações biomédicas (GUPTA; GUPTA, 2005; 

NIEMIROWICZ et al., 2012). 

A aplicação das NPMs tem sido investigada em diversas áreas da biologia e 

da medicina (LIU; CHEN; TENG, 2010). Essas nanopartículas podem ter seu 

tamanho controlado, de poucos nanômetros a dezenas de nanômetros, podendo ser 

colocadas em tamanhos menores ou iguais a uma célula (10-100 µm), a um vírus 

(20-450 nm), a uma proteína (5-50 nm) ou a um gene (2 nm de largura e 10-100 nm 

de comprimento). Além disso, o fato de serem magnéticas permite a essas 

nanopartículas serem manipuladas por um gradiente de campo magnético 

(PANKHURST et al., 2003).  

Com o objetivo de aumentar a eficácia das NPMs, diversos materiais tem se 

utilizado para recobri-las. Dentre estes materiais podemos citar o ácido poliacrílico 

(IVERSEN et al., 2013) e a albumina (ESTEVANATO et al., 2011). As nanopartículas 

também podem ser encapsuladas em diferentes nanocarreadores, tais como 

dendrímeros, lipossomas, nanoesferas poliméricas ou oligossacarídeos cíclicos 

(CINTRA et al., 2009; GALVIN et al., 2012; GUPTA; GUPTA, 2005; ITO et al., 2005; 

OLIVEIRA et al., 2012). Esses recobrimentos e encapsulamentos possibilitam 

aumentar a estabilidade das nanopartículas (principalmente em pH fisiológico) e 

diminuem as chances de serem endocitadas por células de defesa (THÜNEMANN et 

al., 2006). 

Com todas estas características as NPMs podem ser utilizadas para 

diferentes fins, destacando-se como agente de contraste na ressonância magnética 

de imagem (ARTEMOV, 2003; GUPTA; GUPTA, 2005; PANKHURST et al., 2003; 

SILVA; BOCK, 2008), entrega especifica de fármacos (CHOMOUCKA et al., 2010; 

GUPTA; GUPTA, 2005; PANKHURST et al., 2003; WILCZEWSKA et al., 2012) e 

hipertermia magnética (BRANQUINHO et al., 2013; FRANKE et al., 2013; GUPTA; 

GUPTA, 2005; ITO; HONDA; KOBAYASHI, 2006). 
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1.2.1. Atuação das Nanopartículas magnéticas na entrega específica de 

fármacos  

 

Nas últimas décadas tem sido visto um desenvolvimento promissor das NPMs 

na entrega específica de fármacos (CHOMOUCKA et al., 2010; GUPTA; GUPTA, 

2005; PANKHURST et al., 2003; WILCZEWSKA et al., 2012). O fármaco pode ser 

conectado a uma NPM através de ligações covalentes, interações eletrostáticas, 

processos de absorção e encapsulamento (WILCZEWSKA et al., 2012). Os 

principais objetivos na utilização de nanopartículas como carreadoras de fármacos 

são, dentre outros, aumentar a especificidade, reduzir a toxicidade e efeitos 

colaterais e aumentar a biocompatibilidade (DE JONG; BORM, 2008). Entretanto, 

para essa aplicação ser bem sucedida, deve-se levar em consideração, o tamanho, 

a carga e a superfície química da nanopartícula (CHOULY et al., 1996; GUPTA; 

GUPTA, 2005). Chouly et al. (1996) relataram que esses fatores podem influenciar 

no tempo de circulação da nanopartícula na corrente sanguínea e na 

biodisponibilidade das nanopartículas dentro do corpo. Ressalta-se que muitas 

formulações já foram aprovadas para o uso clínico, incluindo aplicações terapêuticas 

e de exames de imagem (VEISEH; GUNN; ZHANG, 2010). Exemplificando essas 

novas formulações, podemos citar o Ferumoxytol ®, preparado para o tratamento de 

anemia e doença renal crônica (SCHWENK, 2010), e o Abraxane ® utilizado no 

tratamento oncológico (MIELE et al., 2009). Bajpai e Gupta (2011) projetaram um 

nanocomposto magnético que poderia liberar o antibiótico Ciprofloxacina através da 

orientação promovida por um campo magnético externo. Isso possibilitou a análise 

da integridade química do fármaco, potencial antibiótico e dinâmica do processo de 

liberação do fármaco, tornando essa aplicação mais eficaz e reduzindo os efeitos 

colaterais. 

A possibilidade das NPMs serem guiadas ao tecido alvo por meio de um 

campo magnético externo tem despertado o interesse de diversas pesquisas, pois 

pode-se reduzir a exposição sistêmica à droga, reduzir a quantidade da droga e 

também promover o efeito terapêutico mais eficaz devido a sua atuação local 

(CHORNY et al., 2011). Ainda podemos destacar a utilização das nanopartículas no 

desenvolvimento de vacinas (SAHOO; PARVEEN; PANDA, 2007; THORLEY; 

TETLEY, 2013). Estudos tem demonstrado que a utilização das nanopartículas 

magnéticas pode colaborar para o aperfeiçoamento das vacinas atualmente 
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disponíveis como também, podem ser uma alternativa aos adjuvantes atualmente 

utilizados e que muitas vezes provocam efeitos colaterais (THORLEY; TETLEY, 

2013). 

 

1.2.2. Atuação das nanopartículas magnéticas como agente de contraste na 

ressonância magnética de imagem. 

 

As NPMs tiveram sua utilização amplamente difundida nos últimos tempos 

através da utilização como agente de contraste nos exames de Ressonância 

magnética de imagem (RMI). A RMI é uma técnica não invasiva utilizada para 

diagnosticar diversas patologias através de seu alto contraste em tecidos moles, 

sem limites de penetração e capacidade tridimensional (3D) (NIEMIROWICZ et al., 

2012). Seus princípios se baseiam na utilização de pulsos de rádio frequência e um 

poderoso campo magnético para produzir imagens de ossos, órgãos, tecidos e 

outras estruturas internas do corpo (NIEMIROWICZ et al., 2012). Ao contrário de 

outras técnicas de imagem como raio-X e tomografia computadorizada, a 

ressonância magnética não utiliza radiação ionizante e pode ser utilizada para 

imagem in vivo em tempo real e de forma não invasiva (ALRIC et al., 2008). 

Favorecendo a um maior contraste e um sinal amplificado, já existem agentes 

de contraste a base de NPMs clinicamente avaliados e aprovados (LIU et al., 2013), 

dentre estes podemos citar, o Feridex ® e o Resovist ®, utilizados como contraste 

para RMI do fígado (TANIMOTO; MUKAI; KURIBAYASHI, 2006) o Lumiren ®, 

utilizado como agente de contraste do intestino (WANG; HUSSAIN; KRESTIN, 2001) 

e Ferumoxtran – 10 ®, utilizado como agente de contraste para detecção de 

metástase nos linfonodos (FORTUIN et al., 2013). Em estudo realizado por Trivedi et 

al. (2004), os autores verificaram a eficácia das NPMs como agentes de contraste 

em humanos com ateroma de carótida. Após aplicação das NPMs, áreas com a 

presença de lesão foram evidentes após 24-48 horas dessa injeção. 

 

1.2.3.  Aplicação das Nanopartículas Magnéticas na Hipertermia Magnética 

 

A Hipertermia tem se tornado uma ferramenta promissora para o tratamento 

do câncer. Atuando sobre temperaturas acima de 45ºC, a hipertermia é capaz de 

provocar necrose e/ou apoptose celular. A essa temperatura é possível causar 
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desestabilização da integridade da membrana celular, induzir a desnaturação 

proteica e inativar sistemas de reparos a danos no DNA (FRANKE et al., 2013). 

