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Objetivo - Verificar, em espécimes de miocárdio obti-
dos em necropsias, correlação entre a concentração de hi-
droxiprolina, medida através de método fotocolorimétri-
co, e a intensidade da fibrose, determinada através de mé-
todo morfométrico.

Métodos - Foram obtidas amostras de miocárdio ven-
tricular esquerdo de 45 pacientes necropsiados, portado-
res de cardiopatias variadas e de não-cardiopatas. As  con-
centrações de hidroxiprolina foram determinadas através
de método fotocolorimétrico. Nos cortes histológicos de
cada coração quantificou-se a fibrose miocárdica utili-
zando-se microscópio de luz com uma ocular integradora.

Resultados - Encontrou-se mediana de 4,5 ou 4,3µg
de hidroxiprolina/mg de peso seco, em fragmentos de mio-
cárdio ventricular esquerdo fixado ou não fixado, respec-
tivamente. A correlação foi positiva entre as concentra-
ções de hidroxiprolina e a intensidade da fibrose, tanto
nos casos dos espécimes fixados (Sr=+0,25; p=0,099)
quanto nos não-fixados (Sr=+0,32; p=0,03).

Conclusão - Comprovou-se a adequação da metodo-
logia bioquímica, mostrando que a morfometria manual
apresentou limitações que podem interferir na significân-
cia estatística das correlações para se estimar a intensi-
dade da fibrose no miocárdio humano.
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O principal constituinte protéico da matriz extracelular
miocárdica é o colágeno 1. Através de análises eletroforéti-
cas, constatou-se que os tipos predominantes de colágeno
no miocárdio eram o I e o III 1,2, também constatado através
de técnicas histológicas 3. Todavia, acredita-se que pelo me-
nos mais outras três isoformas de colágeno estejam presen-
tes no miocárdio: os tipos IV, V e VI 4-8. De todos esses tipos,
o tipo I é o mais abundante, correspondendo a aproximada-
mente 80% do colágeno miocárdico total, vindo em segui-
da, em termos quantitativos, o tipo III, que corresponde a
aproximadamente 12% 9.

A quase totalidade da hidroxiprolina presente no orga-
nismo humano provém da hidroxilação de resíduos de proli-
na, quando de processamento pós-tradução das cadeias α
de procolágeno 10. Embora seja também encontrada em ou-
tras proteínas, como a elastina, o componente C1q do siste-
ma do complemento e a acetilcolinesterase 11, a hidroxiproli-
na é considerada um aminoácido característico do coláge-
no, e sua determinação através de vários métodos pode ser
considerada um indicador do conteúdo de colágeno em te-
cidos 11,12.

Pode-se estimar o conteúdo de colágeno no miocárdio
levando-se em consideração que 100g de colágeno contêm
aproximadamente 13,4g de hidroxiprolina 13,14.  Deve-se, po-
rém, lembrar que a elastina também é um dos constituintes
da matriz extracelular miocárdica. Todavia, considera-se
desprezível a contribuição da hidroxiprolina contida na elas-
tina para o conteúdo total deste aminoácido ou, mais apro-
priadamente, iminoácido no miocárdio, não somente porque
o seu teor na elastina é muito pequeno, se comparado ao
presente no colágeno, mas também pelo fato do conteúdo
de colágeno no miocárdio humano e de animais de experi-
mentação, não afetados por qualquer tipo de doença, ser
muito superior ao da elastina 15.

Apesar de existirem estudos sobre a quantificação do
colágeno no coração através de métodos bioquímicos e/ou
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morfométricos, são raros os relatos de investigações nas
quais foram comparados os resultados obtidos através de
ambas as metodologias. A hipótese dos autores é de que se
pode avaliar a intensidade da fibrose no miocárdio, tanto
pela histomorfometria, quanto pela dosagem bioquímica da
hidroxiprolina. No presente trabalho, procurou-se quantifi-
car o colágeno através de métodos bioquímico e morfométri-
co em fragmentos de miocárdio ventricular esquerdo fixa-
dos em formol a 10% e em fragmentos não-fixados e também
verificar se existe correlação entre ambos os métodos.

