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INTRODUÇÃO:
As doenças cardiovasculares se situam entre as principais causas de morte no Brasil e no

mundo. Elas representam cerca de 30% das internações no SUS atualmente, sendo associadas a 10%
das mortes, ou seja, cerca de 50 mil mortes por ano[1]. Tendo em vista que o coração possui uma baixa
capacidade regenerativa, após uma lesão, os cardiomiócitos locais não conseguem regenerar o espaço
lesionado e acabam gerando alterações na arquitetura cardíaca, podendo produzir desarranjos
irreversíveis no coração, que limitam a eficiência das terapêuticas disponíveis para o tratamento da
insuficiência cardíaca[2][3].

Durante a diferenciação, os miócitos cardíacos são marcados por uma mudança importante
em seu metabolismo: a passagem de uma produção energética essencialmente dependente de glicose e
lactato como substratos energéticos para uma produção muito mais dependente da oxidação de ácidos
graxos; essa modificação coincide com o nascimento do indivíduo, que sai de um local com pouco
oxigênio (o útero), para o ambiente externo, com intensa presença de oxigênio. Esse segundo estado,
mais dependente do processo de oxidação, é mais adaptado ao novo ambiente ao qual essas células
são expostas, com muito mais oxigênio. Além disso, acompanhando essa mudança, ocorre também
uma perda de capacidade regenerativa por parte dessas células e são observadas uma série de outras
mudanças morfológicas como o aumento das mitocôndrias e da maquinaria de contração. Em adição,
acompanhando o aumento do uso de oxigênio no metabolismo energético, são observados efeitos
como o aumento de danos no DNA e consequentemente o aumento da via de reparo ao dano no DNA
(DDR), e a parada do ciclo celular o que resulta no crescimento das células por hipertrofia, e não mais
por hiperplasia[4][5][6]. Acredita-se que esses fatores estejam relacionados com a perda de capacidade
regenerativa e proliferativa dos miócitos cardíacos; no entanto, as mudanças metabólicas que
acompanham todas essas mudanças ainda não estão bem estabelecidas na literatura[7][8].

Para obter essas informações temos as ciências ômicas - um conjunto de ciências que estudam
componentes biológicos específicos no intuito de entender o funcionamento de sistemas biológicos
em nível celular e suas mudanças em determinadas situações. Dentro desse grupo temos a
metabolômica, que estuda o metaboloma, ou seja, o conjunto de metabólitos (biomoléculas de baixa
massa molecular que são produtos intermediários e finais do metabolismo) presentes em diferentes
grupos de amostras, um grupo controle e outro(s) submetido(s) à alteração em estudo.

Sendo assim, o intuito dessa pesquisa é entender melhor o processo de diferenciação de
células cardíacas a partir de um componente biológico específico: o metabolismo. Isso será feito por



meio da diferenciação de miócitos H9c2, extraídos do ventrículo de embriões de ratos, que têm se
mostrado boas alternativas a cardiomiócitos de culturas primárias, com boa proliferação e
diferenciação em cultura[9]; além de apresentarem resultados mais confiáveis que estudos com células
tronco mesenquimais e células tronco cardíacas, testadas nos últimos 20 anos, que ainda possuem
resultados controversos[10]. Com ela, os dados obtidos poderão contribuir para uma série de novos
estudos na crescente área da medicina regenerativa, assim como trazer novas perspectivas sobre o
desenvolvimento do coração, um órgão tão essencial. Além disso, esse trabalho pode trazer
informações importantes para a melhora na qualidade de vida de pacientes cardiopatas.

METODOLOGIA:
Para o cultivo das células, miócitos da linhagem celular H9c2 foram colocados em meio de

cultura líquido DMEM (do inglês, Dulbecco’s Modified Eagle Medium) suplementado e com 10%
soro fetal bovino (FBS). As células foram cultivadas inicialmente em garrafas de culturas e
transferidas para placas de Petri até atingirem a confluência de 70% (densidade de células no meio de
cultura), com o objetivo de atingir um número de aproximadamente 106 células, para que houvesse
uma concentração suficiente dos metabólitos para posterior análise metabolômica. Para a
diferenciação das células H9c2, a concentração de FBS foi reduzida para 1% e o ácido retinóico foi
administrado na cultura por 5 dias. As análises do endo e exometabolomas foram realizadas em
amostras coletadas nos dias zero (sem indução da diferenciação) e nos dias 3 e 5 após a indução da
diferenciação; cada amostra foi feita em triplicata, sendo assim, a cada dia foram coletadas amostras
de 3 placas de células.

Os metabólitos foram extraídos seguindo o protocolo proposto por Mastrangelo et al.
Brevemente, foi realizada a extração do endo e do exometabolomas. O exometaboloma consiste na
análise dos metabólitos excretados pelas células no meio onde elas são cultivadas; para isso, o meio
de cultura foi separado e centrifugado, e, então, o sobrenadante foi estocado a -80 °C. Já o
endometaboloma foi obtido pela raspagem e suspensão das células em metanol gelado (-80 °C),
seguida por uma lise mecânica de suas membranas para liberação do conteúdo interno. Ao final, as
amostras obtidas foram armazenadas a uma temperatura de -80 °C até serem analisadas[11].