Após serem associadas às células tumorais e serem submetidas ao um 

campo magnético, as NPMs giram em resposta ao campo magnético alternado, 

levando ao aumento da temperatura, provocando a morte das células tumorais  

(ESTEVANATO et al., 2011; TORCHILIN, 2007). Yonezawa et al. (1996) mostraram 

que a 42ºC já é possível ocorrer morte de células tumorais por apoptose e que a 

44ºC ocorre morte celular por necrose, demonstrando que a hipertermia pode 

facilmente provocar a morte de células tumorais por necrose apenas por um 

aumento de temperatura suficiente. Entretanto, o maior problema desta técnica é a 

dificuldade de aquecimento somente da região tumoral sem ocasionar lesão do 

tecido normal (ITO; HONDA; KOBAYASHI, 2006; PANKHURST et al., 2003). 

Utilizando as nanopartículas de Ferrita de Manganês (MnFe2O4) recobertas 

com citrato, Rodrigues et al. (2013) avaliaram se a termografia de infravermelho não 

invasiva era eficiente na detecção de aumento de temperatura promovido por essas 

nanopartículas em regiões tumorais. Eles observaram que a associação dessa 

técnica com as nanopartículas MnFe2O4 pode ser uma alternativa não só no 

tratamento com hipertermia magnética mas também na detecção precoce de 

tumores subcutâneos. 

 

1.3. Efeitos tóxicos das Nanopartículas Magnéticas 

 

Apesar dos inúmeros efeitos benéficos trazidos pela utilização das NPMs, 

elas também podem gerar alguns efeitos tóxicos. Já é sabido que essas 

nanopartículas podem levar a uma produção exagerada de radicais livres, que por 

sua vez levam a indução de estresse oxidativo (GALVIN et al., 2012). Em excesso, 

os radicais livres provocam sérios danos celulares, como por exemplo, a oxidação 

de lipídios e proteínas, danos ao DNA da célula e alterações da função mitocondrial, 

o que pode levar inclusive a morte celular (CALERO et al., 2013; GALVIN et al., 

2012). Porém, como abordado anteriormente, esses efeitos tóxicos podem ser 

minimizados de acordo com o tamanho, o tempo de exposição e o recobrimento das 

NPMs. 

Calero et al. (2013) avaliaram a citotoxicidade de nanopartículas de ferro com 

três diferentes recobrimentos (aminodextrano, 3-aminopropril-trietoxissilano e ácido 
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dimercaptossuccínico) em células humanas de adenocarcinoma cervical. Eles 

observaram que os três tipos de recobrimentos apresentaram baixíssimas 

citotoxicidades e que as nanopartículas recobertas com 3-aminopropil-trietoxissilano 

foram as que apresentaram maior internalização celular, abrindo espaço para futuras 

pesquisas utilizando NPMs com esses recobrimentos para agentes de contraste, 

carreadores de drogas e no tratamento com hipertermia magnética. Watanabe et al. 

(2013) avaliaram a citotoxicidade da nanopartícula Fe3O4 sobre células epiteliais do 

pulmão, onde observaram que a uma concentração de 100 ng/ml os efeitos tóxicos 

eram mínimos, mas foram capazes de provocar significativa redução da capacidade 

antioxidante da célula e aumentar os danos oxidativos do DNA. No entanto, apesar 

dos estudos demonstrando a toxicidade das NPMs, ainda não se tem conhecimento 

dos efeitos tóxicos, em especial os efeitos cardiovasculares das nanopartículas 

MnFe2O4 utilizadas neste estudo. 

 

1.4. Atuação das Nanopartículas Magnéticas sobre o Sistema 

Cardiovascular  

 

Como pode ser notado, a nanomedicina e a nanotecnologia possuem caráter 

interdisciplinar, envolvendo conceitos da biologia, química, física e engenharia 

(FAKRUDDIN; HOSSAIN; AFROZ, 2012). No entanto para que novas tecnologias 

sejam desenvolvidas tanto para o diagnóstico quanto para a terapêutica é preciso 

que diversas áreas do conhecimento sejam exploradas. Dentre elas podemos citar a 

Cardiologia como sendo alvo de grande interesse para a ciência e para a sociedade.  

No Brasil, segundo levantamentos do Ministério da Saúde em 2011, as 

doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte entre homens e 

mulheres em todas as regiões do país (Tabela 1). Nos últimos anos têm sido 

observados grandes avanços nas formas de tratar e prevenir essas doenças, 

entretanto desde o inicio do século XXI o número de óbitos por doenças 

cardiovasculares aumenta a cada ano1.  

 

 

 

                                                 
1
 www.datasus.gov.br 
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Tabela 1. Causas de Mortalidade no Brasil no ano de 2011 

Região 

Doenças 
infecciosas 

e 
parasitárias 

Neoplasias 

Doenças 
do 

aparelho 
circulatório 

Doenças 
do 

aparelho 
respiratório 

Afecções 
originadas 

no 
período 
perinatal 

Causas 
externas 

Demais 
Causas 

definidas 
Total 

Total 
 

49.175 184.384 335.213 126.693 23.579 145.842 305.612 1.170.498 

Região 
Norte 
 

3.599 8.240 15.167 5.800 2.907 12.232 19.226 67.171 

Região 
Nordeste 
 

12.741 38.680 86.348 26.833 7.940 44.308 84.400 301.250 

Região 
Sudeste 
 

22.906 90.130 158.491 64.447 8.352 56.019 141.910 542.255 

Região 
Sul 
 

6.596 36.150 54.597 21.567 2.574 20.674 42.439 184.597 

Região 
Centro-
Oeste 

3.333 11.260 20.610 8.046 1.806 12.609 17.561 75.225 

Fonte: Ministério da Saúde. datasus.gov.com.br (2011) 

 

A elevada incidência de mortes por doenças cardiovasculares está 

diretamente proporcional ao número de pesquisas envolvidas na busca por novas 

tecnologias para tentar reduzir essa incidência. As pesquisas em nanotecnologia e 

nanomedicina tem revelado que essa pode ser uma importante e promissora 

ferramenta capaz de ajudar a reduzir a taxa de mortalidade por doenças 

cardiovasculares. Desta forma, é essencial o desenvolvimento de ferramentas que 

possam ser utilizadas com objetivos de diagnóstico e/ou terapêutico sem apresentar 

efeitos indesejáveis. 

Uma das principais áreas de atuação da nanotecnologia sobre as doenças 

cardiovasculares tem sido na RMI (SOSNOVIK; NAHRENDORF; WEISSLEDER, 

2007), onde as NPMs podem ser utilizadas como agentes de contraste 

possibilitando diagnosticar e tratar precocemente, podendo diminuir os altos índices 

de mortalidade associados às doenças cardiovasculares (GODIN et al., 2010). 

