CAPÍTULO 11

Marcadores Biomoleculares
da Insuficiência Cardíaca
e Coronariana
Sérgio Luiz do Logar Mattos TSA/SBA *

No ano de 1954 foi publicado pela primeira vez o uso de um marcador bioquímico no estudo
da lesão miocárdica isquêmica1. Neste estudo foi medida a atividade da TGO desde poucas horas até
quinze dias após um Infarto Agudo do Miocárdio, observando-se que seu nível plasmático aumentava
logo após a lesão, chegava ao pico em dois a três dias e retornava ao normal em uma semana.
Esta publicação acabou por desencadear a busca por novos marcadores da Insuficiência
Coronariana Aguda e da Insuficiência Cardíaca, contribuindo para um melhor entendimento das
suas fisiopatologias e também possibilitando uma melhor avaliação de risco e prognóstico.
No início da década de 60 começa então a pesquisa de novos marcadores como a LDH2 e
a CK3. Na verdade, estas proteínas não são específicas do coração, ou seja, também são encontradas em outros tecidos, e seus níveis sanguíneos podem se elevar em outras condições patológicas, não envolvendo necessariamente o miocárdio. Por este motivo foram desenvolvidos procedimentos para a demonstração de isoenzimas destes marcadores, com maior especificidade para
detecção da lesão miocárdica, como a CK-MB e a HBD (á-hidroxi-butirato desidrogenase) e
mais recentemente as Troponinas, a Mioglobina, o H-FABP, etc.
Hoje, testes bioquímicos são parte da rotina de investigação para diagnóstico diferencial
de IAM, por critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Marcadores da Insuficiência Coronariana
CK e CK-MB
A Creatina Quinase é uma enzima citoplasmática, composta por subunidades M e/ou B, que
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Tabela 1 - Características do Marcador Cardíaco Ideal
Grande Sensibilidade – Abundante no tecido cardíaco.
Grande Especificidade – Ausente em tecidos não cardíacos
Não detectável no sangue de indivíduos sãos ou com patologias
não cardíacas.
Liberação – Rápida liberação para diagnóstico precoce.
Grande meia-vida no sangue para diagnóstico tardio.
Método de Análise – Custo efetivo.
Curta duração de execução.
Preciso
Clínica – Capacidade de influenciar na terapia e melhorar o prognóstico.
Validade para estudos clínicos.
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associadas formam as isoenzimas CK-MM, CK-MB e CK-BB. Esta enzima age como um regulador da produção de fosfatos de alta energia e também como reguladora da utilização destes5 em
tecidos contráteis, daí o motivo pelo qual é encontrada em tecidos de alto consumo de energia,
como as fibras musculares e os túbulos distais do rim6. A CK existe ainda na forma mitocondrial,
instável no soro humano, difícil de medir e, portanto sem significação clínica. A CK-MM é a principal isoenzima encontrada no músculo estriado (aproximadamente 97% da CK total). A CK-MB
é encontrada principalmente no músculo cardíaco, onde responde por 15 a 40% da atividade da
CK total, com o restante sendo da CK-MM. Traços da CK-MB são encontrados também no
músculo esquelético, de maneira que pacientes com lesão muscular vão apresentar elevação das
concentrações absolutas de CK e CK-MB. A CK-BB é a isoenzima predominante no cérebro,
cólon, íleo, estômago e bexiga4, sendo sua atividade indetectável no plasma, a não ser nos casos de
AVC grave.
Na década de 1980, o desenvolvimento de anticorpos contra as subunidades M da CK,
permitiu o uso da imunoinibição para a análise específica da CK-MB. Os anticorpos inibem a
atividade das subunidades M e o que resta de atividade detectável deriva exclusivamente das
subunidades B. Como a atividade da CK-BB não é detectável no plasma, podemos afirmar que a
atividade restante é proveniente da CK-MB.
A atividade sérica da CK total e da CK-MB começa a aumentar 4 a 6 horas após a lesão
miocárdica, atingindo o pico entre 12 e 24 horas após, retornando aos valores normais depois de
48 horas6.
Além das formas simples MM e MB tissulares, foram identificadas e purificadas três
formas da isoenzima MM e 2 formas da isoenzima MB. Para a CK-MB, a forma tecidual
é designada CK-MB2 e a plasmática CK-MB1 (após reação catalisada pela
Carboxipeptidase-N). No plasma normal estas isoformas existem em equilíbrio na relação
1:1. A liberação da CK-MB2 (tecidual) após a isquemia, aumenta a sua proporção no
plasma de 1:1 para 2:1, o que pode ser detectado por eletroforese de alta voltagem,
mesmo se ainda não aconteceu aumento significativo da concentração total de CK-MB.
Estudos estabeleceram a relação CK-MB2/CK-MB1 acima de 1,5: 1 como critério diagnóstico. 4 Esta relação começa a aumentar 2 a 4 horas e retorna ao normal 18 a 30 horas