Os metabólitos extraídos foram derivatizados de forma que a amostra fosse conservada, mas
se tornasse suficientemente volátil para a leitura no equipamento. Em seguida, os metabólitos
derivatizados foram injetados em um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas
(GC-MS) para posterior análise e comparação entre os grupos estudados[12]. As análises por GC-MS
foram feitas no equipamento Agilent 5975C com um analisador de massas quadrupolo instalado no
Laboratório Institucional de Espectrometria de Massas (IQ-Unicamp). Para a identificação dos
metabólitos foi usada a biblioteca Agilent Fiehn 2013 GC-MS. Já para o tratamento dos dados, foi
usado o software Metaboanalyst[13], onde esses dados foram submetidos a análises com ferramentas
estatísticas multivariadas como KNN (K Nearest Neighbors), PCA (Principal Component Analysis),
PLS-DA (Partial Least Square Regression – Discriminant Analysis), entre outras, para a comparação
do perfil metabolômico dos grupos estudados. Após essas etapas, os metabólitos alterados serão
biologicamente interpretados com auxílio de bancos de dados, como METLIN[14] e KEGG[15].

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A fim de caracterizar a diferenciação celular, foi feito um experimento teste com células em

cultura e o acompanhamento de sua diferenciação por 10 dias. Com ele, fomos capazes de observar as
mudanças morfológicas mais aparentes que acompanham esse processo para as células H9c2
observadas na Figura 1.. Nas fotos abaixo, é possível observar tais mudanças.
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Figura 1. Diferenciação de miócitos H9c2 observada
em microscópio óptico de contraste de fase. A figura
(A) mostra os miócitos no dia 0, sem meio de
diferenciação, e a (B) no dia 10, sob tratamento com
meio de diferenciação.

Um experimento piloto para testagem do método de coleta e análise de amostras também foi
feito; nele, ao invés de triplicatas das amostras, foram feitas duplicatas de cada um dos dias de análise.
As células diferenciaram bem e as amostras foram analisadas por GC-MS. Foram encontrados 111
metabólitos nas amostras de endometaboloma - dos quais 78 foram identificados - e 93 nas amostras
de exometaboloma - dos quais 70 foram identificados. No entanto, para o uso do software
MetaboAnalyst são necessárias pelo menos triplicatas das amostras; assim, foi necessário que
criássemos uma amostra virtual, a partir das médias dados obtidos nas duplicatas, para que
pudéssemos trabalhar com os dados adquiridos.

Figura 2. Diferenciação de miócitos H9c2
observada em microscópio óptico de contraste de
fase. A figura (A) mostra os miócitos no dia 0, sem
meio de diferenciação, e a (B) no dia 5, sob
tratamento com meio de diferenciação.

Com a amostra virtual, primeiramente foi feita a análise dos componentes principais (PCA),
que nos mostrou um bom padrão de agrupamento das amostras. Em seguida foi feito o modelo de
análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) e o modelo de pontuação de
importância da variável na projeção, ou VIP scores; esses modelos nos ajudaram a perceber quais
metabólitos estavam influenciando mais as nossas amostras.

Figura 3. PCA das amostras do
experimento piloto, em que é possível
observar a separação dos grupos de
coleta dos dias 0, 3 e 5 e os controles de
qualidade (QCs). O gráfico à esquerda
contém dados referentes ao
endometaboloma e o que está à direita,
ao exometaboloma.
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Figura 4. PLS-DA das amostras do
experimento piloto, em que é possível
observar que as amostras seguem um bom
padrão de separação quando observadas a
partir de um componente específico. O
gráfico à esquerda contém dados referentes
ao endometaboloma e o que está à direita,
ao exometaboloma.

Por fim, foi realizado o experimento descrito na seção de materiais e métodos em que foi
possível realizar triplicatas das amostras e coletar para a passagem no aparelho GC-MS. Contudo, a
visualização das células e, posteriormente, as análises estatísticas nos mostraram que a diferenciação
das células não foi suficiente para que os grupos em diferentes dias pudessem ser diferenciados por
seus metabólitos, ou seja, as amostras coletadas estavam muito semelhantes e não podiam ser
distinguidas estatisticamente.

Figura 5. Diferenciação de miócitos H9c2 observada
em microscópio óptico de contraste de fase. A figura
(A) mostra os miócitos no dia 0, sem meio de
diferenciação, e a (B) no dia 5, sob tratamento com
meio de diferenciação.

Figura 6. PCA das amostras do
experimento final, em que é possível
observar que a separação dos grupos de
amostras quase não existe, eles ocupam
espaços semelhantes. O gráfico à esquerda
contém dados referentes ao
endometaboloma e o que está à direita, ao
exometaboloma.

CONCLUSÕES:
Com os dados adquiridos, o projeto de pesquisa descrito demonstra grande potencial para

ampliar os conhecimentos sobre o metabolismo de células cardíacas e aos processos que ocorrem
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durante sua diferenciação. Um novo experimento final já está planejado e em progresso para que as
amostras possam ser adquiridas novamente, agora com células mais diferenciadas e, após esse
processo, os dados passarão por uma interpretação biológica para entendermos as vias metabólicas
afetadas com a diferenciação e quais os metabólitos mais importantes dentro desse processo.

O presente trabalho abre espaço para que novos projetos possam ser desenvolvidos com o
intuito de explorar metabólitos notáveis na diferenciação de células cardíacas e sua relação com a
perda de capacidade regenerativa. Além disso, também traz conhecimentos de base para o futuro
desenvolvimento de terapias celulares regenerativas que podem vir a melhorar, em diversos níveis, a
qualidade de vida de indivíduos que lidam com cardiopatias no Brasil e no mundo.
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