Métodos

Foram coletados fragmentos de miocárdio ventricular
esquerdo de 45 pacientes necropsiados até 36h pós-morte,
no Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro (Uberaba, MG), dos quais 33 (73,3%) eram do sexo
masculino. A idade dos pacientes variou de 16 a 80 anos,
média de 51±17,2 anos.

Não eram portadores de cardiopatias 23 (51,1%) pa-
cientes. Dos 22 casos com cardiopatias, sete eram chagási-
cos crônicos, 12 hipertensivos, seis isquêmicos, cinco cor
pulmonale crônico e um cardiopatia reumática crônica.
Houve associação de cardiopatias em nove casos. De cada
coração foi retirado um fragmento de miocárdio ventricular
esquerdo, medindo 2,0x2,0x0,3cm, do terço superior da pare-
de livre do ventrículo esquerdo. Após a remoção do epicár-
dio e do endocárdio, esse fragmento foi seccionado em seis
fragmentos de 0,3x0,3x0,3cm. Três desses fragmentos foram
colocados em um tubo de vidro contendo 15mL de formol a
10% e os outros três em outro tubo, com 15mL de éter etílico
P.A. (para análise), ambos foram armazenados em congela-
dor até a determinação bioquímica da concentração de hi-
droxiprolina.

Também foram coletados fragmentos de miocárdio ven-
tricular esquerdo fixados em formol a 10%, processados ro-
tineiramente e incluídos em parafina para análises histopa-
tológicas e morfométricas. Os blocos assim confeccionados
foram submetidos a microtomia, com obtenção de cortes de
6µm de espessura, coletados em lâminas de vidro e corados
pelas técnicas da hematoxilina-eosina e do picro-sirius.

Para a determinação bioquímica da concentração de hi-
droxiprolina, foi utilizado o método de Bergman e Loxley 16

modificado por Medugorac 17. Essa técnica pode ser con-
siderada um aperfeiçoamento do método de Neuman e
Logan 12. Segundo esses autores, o conteúdo de colágeno
numa determinada amostra de tecido pode ser estimado a
partir de sua concentração de hidroxiprolina, multiplicando-
se seu valor por 7,46, já que o colágeno contém 13,4% desse
iminoácido. Cada fragmento foi desidratado em 1mL de ace-
tona P.A. durante 1h à temperatura ambiente e desengordu-
rado em 2mL de éter de petróleo P.A. durante 2h. Em seguida
à remoção de éter de petróleo, os fragmentos foram postos a
secar, inicialmente em estufa a 110°C, durante 30min e pos-
teriormente em liofilizador a - 40°C e 20 milibares de pressão
negativa durante 24h. Após a secagem, os fragmentos fo-

ram pesados em balança analítica digital, para obtenção de
seus pesos secos. Em seguida, cada fragmento foi colocado
em uma ampola de vidro de 5mL de capacidade, contendo
100µL de HCl 6N. As ampolas foram hermeticamente fecha-
das com auxílio de bico de Bunsen e colocadas em estufa a
110°C durante 12h. As ampolas foram então abertas e o hi-
drolisado, ressuspenso em 1mL de HCl 1mM, foi transferido
para tubos Eppendorf de 1,5mL, para centrifugação a
3.000rpm durante 5min a temperatura ambiente. O sobrena-
dante foi utilizado para a determinação fotocolorimétrica da
concentração de hidroxiprolina.