Vários estudos já têm demonstrado os efeitos cardiovasculares produzidos 

pela utilização das NPMs. Objetivando analisar os efeitos das nanopartículas de 

ferro recobertas com ácido poliacrílico sobre a pressão arterial média, contratilidade 

vascular e função renal de camundongos, Iversen et al. (2013) verificaram que essas 

nanopartículas reduziram significativamente a pressão arterial média, porém não 

foram encontradas alterações na frequência cardíaca e também na filtração 

glomerular, ou seja, não provocavam alterações na função renal desses animais.  
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Em um estudo realizado por Ramalho (2012) utilizando NPMs de Magnetita 

(Fe3O4) recobertas com citrato em modelos de coração isolado de ratos pelo método 

de Langendorff, os autores observaram que essas nanopartículas produziam 

alterações da contratilidade cardíaca com aumento da pressão intraventricular 

diastólica e diminuição da pressão intraventricular sistólica. Entretanto, estas 

nanopartículas não provocaram nenhuma alteração significativa na pressão arterial 

média ou na frequência cardíaca em ratos acordados. Também utilizando a técnica 

de coração isolado pelo método de Langendorff, Stampfl et al. (2011) demonstraram 

que as nanopartículas produzidas por fuligens, nanopartículas de dióxido de Titânio 

(TiO2) e dióxido de Sílica (SiO2) promoviam um aumento na frequência cardíaca 

acompanhado por arritmias. 

As NPMs quando injetadas na corrente sanguínea podem ser deslocadas 

para qualquer órgão e tecido, Apopa et al. (2009) utilizando nanopartículas de ferro, 

verificaram que a exposição a essas nanopartículas promovia o aumento na 

permeabilidade em células endoteliais humanas.  Esse aumento foi decorrente ao 

aumento na produção de Espécies reativas de oxigênio envolvendo a via de 

sinalização Akt/GSK-3β o que ocasiona uma remodelação dos microtúbulos e 

consequentemente alteração da permeabilidade celular.  

Zhu et al. (2011) avaliaram os efeitos diretos da exposição à nanopartículas 

de óxido de ferro (Fe2O3 e Fe2O4) em células endoteliais de aorta humana, além 

disso os autores também avaliaram, a síntese e excreção de óxido Nítrico (NO) e a 

produção de espécies reativas de oxigênio. Foi observado que as nanopartículas de 

óxido de ferro poderiam (I) ser endocitadas e interagirem diretamente com as células 

endoteliais, (II) quando endocitadas poderiam interagir com as células endoteliais 

através de íons livres de ferro e também (III) produzindo respostas através de 

espécies reativas de oxigênio e gerando radicais livres, o que podem ser prejudiciais 

à síntese e excreção de óxido nítrico e consequentemente a todo o sistema 

cardiovascular. 

Como pode ser observado, as NPMs apresentam grande potencial para 

aplicações biomédicas, o que gera grande motivação para o aprimoramento e 

desenvolvimento de novas nanopartículas. Além disso, é extremamente importante o 

conhecimento detalhado dos efeitos sistêmicos destas partículas. 

O grupo do professor Andris Bakuzis do Instituto de Física da Universidade 

Federal de Goiás, vem desenvolvendo diversas nanopartículas magnéticas com 
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potencial de aplicação em várias áreas. Responsáveis pela produção das 

nanopartículas, o grupo tem se dedicado principalmente a síntese e estudos das 

NPMs e suas diversas aplicações biológicas (BAKUZIS et al., 2013; MEDEIROS et 

al., 2012). Dentre estas nanopartículas, as NPMs de Ferrita de Mangânes (MnFe2O4) 

tem demonstrado importantes características que favorecem sua utilização na RMI 

(KIM et al., 2011) e no tratamento com hipertermia magnética (RODRIGUES et al., 

2013). Ademais, sabe-se que os recobrimentos das nanopartículas podem 

influenciar na sua aplicabilidade, bem como nos possíveis efeitos sistêmicos. Assim, 

é importante conhecer os efeitos sistêmicos em especial no sistema cardiovascular 

das NPMs com diferentes tipos de recobrimento. Diante disso, o objetivo deste 

trabalho foi determinar os possíveis efeitos cardiovasculares das NPMs de Ferrita de 

Manganês (MnFe2O4) produzidas pelo grupo do Prof. Andris com diferentes tipos de 

recobrimentos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Verificar os possíveis efeitos das NPMs de Ferrita de Manganês (MnFe2O4) 

com diferentes tipos de recobrimento na função cardiovascular de ratos. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

 Avaliar o efeito das NPMs com diferentes recobrimentos na contratilidade 

cardíaca de corações isolados de ratos. 

 Avaliar o efeito das NPMs com diferentes recobrimentos na vasomotricidade 

coronariana de corações isolados de ratos. 

 Avaliar o efeito das NPMs com diferentes recobrimentos na pressão arterial 

média e na frequência cardíaca de ratos acordados. 

 Avaliar o efeito das NPMs com diferentes recobrimentos em anéis isolados de 

aorta de ratos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Síntese das Nanopartículas 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizadas nanopartículas de 

Ferrita de M anganês (MnFe2O4) recobertas com (1) Citrato, (2) Fosfato, (3) Iônico 

ou (4) Albumina. 

Estas nanopartículas foram sintetizadas e cedidas pelo grupo do Professor 

Doutor Andris Figueroa Bakuzis do Laboratório de Sínteses do Instituto de Física da 

Universidade Federal de Goiás. As características das nanopartículas utilizadas no 

estudo estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Características das NPMs de MnFe2O4 com seus respectivos recobrimentos 

Amostra 
Camada de 

Revestimento 

Diâmetro 

do 

Núcleo 

(nm) 

Diâmetro 

Hidrodinâmico 

(nm) 

Magnetização 

da Partícula 

(emu/g) 

Concentração 

das 

Partículas 

(mg/ml) 

Potencial 

Zeta (mV) 

MnFe2O4 

Citrato 
Citrato 14.0 90.2 33.3 106.5 -42 

MnFe2O4 

Fosfato 
Fosfato 13.1 87.9 47.2 29.5 -41 

MnFe2O4 

Iônico 
Nenhum 9.2 51.8 54.0 50.0 (-) 

MnFe2O4 

Albumina 
Albumina ____ ____ 23.7 27.4 ____ 

 

3.2. Animais 

 

Foram utilizados ratos adultos da linhagem Wistar, pesando entre 250-350 

gramas, provenientes do Biotério Central do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás.  

Os animais foram alocados no Laboratório de Manutenção de Animais do 

Departamento de Ciências Fisiológicas/ICB/UFG, ficando no máximo 5 animais por 

gaiola com temperatura e intensidade de luz controlada (12 horas claro/ 12 horas 

escuro), e livre acesso de água e comida. 
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3.3. Preparação dos Corações Isolados 

 

Para avaliação da função cardíaca ex-vivo, foi utilizada a técnica de 

Langendorff com Fluxo constante. O fluxo estabelecido foi de 10 ± 2 ml/min, 

mantidos à uma temperatura de 37 ± 1ºC.  

Os animais foram eutanasiados por decaptação 10 minutos após serem 

heparinizados (400 µl). A cavidade torácica foi aberta e o coração retirado e 

colocado em um béquer contendo solução nutridora em temperatura aproximada de 

4ºC. Esse resfriamento foi necessário para diminuir o metabolismo do miocárdio, 

antes destes serem conectados ao sistema de perfusão. 

Após os corações terem sido colocados sobre uma placa de Petri, foram 

removidos os tecidos pulmonar e vascular, esôfago e traqueia que acompanharam o 

coração, a artéria aorta ascendente foi seccionada na altura de sua primeira 

ramificação e fixada a uma agulha de aço inoxidável conectada ao sistema de 

perfusão contendo a solução nutridora de Krebs Ringer (mmol/L) descrita na Tabela 

3.  

 

Tabela 3. Solução de Krebs Ringer 

Composto Concentração em mM 

NaCl 118.4 

KCl 4.7 

MgSO4. 7H2O 1.2 

CaCl2. 2H2O 1.25 

Glicose 11.7 

NaHCO3 26.5 

 

Para analisar os parâmetros de contratilidade miocárdica, um pequeno balão 

conectado a um transdutor de pressão foi inserido na câmara ventricular esquerda 

para o registro das Pressões intraventriculares sistólica (PIS) e diastólica (PID), 

dP/dt máxima e mínima e Frequência Cardíaca (FC). Além deste transdutor, outro 
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transdutor foi acoplado ao sistema por uma abertura acima do coração para registrar 

a Pressão de perfusão (PP). 

 

3.4. Protocolo para coração isolado 

 

Após um período basal de 20-30 minutos, os corações isolados de ratos 

foram perfundidos com solução contendo as NPMs (0,001mL de fluído para 100mL 

de solução nutridora, correspondente a uma concentração de 1010 partículas por mL) 

durante 10 minutos. Decorrido esse tempo os corações foram novamente 

perfundidos com solução nutridora por 20 minutos (Figura 1). 

 

 

 

 

  

 

   0           Basal              20                        30                                                     50min 

 

Figura 1. Esquema do protocolo experimental 

 

3.5. Preparação dos anéis de aorta isolados 

 

Para avaliar os efeitos das NPMs, anéis de aorta torácica descendente, livre 

de tecido adiposo e conectivo, foram montados em solução de Krebs-Henseleit 

aerada (95% de O2 e 5% CO2), a 37 ± 1ºC.  A composição da solução nutridora 

utilizada para o banho do anel de aorta isolada está detalhada na tabela 4. 

Os animais foram eutanasiados por decapitação 10 minutos após serem 

heparinizados (400 µl de heparina). Uma vez exposta a cavidade torácica, a aorta 

torácica descendente foi retirada e dividida em anéis de 4 mm.  

Os anéis foram mantidos sob uma tensão de 1.5 g, durante 1 h para se 

estabilizarem.  A atividade mecânica foi registrada isometricamente usando um 

sistema de aquisição de dados (Dataq Instruments). 

 

Nanopartículas 
Magnéticas 

Lavagem 
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Tabela 4. Solução de Krebs-Henseleit 

Composto Concentração em mM 

NaCl 118.06 

KCl 4.6 

MgSO4. 7H2O 2.4 

CaCl2. 2H2O 3.3 

Glicose 11.1 

NaHCO3 24.9 

KH2PO4 0.9 

 

A presença de endotélio funcional foi avaliada pela porcentagem de 

relaxamento induzido pela acetilcolina (10 µM) nos vasos pré-contraídos com 

fenilefrina (0,1 µM). Para avaliar os efeitos constritores das nanopartículas 

magnéticas, os anéis de aorta foram incubados com nanopartículas (0,1; 0,5; 1,0; 

5,0; 10,0 µL) em condições basais. A avaliação do efeito vasorrelaxante das 

nanopartículas foi realizada a partir da pré-contração com fenilefrina (0,1 µM) e em 

seguida, doses cumulativas de nanopartículas (0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 µL) foram 

adicionadas ao banho. 

 

3.6. Registro de pressão arterial e frequência cardíaca em ratos 

acordados 

 

Objetivando avaliar os efeitos das NPMs na Pressão Arterial Média (PAM) e 

Frequência Cardíaca (FC) em ratos acordados, foi realizado o procedimento 

cirúrgico de canulação da artéria e veia femoral dos animais. 

Para o procedimento cirúrgico os animais foram anestesiados (70 mg/kg de 

ketamina e 30 mg/kg de xilazina), uma incisão na face ventral da pata traseira 

esquerda foi necessária para expor e dissecar a artéria e a veia femoral, logo em 

seguida um tubo de polietileno PE-10 de 3 cm (para veia) e 4 cm(para artéria) foi 

introduzido em cada vaso. Esse tubo é soldado a outro tubo de polietileno PE-50 de 

13 cm de comprimento preenchido com heparina.  
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As porções PE-50 foram transpassadas sob a pele do dorso e suas 

extremidades foram exteriorizadas e fixadas com fios de sutura. Finalizando o 

procedimento cirúrgico a incisão foi suturada e os animais receberam doses de 

antibiótico e anti-inflamatório. 

 

3.7. Protocolo para registro de pressão arterial e frequência cardíaca 

 

             Após 24 horas da cirurgia, a cânula ligada à artéria foi acoplada a um 

transdutor de pressão ligado a um amplificador de sinal ETH – 400 (CB Sciences, 

Inc.), por sua vez conectado a um conversor analógico digital PowerLab/400 

(ADInstruments) acoplado ao software Labchart (ADInstruments), numa frequência 

de amostragem de 1000 Hz, a fim de registrar a pressão arterial sistólica e diastólica, 

além da frequência cardíaca. A cânula ligada à veia foi utilizada para administração 

dos fluidos magnéticos. 

 Com o intuito de evitar a formação de coágulos durante os registros, foi 

administrada solução salina heparinizada nas cânulas ligadas a artéria femoral. 

Após o período de estabilização do registro, cerca de 20-30 min, foram 

administradas doses crescentes de 2, 4, 8, 16 e 32 µl de fluido magnético diluídos 

em solução salina isotônica com intervalo de 15 minutos entre cada aplicação, onde 

o volume final injetado era de 0.2 ml.  

 Ao final do registro os animais foram acondicionados em suas gaiolas e 

passados 24 h da aplicação das nanopartículas, um novo registro foi realizado 

objetivando avaliar o efeito tardio das nanopartículas magnéticas sobre a pressão 

arterial e a frequência cardíaca de animais acordados. 

 

3.8. Análise Estatística 

 

Os dados estão expressos com média ± erro padrão da média. Para análise 

dos resultados obtidos na técnica de coração isolado e nos anéis de aorta isolados 

foram utilizados os testes Two-Way ANOVA seguido do pós-teste LSD de Fisher. 

One-Way (ANOVA) seguido do pós-teste de Newman-Keuls foi utilizado para as 

análises da PAM e FC em animais acordados.  

Todas as análises estatísticas foram consideradas significantes quando 

p<0.05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Efeito das Nanopartículas Magnéticas sobre a função cardíaca em 

coração isolado de ratos 

 

Inicialmente foram avaliados os efeitos das NPMs de MnFe2O4 recobertas 

com Citrato, Fosfato e Iônico. 

Os corações de ratos Wistar foram submetidos à técnica de Langendorff com 

fluxo constante para avaliar os efeitos diretos das NPMs na função ventricular e 

coronariana. Os parâmetros basais dos corações isolados estão apresentados na 

Tabela 5. A Pressão Intraventricular Sistólica (PIS) não foi alterada pelas NPMs de 

MnFe2O4 no período de perfusão ou lavagem (Figura 2).  

 

Tabela 5. Valores basais expressos em média ± desvio padrão da média 

 Controle 
MnFe2O4 

Citrato 

MnFe2O4 

Fosfato 

MnFe2O4 

Iônico 

PIS  

(mmHg) 
96,7 ± 19,4 108,2 ± 34,8 111,3 ± 23,3 106,3 ± 24,9 

PID 

 (mmHg) 
13,2 ± 3,7 9,9 ± 1,7 12,6 ± 1,6 11,8 ± 1,3 

PDVE  

(mmHg) 
83,5 ± 18,4 96,1 ± 36,9 97,9 ± 22,2 94,4 ± 24,1 

dP/dt Máxima 

(mmHg/s) 
1958,7 ± 508,6 1925,4 ± 403,6 2214,1 ± 556,7 2312,2 ± 676,8 

dP/dt Mínima 

(mmHg/s) 
1597,7 ± 417,5 1519,2 ± 269,6 1862,3 ± 407,1 1855,7 ± 333,9 

FC  

(bpm) 
289,6 ± 38,1 294,0 ± 28,9 244,1 ± 24,4 259,6 ± 82,7 

PP  

(mmHg) 
100,9 ± 33,1 94,7 ± 29,2 97,0 ± 38,1 95,3 ± 33,6 
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Figura 2. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato, (C) MnFe2O4 Iônico, 
na Pressão Intraventricular Sistólica de corações isolados de ratos. 
 