As determinações das concentrações de hidroxiproli-
na nos hidrolisados de miocárdio ventricular esquerdo fo-
ram feitas em triplicatas. Foram adicionados, a cada tubo de
ensaio, os seguintes reagentes nesta seqüência: 1) 100µL
do hidrolisado; 2) 400µL de HCl 1mM; 3) 1mL de isopropa-
nol P.A. e 4) 500µL de solução oxidante preparada diluindo-
se 1 volume de solução de cloramina T triidratada P.A. a 7%
em água bidestilada com 4 volumes de tampão citrato, pH
6,0, perfazendo um volume total de 2mL. Foram também pre-
parados padrões de hidroxiprolina, em triplicatas, nas concen-
trações de 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 e 16,0µg/mL para confecção de
curva de calibração. Nos tubos correspondentes aos padrões
foram adicionados 100µL de padrão de hidroxiprolina, o HCl
1mM, o isopropanol e a solução oxidante nos mesmos volu-
mes que foram adicionados aos tubos contendo os hidrolisa-
dos. Foi também preparado, em triplicata, um blank, no qual
em vez de se adicionar hidrolisado ou padrão, foram adiciona-
dos 500µL de HCl 1mM. Todos os tubos foram deixados em
repouso à temperatura ambiente durante 4min. Em seguida,
foi adicionado a cada tubo 1mL do reagente de Ehrlich, prepa-
rado instantes antes de seu uso misturando-se 17,6g de para-
dimetilaminobenzaldeído P.A. com 23,3mL de ácido percló-
rico P.A. e completando-se o volume para 1L com isopropa-
nol P.A. Imediatamente, todos os tubos foram incubados em
banho-maria a 60°C durante 21min, em seguida foram transfe-
ridos para banho de gelo, e deixados em repouso por 60min.
Procedeu-se à leitura das densidades ópticas em 562nm, uti-
lizando-se espectrofotômetro.

Com a finalidade de se avaliar o rendimento do méto-
do, foram preparadas soluções padrões em triplicatas nas
concentrações anteriormente especificadas. A estas solu-
ções adicionou-se 1µg de hidroxiprolina. Todos os tubos
que foram utilizados com essa finalidade foram submetidos
aos mesmos tratamentos a que foram submetidos os tubos
com os hidrolisados e também ao procedimento de hidrólise
ácida a quente.

Os valores para as concentrações de hidroxiprolina ob-
tidos com o uso da curva de calibração foram corrigidos, le-
vando-se em consideração o rendimento do método. Após
essas correções, as concentrações foram convertidas para
µg de hidroxiprolina/mg de peso seco de tecido.

A quantificação morfométrica da fibrose miocárdica foi
feita utilizando-se uma ocular integradora (Zeiss, Alema-
nha) contendo retículo com 25 pontos distribuídos aleato-



1 21 21 21 21 2

Lopes e cols
Teor de colágeno no miocárdio ventricular esquerdo

Arq Bras Cardiol
2002; 79: 10-4.

riamente. A ocular foi acoplada a um microscópio de luz co-
mum, com uma objetiva de 10X, fornecendo um aumento fi-
nal de 100X. O retículo foi projetado sobre cada campo mi-
croscópico no miocárdio e os pontos coincidentes com teci-
do fibroso foram contados. Para cada corte histológico, fo-
ram feitas contagens em 60 campos, sendo examinados
1.500 por corte. Em cada caso foi calculada a porcentagem
dos pontos coincidentes com a fibrose. A quantificação da
fibrose foi realizada nos cortes corados pelo picro-sirius,
examinados sob luz comum ou sob luz polarizada, após a
análise prévia das lâminas coradas pelo HE.

As distribuições foram submetidas ao teste de norma-
lidade de Kolmogorov-Smirnov. Como todas elas apresen-
taram-se como não normais, utilizou-se o teste de Wilcoxon
e o coeficiente de postos de Spearman. As diferenças ob-
servadas foram consideradas significantes quando p<0,05.

Resultados

As medianas das concentrações de hidroxiprolina nos
espécimes de miocárdio ventricular esquerdo fixados em
formol ou nos não-fixados foram de 4,50µg de hidroxiproli-
na/peso seco de tecido ou 4,30µg de hidroxiprolina/mg de
peso seco de tecido, respectivamente. A mediana da por-
centagem de fibrose foi de 11,41% (tab. I).