 

 

Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística. 
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As nanopartículas MnFe2O4 Citrato não provocaram nenhuma alteração 

quando comparadas com os corações controle (Figura 3A). Entretanto, as 

nanopartículas MnFe2O4 Fosfato e MnFe2O4 Iônico aumentaram significativamente a 

Pressão Intraventricular Diastólica (PID) quando comparados com os corações 

controle (Figura 3B e 3C). As NPMs recobertas com fosfato promoveram um 

aumento de aproximadamente 14.29 mmHg, enquanto a iônica de 28.55 mmHg.  

 

Figura 3. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato, (C) MnFe2O4 Iônico, 
na Pressão Intraventricular Diastólica de corações isolados de ratos 
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Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatítica. 
*p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 

 

A Pressão Desenvolvida no Ventrículo Esquerdo (PDVE) foi similar entre as 

nanopartículas MnFe2O4 Citrato e o grupo Controle (Figura 4A). No entanto, as 

nanopartículas MnFe2O4 Fosfato e Iônico produziram diminuição da PDVE quando 

comparada com os corações controle (Figura 4B e 4C).  

 

Figura 4. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato e (C) MnFe2O4 Iônico, 
na Pressão Desenvolvida no Ventrículo Esquerdo de corações isolados de ratos. 
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Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com media ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foram utilizados. * p<0.01 vs basal 
controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 
 

Todos os corações isolados de ratos perfundidos com NPMs, produziram 

alterações na dP/dt mínima quando comparados com os corações controle. As 

nanopartículas MnFe2O4 Citrato não alteraram a dP/dt mínima durante o período de 

perfusão, mas provocaram aumento no final do período de lavagem (Figura 5A). Já 

as nanopartículas MnFe2O4 Fosfato e Iônico diminuíram a dP/dt mínima, essa 

diminuição foi mais acentuada nos corações perfundidos com as MnFe2O4 Iônico 

(Figura 5B e 5C).   
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Figura 5. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato, (C) MnFe2O4 Iônico, 
na dP/dt Mínima de corações isolados de ratos. 

 

 

 

 

Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido, por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística. 
*p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 
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Semelhante aos resultados de dP/dt Mínima, a dP/dt Máxima apresentou 

diferenças significativas quando comparados com os corações controle. As 

nanopartículas MnFe2O4 Citrato produziram um leve porém significante aumento 

somente no final do período de lavagem quando comparadas com os corações 

controle (Figura 6A), já as nanopartículas MnFe2O4 Fosfato e Iônico diminuíram a 

dP/dt máxima (Figura 6B e 6C).  

 

Figura 6. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato e (C) MnFe2O4 Iônico, 
na dP/dt Máxima de corações isolados de ratos. 
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Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística.     
* p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 

  

As NPMs também promoveram alterações significativas na perfusão 

coronariana. Todos os três tipos de recobrimento, aumentaram a pressão de 

perfusão. As NPMs recobertas com Citrato e Fosfato aumentaram a pressão de 

perfusão somente no período de lavagem (Figura 7A e 7B), ao contrário das 

nanopartículas MnFe2O4 Iônico que provocaram um aumento acentuado da pressão 

de perfusão (Figura 7C).   

 

Figura 7. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato e (C) MnFe2O4 Iônico, 
na Pressão de Perfusão de corações isolados de ratos. 
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Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística.      
* p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 
 

As NPMs também provocaram alterações da Frequência Cardíaca (FC) ex 

vivo, onde as nanopartículas MnFe2O4 Citrato e Iônico produziram uma significante 

queda da FC quando comparadas com os corações controle (Figura 8A e 8C). Ao 

contrário das nanopartículas MnFe2O4 Fosfato que obtiveram efeitos similares ao 

grupo controle (Figura 8B).  
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Figura 8. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato e (C) MnFe2O4 Iônico, 
na Frequência Cardíaca de corações isolados de ratos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± EPM. 
Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística. * p<0.01 
vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 



40 

 

4.2. Efeito das Nanopartículas Magnéticas recobertas com albumina na 

função cardíaca 

 

Diante dos dados anteriormente apresentados, as nanopartículas MnFe2O4 

Iônico produziram os efeitos deletérios mais significativos no coração isolado. Assim, 

passamos a avaliar se o recobrimento destas nanopartículas com albumina poderia 

atenuar estes efeitos. A albumina vem sendo utilizada com êxito no recobrimento de 

nanopartículas por ser a principal proteína plasmática e também por suas 

características biodegradáveis  

Os valores basais dos parâmetros de coração isolado estão contidos na 

Tabela 6. Como as outras nanopartículas essas NPMs não provocaram efeitos sobre 

a Pressão Intraventricular Sistólica (Figura 9A), entretanto essas nanopartículas 

conseguiram reverter os efeitos das NPMs MnFe2O4 Iônico sobre a Pressão 

Intraventricular Diastólica (Figura 9B). Diferentemente das nanopartículas MnFe2O4 

Iônico, as recobertas com albumina não promoveram nenhuma alteração 

significativa da Pressão Desenvolvida no Ventrículo Esquerdo (Figura 9C). 

 

Tabela 6. Valores basais MnFe2O4 Albumina expressos em média ± desvio padrão da 

média 

 
MnFe2O4 

Albumina 

MnFe2O4 

Iônico 

PIS 

(mmHg) 
95,9 ± 11,3 106,3 ± 24,9 

PID 

(mHg) 
9,7 ± 3,2 11,8 ± 1,3 

PDVE 

(mmHg) 
86,2 ± 13,9 94,4 ± 24,1 

dP/dt máxima 

(mmHg/s) 
2703,4 ± 285,8 2312,2 ± 676,8 

dP/dt mínima 

(mmHg/s) 
1748,7 ± 201,8 1855,7 ± 333,9 

FC 

(bpm) 
265,6 ± 30,5 259,6 ± 82,7 

PP 

(mmHg) 
136,3 ± 8,1 95,3 ± 33,6 
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Figura 9. Efeitos das nanopartículas recobertas com albumina na (A) Pressão Intraventricular 
Sistólica, (B) Pressão Intraventricular Diastólica e (C) Pressão Desenvolvida no Ventrículo Esquerdo 
de corações isolados de ratos. 

 

 

Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística.     
* p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 
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Analisando os resultados de dP/dt máxima (Figura 10A) e mínima (Figura 

10B) verificamos que quando os corações eram perfundidos com NPMs recobertas 

com albumina os efeitos eram similares MnFe2O4 Iônico, entretanto no período de 

lavagem esse efeito foi revertido aos valores basais ao contrário do que ocorreu com 

as NPMs sem recobrimento. A Frequência Cardíaca não foi alterada em nenhum 

dos dois grupos (Figura 10C). 

 

Figura 10. Efeitos das nanopartículas recobertas com albumina na (A) dP/dt Máxima, (B) dP/dt 
Mínima e (C) Frequência Cardíaca de corações isolados de ratos. 
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Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística.     
* p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 

 

As MnFe2O4 albumina também reverteram o significativo aumento da pressão 

de perfusão induzido pelas MnFe2O4 Iônico (Figura 11). 

 

Figura 11. Efeitos das nanopartículas recobertas com albumina na Pressão de Perfusão de corações 
isolados de ratos. 

 

 

Após o período basal, os corações foram perfundidos por 10 minutos com solução de Krebs-Ringer 
contendo as NPMs, seguido por 20 minutos de lavagem. Os valores estão expressos com média ± 
EPM. Two-Way ANOVA seguido pelo pós-teste LSD de Fisher foi utilizado para analises estatísticas. 
* p<0.01 vs basal controle, # p<0.01 vs controle no respectivo tempo. 
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4.3. Efeito das Nanopartículas Magnéticas em anéis isolados de aorta 

torácica. 

 

Com o objetivo de verificar um possível efeito vasodilatador ou vasoconstritor 

das nanopartículas magnéticas, foram construídas curvas dose-resposta utilizando 

as NPMs com seus três diferentes recobrimentos em anéis de aorta de ratos Wistar 

contendo endotélio preservado. 

Nenhuma das nanopartículas produziu efeito vasoconstritor (Figura 12A). 

Para avaliar um possível efeito vasorrelaxante, os anéis de aorta foram pré-

contraídos e as NPMs foram adicionadas ao banho. Somente as nanopartículas 

MnFe2O4 Iônico apresentaram efeito vasorrelaxante (Figura 12B-D). 

 

Figura 12. Efeitos das nanopartículas (A) MnFe2O4 Citrato, (B) MnFe2O4 Fosfato e (C) MnFe2O4 
Iônico, em anéis de aorta isolados de ratos. 
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(A) Curva concentração-resposta cumulativa de 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 e 10.0 µl em anéis de aorta com 
endotélio intacto sem pré-constrição. Efeitos das (B) MnFe2O4 Citrato, (C) MnFe2O4 Fosfato e (C) 
MnFe2O4 Iônico em respostas vasorrelaxantes em anéis de aorta com endotélio intacto pré contraído 
com fenilefrina (Phe) (0.1 µM). Cada dose foi administrada em intervalos de aproximadamente 1 min.* 
p<0.01. Os valores foram expressos com media ± EPM. Two-way ANOVA seguido pelo pós-teste 
LSD de Fisher foi utilizado para análise estatística.  

 

4.4. Efeito das Nanopartículas Magnéticas na Pressão Arterial Média e 

Frequência Cardíaca em ratos acordados 

 

 Diferentemente dos achados nos experimentos de coração isolado, as NPMs 

não induziram nenhum efeito cardiovascular em ratos acordados. Os valores basais 

da Pressão Arterial Média e Frequência Cardíaca estão contidos nas Tabelas 7 e 8 

respectivamente. Injeções intravenosas de fluídos magnéticos não induziram 

nenhum efeito agudo na Pressão Arterial Média (PAM) (Figura 13 A-C) na 
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Frequência Cardíaca (FC) (Figura 13 D-F) e na Pressão Arterial Sistólica e Diastólica 

com mostrado na tabela 9 e 10 respectivamente.  Para verificar o efeito tardio destas 

nanopartículas, após 24 horas da injeção do fluído foram feitos novos registros, 

entretanto nenhum efeito foi observado na PAM (Figura 14 A-C) e na FC (Figura 14 

D-F). 

 

Tabela 7. Valores basais da Pressão Arterial Média  

NPMs 
Pressão Arterial Média 

Basal 2 µL 4 µL 8 µL 16 µL 32 µL 

MnFe2O4 

Citrato 
116,5±11,8 113,3±14,3 112,9±6,8 118,8±13,3 109,1±4,5 107,5±4,4 

MnFe2O4 

Fosfato 
80,0±39,8 111,9±9,1 110,0±4,4 109,0±9,3 101,0±7,9 99,8±8,1 

MnFe2O4 

Iônico 
105,1±10,1 106,3±10,9 105,6±14,8 107,5±9,3 103,0±12,3 107,4±8,5 

MnFe2O4 

Albumina 
108,2±17,8 109,1±17,4 116,9±16,2 115,4±14,5 111,3±13,7 110,2±14,7 

Os valores estão expressos em média ± desvio padrão da média 

 

Tabela 8. Valores basais da Frequência Cardíaca  

NPMs 
Frequência Cardíaca 

Basal 2 µL 4 µL 8 µL 16 µL 32 µL 

MnFe2O4 

Citrato 
326,9±68,9 309,2±49,3 330,3±32,9 349,44±40,8 338,2±14,7 326,6±30,2 

MnFe2O4 

Fosfato 
354,5±22,5 385,2±23,3 380,6±33,5 362,2±34,0 346,4±41,3 327,6±30,0 

MnFe2O4 

Iônico 
372,6±58,0 348,7±47,6 342,4±54,0 349,8±42,9 333,1±39,1 350,6±29,2 

MnFe2O4 

Albumina 
316,1±39,9 334,7±49,6 359,2±31,4 362,2±77,7 339,3±39,1 349,9±37,0 

Os valores estão expressos em média ± desvio padrão da média 
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Figura 13. Efeitos das nanopartículas (A e D) MnFe2O4 Citrato, (B e E) MnFe2O4 Fosfato e (C e F) 
MnFe2O4 Iônico, na Pressão Arterial Média e Frequência Cardíaca de ratos acordados. 
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As NPMs foram infundidas de forma intravenosa em doses crescentes de 2,4, 8, 16 e 32 µl. As doses 
foram administradas com intervalos de aproximadamente 15 minutos. Os valores estão expressos 
com média ± EPM. One-way Anova seguido pelo pós-teste de Newman-Keuls foram utilizados. 
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Tabela 9. Valores da Pressão Arterial Sistólica  

NPMs 
Pressão Arterial Sistólica 

Basal 2 µL 4 µL 8 µL 16 µL 32 µL 

MnFe2O4 

Citrato 
142,1±16,0 143,1±16,6 139,8±6,4 148,1±15,7 138,5±3,7 135,2±1,7 

MnFe2O4 

Fosfato 
122,8±9,9 129,7±12,3 128,8±5,3 128,8±14,3 125,0±11,1 119,6±14,6 

MnFe2O4 

Iônico 
127,4±12,9 128,4±13,1 127,0±19,2 128,1±14,3 124,7±15,4 126,5±11,8 

MnFe2O4 

Albumina 
131,6±26,3 131,6±28,0 136,9±29,5 135,3±24,5 132,2±24,7 130,3±24,8 

Os valores estão expressos em média ± desvio padrão da média 

 

 

Tabela 10. Valores da Pressão Arterial Diastólica 

NPMs 
Pressão Arterial Diastólica 

Basal 2 µL 4 µL 8 µL 16 µL 32 µL 

MnFe2O4 

Citrato 
103,6±13,2 98,4±17,0 99,5±9,2 104,1±15,2 94,4±6,8 93,7±7,4 

MnFe2O4 

Fosfato 
95,8±7,2 103,1±10,1 100,6±5,5 99,1±8,9 89,0±9,1 89,9±6,8 

MnFe2O4 

Iônico 
93,9±11,8 95,3±13,4 95,0±16,1 97,1±9,3 92,1±14,2 97,8±10,4 

MnFe2O4 

Albumina 
100,5±18,3 100,9±17,3 104,0±16,6 103,4±15,3 102,2±12,3 100,4±14,6 

Os valores estão expressos em média ± desvio padrão da média 
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Figura 14. Efeitos das (A e D) MnFe2O4 Citrato, (B e E) MnFe2O4 Fosfato e (C e F) MnFe2O4 Iônico, 
na Pressão Arterial Média e Frequência Cardíaca de ratos acordados 24 horas após a aplicação das 
NPMs. 
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Os valores estão expressos com média ± EPM. Teste t-student foi utilizado. 