A correlação entre as concentrações de hidroxiprolina
nos espécimes de miocárdio ventricular esquerdo fixados e
a porcentagem de fibrose foi positiva e não-significante
(Sr=0,25; p=0,099). Por outro lado, a correlação entre as con-
centrações de hidroxiprolina nos espécimes não-fixados e a
porcentagem de fibrose foi também positiva, porém, estatis-
ticamente significante (Sr=0,32; p=0,03) (fig. 1).

Discussão

Independentemente de se tratar de espécimes de mio-
cárdio ventricular esquerdo fixados ou não-fixados, os re-
sultados apresentados relativos à concentração de hidroxi-
prolina não diferem daqueles encontrados por outros auto-
res que utilizaram métodos colorimétricos para tal determi-
nação. Assim é que Wegelius e von Knorring 18, utilizando
o método de Neuman e Logan 12, encontraram uma concen-
tração média de hidroxiprolina no miocárdio ventricular es-
querdo de pacientes necropsiados de 3,98µg/mg de peso
seco de tecido. Zwolinski e cols., 19 determinaram a concen-
tração de hidroxiprolina em amostras de miocárdio ventricu-
lar esquerdo de pacientes necropsiados, usando o método
de Stegemann e Stalder 20, e encontraram um valor de
5,49µg/mg de peso seco de tecido. Hoyt e cols. 21 utilizaram
o método de Woessner 22 para quantificar a hidroxiprolina
em dois corações humanos normais e em oito moderada-
mente fibrosados, todos eles previamente fixados em forma-
lina tamponada a 4% e encontraram concentrações médias

Tabela I - Comparação entre as concentrações de hidroxiprolina
(Hyp) em espécimes de miocárdio ventricular esquerdo (MVE)
fixados em formol ou não-fixados e a porcentagem de fibrose

medida através de método morfométrico

                           Concentração de Hyp  Porcentagem
                            (µg/mg de peso seco) de

Parâmetros MVE fixado MVE não fixado fibrose

Mediana 4,5 4,3 11,41
Valores mínimo e máximo 1-11 0,8-10,77 4,73-36,73

MVE fixado versus MVE não fixado; teste de Wilcoxon: W=34;
p=0,85.

Fig 1 - Correlação entre a dosagem de hidroxiprolina (Hyp) em espécimes de miocárdio ventricular esquerdo fixados em formaldeído a 10% e não-fixados  com a porcentagem de
pontos da ocular integradora coincidentes com a fibrose no miocárdio ventricular esquerdo de pacientes necropsiados.
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de 5 e 38,4µg/mg de peso seco, respectivamente. Correa de
Araújo 23, usando o método de Stegemann e Stalder 20 mo-
dificado por Medugorac 17, encontrou no miocárdio ventri-
cular esquerdo de pacientes necropsiados não cardiopatas
uma concentração de hidroxiprolina de 5,26µg/mg de peso
seco de tecido; e em pacientes com cardiopatia chagásica
crônica, a concentração variou de 4,84 a 5,02µg/mg e em pa-
cientes com cardiopatia hipertensiva, a concentração foi de
2,05µg/mg. Levando-se em consideração esses casos, a con-
centração média de hidroxiprolina foi de 4,02µg/mg de peso
seco de tecido. Outros autores 24 estudando biópsias su-
bendocárdicas de miocárdio ventricular esquerdo conser-
vadas em nitrogênio líquido, de pacientes não-cardiopatas
e outros com pericardite constritiva, encontraram con-
centrações médias de hidroxiprolina de 6,1 e 10,9µg/mg de
peso seco de tecido respectivamente. Existem outros estu-
dos relatando valores para a concentração de hidroxiprolina
e/ou colágeno no miocárdio ventricular esquerdo, determi-
nada através de métodos fotocolorimétricos 25-29. Todavia,
nesses relatos, os resultados foram expressos em µg de hi-
droxiprolina/mg de peso úmido de tecido, não fazendo refe-
rências ao teor de água das amostras. Deve-se destacar a
possibilidade de quantificar o colágeno a partir da dosagem
do vermelho da síria e do ácido pícrico, após a coloração
pelo método do picro-sirius 30.