 

Assim como as outras nanopartículas testadas no estudo, as recobertas com 

albumina também não promoveram nenhuma alteração na PAM (Figura 15A) e na 

FC (Figura 15B) de ratos acordados. Esses parâmetros também não alteraram após 

24 horas de injeção das nanopartículas (Figura 15C e D). 
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Figura 15. Efeito das nanopartículas recobertas com albumina na (A) Pressão Arterial Média, (B) 
Frequência Cardíaca e (C) Pressão Arterial Média e (D) Frequência Cardíaca 24 horas após 
aplicação da NPMs. 
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As NPMs foram infundidas de forma intravenosa em doses crescentes de 2,4, 8, 16 e 32 µl. As doses 
foram administradas com intervalos de aproximadamente 15 minutos. Os valores estão expressos 
com média ± EPM. One-way Anova seguido pelo pós-teste de Newman-Keuls e t-test para os dados 
de 24 horas fora utilizados. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foi observado que as NPMs de MnFe2O4 Iônico ou com três 

diferentes tipos de recobrimento (citrato, fosfato e albumina) promoveram alterações 

na função cardíaca de corações isolados de ratos. As NPMs, (citrato, fosfato e 

iônico) promoveram aumento significativo na pressão intraventricular diastólica, 

reduziu a dP/dt máxima e mínima e a pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo, 

além de aumentar a pressão de perfusão dos corações isolados. Os efeitos 

induzidos pela nanopartícula iônica foram mais acentuados. No entanto, o 

recobrimento da NPM iônica com albumina atenuou significativamente os efeitos 

induzidos por ela. Ao contrário dos efeitos ex-vivo, não foi observado nenhum efeito 

na pressão arterial média e frequência cardíaca em ratos acordados.  

Inicialmente, foi observado um significativo aumento da pressão 

intraventricular diastólica e diminuição da pressão desenvolvida do ventrículo 

esquerdo. Esses efeitos podem ser decorrentes da ação direta das NPMs nos 

mecanismos intracelulares de contração, uma vez que a internalização dessas 

nanopartículas nos cardiomiócitos já vêm sendo observada em diferentes tipos 

celulares, (BREGAR et al., 2013; BRUROK et al., 1999; SAFI et al., 2011).  De 

acordo com Apopa et al. (2009) as NPMs são capazes de atravessar a barreira 

endotelial e provocar efeitos diretos sobre os cardiomiócitos. Wu et al. (2010) 

demonstraram que os efeitos promovidos pela absorção de nanopartículas de ferro 

eram dependentes do tamanho e da superfície de recobrimento corroborando com o 

estudo de Berry et al. (2003), que afirmaram ser o tamanho e a superfície os fatores 

determinantes para aplicação e efeitos das NPMs. Além disso, esses efeitos 

também podem ser explicados por alterações iônicas provocadas pela ação direta 

das NPMs sobre os cardiomiócitos. 

A participação dos íons Cálcio (Ca2+) no processo de contração cardíaca é de 

fundamental importância e, alterações nas concentrações extracelular ou intracelular 

deste íon podem levar a disfunções contráteis no coração. Nos cardiomiócitos, 

essas nanopartículas podem aumentar a liberação de Ca2+ pelo retículo 

sarcoplasmático ou aumentar o influxo de Ca2+ para o interior da célula via canais de 

Ca2+ dependentes de voltagem presentes na membrana plasmática. Huang et al. 

(2010) demonstraram que nanopartículas de óxido de zinco podem aumentar o 

influxo de cálcio em células epiteliais brônquicas promovendo respostas tóxicas, 
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como a produção de espécies reativas de oxigênio. Essa relação do Ca2+ com a 

resposta tóxica foi confirmada quando houve bloqueio dos canais de Ca2+ 

dependentes de voltagem dessas células atenuando as respostas tóxicas.   

As alterações na contratilidade observadas neste estudo também podem ser 

decorrentes da presença de manganês (Mn2+) nas nanopartículas. O Mn2+ é um 

elemento essencial para o funcionamento adequado de importantes enzimas como, 

a manganês superóxido dismutase (MnSOD), piruvato carboxilase e arginase, 

(GUNTER et al., 2010; LIU; WANG, 2013; SILVA; BOCK, 2008), participa do 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (HUANG et al., 2012) e afeta 

diferentes aspectos da regulação do Ca2+ (influxo, liberação intracelular e efluxo) nos 

cardiomiócitos (BRUROK et al., 1997). Gunter et al. (2010) mostraram que o Mn2+ 

pode se ligar a quase todos os sítios de ligação do Ca2+ nas mitocôndrias cardíacas, 

muitas vezes com maior afinidade do que o próprio Ca2+. Em outros tipos celulares 

como, por exemplo, em células do sistema nervoso o Mn2+ pode entrar em células 

excitáveis através de canais de Ca2+ voltagem dependente ou pelo trocador Na+/Ca2+ 

(SILVA; BOCK, 2008). Em células hepáticas foi visto que o Mn2+ pode diminuir 

significativamente a atividade da bomba de Na+/K+ ATPase (HUANG et al., 2012). 

No estudo de Brurok et al (1997), os autores  utilizaram a técnica de coração isolado 

de ratos para investigarem as possíveis alterações na contratilidade provocadas pelo 

Mn2+. Com esse estudo, eles revelaram que o Mn2+ em altas concentrações 

promove diminuição na pressão desenvolvida do ventrículo esquerdo, dp/dt máxima 

e mínima e frequência cardíaca, além de aumentar a pressão de perfusão 

coronariana.  

Neste estudo, observamos que as NPMs de MnFe2O4 Iônico foram as que 

provocaram os efeitos mais acentuados na contratilidade dos corações isolados. 

Uma possibilidade para este achado é que estas NPMs possuem recobrimento com 

carga positiva. Estudos prévios mostram que a membrana plasmática possui maior 

afinidade por moléculas com carga positiva, podendo assim aumentar a absorção 

dessas NPMs, ao contrário do que acontece com as NPMs que possuem 

recobrimento com carga negativa como é o caso das NPMs recobertas com 

albumina, citrato e fosfato.  

Neste estudo também observamos que as NPMs também produziram efeitos 

coronarianos nos corações isolados de ratos. As NPMs recobertas com citrato, 

fosfato e iônico provocaram o aumento da pressão de perfusão. Esse aumento pode 
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ser decorrente da alteração do handling de Ca2+ no músculo liso coronariano, 

aumentando o influxo de Ca2+ pelos canais iônicos presentes na membrana ou 

aumentando a liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, levando a 

vasoconstrição coronariana. No entanto, não pode-se descartar a possibilidade do 

aumento na pressão de perfusão ser  secundário ao aumento da pressão 

intraventricular diastólica, o que pode provocar um efeito compressivo sobre os 

vasos coronarianos aumentando a pressão sobre estes, uma vez que, em condições 

fisiológicas, o fluxo coronariano no ventrículo esquerdo é maior durante o período 

diastólico.  

Diante dos resultados obtidos, um novo recobrimento das NPMs foi testado. 

As nanopartículas de MnFe2O4 recobertas com albumina foram utilizadas para 

avaliar se o recobrimento com albumina atenuava os efeitos deletérios das iônicas 

nos corações isolados de ratos. Por ser uma proteína plasmática e possuir 

características biodegradáveis, a albumina apresenta grande aplicabilidade na área 

biomédica. A albumina já está sendo utilizada em conjunto com várias 

nanopartículas. Exemplificando, o Abraxane ® um nanocomposto de placlitaxel com 

albumina, demonstra maior atividade antitumoral do que a droga livre do 

recobrimento com a proteína (ESTEVANATO et al., 2011; MIELE et al., 2009). Em 

nosso estudo, as NPMs de MnFe2O4 recobertas com albumina reverteu os efeitos 

das NPMs sem recobrimento (MnFe2O4 Iônico) sobre a pressão intraventricular 

diastólica, dP/dt máxima e mínima, pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo e 

pressão de perfusão dos corações isolados de ratos. A presença de proteínas na 

superfície das nanopartículas impede que outras biomoléculas se agreguem, 

reduzindo a entrada dessas nanopartículas no meio intracelular (MONOPOLI et al., 

2012). No estudo realizado por Monopoli et al. (2012) foi mostrado que as NPMs 

quando em contato com meios biológicos podem agregar biomoléculas, formando 

uma espécie de coroa na superfície das nanopartículas, isso reduz a energia 

presente na superfície da partícula melhorando sua dispersão. As nanopartículas 

que não possuem proteínas em sua superfície são mais suscetíveis a causar danos 

celulares ao contrário das que possuem proteínas, que podem atenuar esse tipo de 

efeito. Segundo os autores dependendo do tamanho, superfície de recobrimento e 

biomoléculas agregadas, essas NPMs podem interagir com várias células podendo 

até iniciar o processo de sinalização celular.  
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Neste estudo, observamos que as NPMs recobertas não induziram efeitos em 

anéis de aorta, mas a NPM sem recobrimento provocou um leve efeito 

vasorrelaxante. Alguns estudos têm sugerido possíveis efeitos de nanopartículas 

magnéticas e não magnéticas em vasos sanguíneos. Rosas-Hernángez et al. (2009) 

utilizando anéis de aorta isolados e diferentes concentrações de nanopartículas de 

prata, mostraram que em baixas concentrações essas nanopartículas induziam 

vasoconstrição, porém em altas concentrações ocorria vasorrelaxamento 

provavelmente resultante da liberação de óxido nítrico (NO). Utilizando anéis de 

artéria mesentérica, Iversen et al. (2013) mostraram que a resposta a noradrenalina 

foi significativamente menor em artérias de camundongos que receberam injeções 

de nanopartículas de óxido de ferro, já Courtois et al. (2010) observaram que as 

nanopartículas de carbono alteraram o tônus vascular pulmonar, ao contrário das 

nanopartículas de dióxido de titânio. 

Devido à utilização das NPMs no exame de RMI, tratamento com hipertermia 

magnética e como carreadoras de fármacos é essencial avaliar seus efeitos no 

sistema cardiovascular in vivo. Neste estudo as NPMs de MnFe2O4 não provocaram 

nenhuma alteração na pressão arterial média e na frequência cardíaca de ratos 

acordados. Alguns estudos afirmam que NPMs são relativamente mais estáveis in 

vivo, entretanto outros estudos demonstram que ao serem injetadas de forma 

intravenosa essas NPMs podem ser removidas da circulação por células do sistema 

reticulo endotelial, culminando em uma meia-vida sanguínea de aproximadamente 

24 horas em humanos e 11 horas em camundongos (WUNDERBALDINGER; 

JOSEPHSON; WEISSLEDER, 2002). A meia-vida das nanopartículas depende da 

substância de recobrimento, como reforçado por Monopoli et al. (2012), os efeitos in 

vivo das nanopartículas são mais dependentes da superfície de recobrimento do que 

da própria nanopartícula. Alguns recobrimentos aumentam à meia-vida das 

nanopartículas, como a albumina que por ser uma proteína não é rapidamente 

eliminada por células fagocitárias. Apesar disso, a absorção de elementos biológicos 

principalmente de proteínas plasmáticas dificulta a utilização dessas nanopartículas 

in vivo (BERRY et al., 2003). Essa agregação de proteínas que ocorre quando as 

NPMs são injetas in vivo, pode ser a explicação para as NPMs de MnFe2O4 não 

terem provocado nenhuma alteração na pressão arterial média e frequência 

cardíaca nos animais utilizados nesse estudo. 
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Além do recobrimento, o diâmetro das nanopartículas também pode 

influenciar na eliminação dessas da circulação quando aplicadas de forma 

intravenosa. Alguns estudos têm demonstrado que nanopartículas com diâmetro 

variando entre 10-100 nm possuem tamanho ideal para aplicações in vivo (HEATH; 

DAVIS, 2008; MOGHIMI; HUNTER; MURRAY, 2005). Ressalta-se que o diâmetro 

das NPMs de MnFe2O4 utilizadas no estudo foi de aproximadamente 15 nm. Estudos 

prévios já têm mostrado os efeitos cardiovasculares de NPMs e não magnéticas 

(APOPA et al., 2009; FRAME et al., 2013; IVERSEN et al., 2013; ROSAS-

HERNÁNDEZ et al., 2009), entretanto a diferença de tamanho e estrutura das NPMs 

explicam a discrepância de resultados em estudos in vivo e in vitro. 

Sumarizando, nossos resultados mostram que as NPMs, dependendo do 

recobrimento, causam efeitos cardiovasculares em preparações de coração e vaso 

isolado. Entretanto essas nanopartículas não promoveram nenhuma alteração na 

Pressão Arterial Média ou Frequência Cardíaca em ratos acordados. Dessa forma, 

podemos sugerir que em dosagens adequadas, as NPMs de MnFe2O4 podem ser 

consideradas para possíveis aplicações terapêuticas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados das NPMs de MnFe2O4 recobertas com Citrato, Fosfato e 

Iônico no sistema cardiovascular estão sumarizados na tabela 11. 

 

Tabela 11. Efeitos das NPMs de MnFe2O4 no Sistema Cardiovascular 

 

 As NPMs de MnFe2O4 Citrato, Fosfato e Iônico, provocaram alterações na 

contratilidade cardíaca. As NPMs recobertas com citrato aumentaram a dP/dt 

máxima e mínima e a Pressão de perfusão além de diminuírem a frequência 

cardíaca. Já as NPMs recobertas com fosfato e iônico aumentaram a Pressão 

intraventricular diastólica e Pressão de perfusão, também diminuíram a 

Pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo e a dP/dt máxima e mínima, 

além disso a NPMs iônico diminuiu a Frequência cardíaca. Nenhuma das 

NPMs alterou a Pressão Intraventricular sistólica. 

 O recobrimento com albumina reverteu os efeitos das NPMs de MnFe2O4 

Iônico na contratilidade cardíaca. 

 Somente a MnFe2O4 Iônico promoveu vasorrelaxamento em anéis de aorta 

isolados. 

 As NPMs não causaram alterações da PAM e FC em animais acordados 

Estes resultados sugerem que os efeitos das NPMs de MnFe2O4 em órgãos 

isolados, dependem mais do recobrimento do que da própria nanopartícula. Além 

disso, apesar dos efeitos in vitro essas nanopartículas, independente do 

recobrimento, não provocam alterações cardiovasculares in vivo, o que favorece sua 

aplicabilidade biomédica.(BAJPAI; GUPTA, 2011) (COURTOIS et al., 2010) (HUANG et al., 2010) (LIU et 

al., 2013) (STAMPFL et al., 2011) (WATANABE et al., 2013) (YONEZAWA et al., 1996) (WU et al., 2010)  (ZHU 

et al., 2011) (TRIVEDI et al., 2004) 
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