Apesar de existirem na literatura vários relatos de quan-
tificação do colágeno através da utilização concomitante de
métodos fotocolorimétricos e morfométricos 21,23,29,31-35, em
apenas dois desses relatos 21,31, são descritas as correlações
entre os métodos empregados. Takahashi 31 provocou ne-
crose do miocárdio em ratos através da injeção intraperito-
neal de isoproterenol. A concentração de hidroxiprolina no
miocárdio foi medida através de método fotocolorimétrico 36

e a determinação da porcentagem de fibrose foi feita por
meio de um dispositivo pelo qual os cortes foram projetados
numa tela contendo 300 pontos. A correlação encontrada foi
positiva e estatisticamente significante (r=0,79; p<0,05). En-
tretanto, o autor não mencionou qual a região estudada e se
os fragmentos foram ou não fixados. Em outro trabalho 21,
analisou-se fragmentos da parede livre do ventrículo es-
querdo fixados em formol, sendo a determinação da concen-
tração de hidroxiprolina feita por método fotocolorimétrico 24

e a morfometria realizada utilizando-se um sistema analisa-
dor de imagens computadorizado. Foi encontrada uma cor-
relação positiva e significativa (r=0,98; p<0,01). Em um ter-
ceiro trabalho 34, foi feita a comparação entre os métodos
bioquímico e morfométrico, com correlação positiva e signi-
ficativa (r=0,89; p<0,05); entretanto, não estão expressos os
valores da dosagem de hidroxiprolina.

No presente estudo, as correlações entre as concen-
trações de hidroxiprolina no miocárdio ventricular esquerdo
e as porcentagens de fibrose foram positivas e os valores
foram inferiores aos encontrados nos dois trabalhos cita-
dos 21,31. Todavia, os dados obtidos na presente investiga-
ção não são comparáveis aos apresentados naqueles dois
estudos. Pois, em um deles 31, utilizou-se animais de experi-
mentação, a fibrose foi induzida farmacologicamente e o
método fotocolorimétrico utilizado para determinação da
concentração de hidroxiprolina foi diferente daquele empre-
gado no presente trabalho. No outro trabalho 21, seus auto-
res utilizaram também método bioquímico e, principalmente,
método morfométrico diferentes daqueles usados nesta in-
vestigação.

Outro fator que pode ter contribuído para os baixos
coeficientes de correlação entre a concentração de hidroxi-
prolina e a porcentagem de fibrose é a distribuição da neo-
formação conjuntiva que se verifica em algumas das cardio-
patias presentes nos pacientes estudados. Algumas amos-
tras foram obtidas de corações com doenças nas quais a fi-
brose se distribui de modo focal, como é o caso da cardiopa-
tia chagásica crônica 37 e da cardiopatia isquêmica 32,33,38.
Desse modo, é possível que os fragmentos usados na deter-
minação da concentração de hidroxiprolina, embora adja-
centes àqueles usados no estudo morfométrico, não tives-
sem exatamente o mesmo conteúdo de colágeno.

Em conclusão, apesar de pequenas diferenças, houve
uma correlação positiva entre a intensidade da fibrose
quantificada morfometricamente em cortes histológicos de
miocárdio ventricular esquerdo e a concentração de hidroxi-
prolina determinada bioquimicamente, particularmente
quando esta determinação foi feita em espécimes de miocár-
dio ventricular esquerdo não-fixados. Atualmente, o méto-
do considerado gold standard para a quantificação do colá-
geno no miocárdio é o bioquímico associado ao emprego de
um sistema computadorizado analisador de imagens 34. No
presente trabalho, demonstrou-se a adequação da metodo-
logia bioquímica e que a morfometria manual apresenta limi-
tações que podem interferir na significância estatística das
correlações para se estimar a intensidade da fibrose no mio-
cárdio humano.
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