após a lesão. Este teste é tão sensível, que uma relação normal obtida em uma amostra
colhida ao menos 6 horas após o evento, exclui o diagnóstico de IAM. Estas variações
rápidas fazem das isoformas da CK-MB o melhor teste de laboratório para a confirmação
de reinfarto do miocárdio. 7 No entanto, a eletroforese de alta voltagem, ainda não está
disponível para uso rotineiro. Não se pode ainda esquecer que a CK-MB, embora em
pequenas quantidades, também está presente na musculatura esquelética o que compromete a especificidade deste marcador.

A mioglobina é uma proteína localizada tanto no citoplasma das células do miocárdio
como das células da musculatura esquelética, constituindo cerca de 2% da proteína muscular total. Seu baixo peso molecular e sua localização no citoplasma fazem com que sua
liberação na circulação ocorra logo após a lesão do miocárdio, sendo possível detectar um
aumento na concentração plasmática nas 2 a 3 horas seguintes ao infarto do miocárdio. A
especificidade da mioglobina está comprometida, por que a concentração desta proteína no
plasma pode aumentar em resposta não só da lesão do miocárdio, mas também em situações envolvendo lesão da musculatura esquelética e na insuficiência renal, por redução do
clearence.8
AAcademia Nacional de Bioquímica Clínica dos EUA e a Comissão Conjunta para Redefinição
do Infarto Agudo do Miocárdio, formada pela Sociedade Européia de Cardiologia e pelo Colégio
Americano de Cardiologia, recomendaram o uso da Mioglobina Plasmática ou das Isoformas da
CK-MB como marcadores precoces da lesão miocárdica.9
H-FABP
O H-FABP é uma proteína de baixo peso molecular, que compreende 4 a 8% da proteína
citoplasmática das células miocárdicas, cuja função fisiológica é transportar ácidos graxos a partir
da membrana celular para as mitocôndrias10. Uma vez lesado o miocárdio, esta proteína é liberada
na corrente sanguínea, aumentando sua concentração plasmática em até 3 horas após o início da
lesão, retornando ao normal em 24 horas.11
Relatos demonstram que é um bom marcador para estimar o tamanho do IAM e como forma
de avaliar a reperfusão miocárdica. Também parece ser útil na avaliação de pacientes com Insuficiência Cardíaca, uma vez que foi observado a correlação entre a H-FBAP, a CK-MB e o Peptídeo
Natriurético Cerebral (BNP). A diminuição da concentração plasmática do BNP, como resultado
do tratamento da Insuficiência Cardíaca correlaciona-se também com a redução das concentrações da CK-MB e do H-FABP.
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Mioglobina

Albumina modificada pela isquemia (IMA)
A isquemia causa uma modificação estrutural da proteína, o que acaba por alterar a capacidade de ligação da albumina com metais tais como o Cobalto. O teste de ligação da Albumina
com o Cobalto é um procedimento espectrofóbico rápido, mas embora capaz de identificar e
quantificar quando há isquemia, não é capaz de determinar se houve ou não lesão miocárdica.
Este teste foi liberado pelo FDA para diagnóstico de exclusão de isquemia coronariana em pacientes com Troponina negativa e ECG normal. No entanto, pacientes sem isquemia também po-
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dem apresentar níveis plasmáticos elevados de IMA, acabando por serem necessários outros
testes.
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O complexo Troponina é composto pela Tn C; Tn I e pela Tn T. Sua função é de
regulação da contração dos músculos estriado e cardíaco. O complexo regula a
interação, modulada pelo Cálcio, entre a Actina e a Miosina na miofibrila. A Tn C
interage com a Tn I, revertendo a atividade inibidora desta sobre ATPase actinomiosina.
A maior parte da Tn T e da Tn I intracelular está ligada as miofibrilas no miócito
cardíaco, entretanto uma pequena parte (6 a 8% da Tn T e 3 a 4% da Tn I) existe no
citoplasma. A importância deste pool é a liberação destas Troponinas 4 a 6 horas
após a lesão miocárdica. A quebra contínua do complexo da miofibrila, provocada
pela isquemia, leva a uma elevação prolongada da concentração de ambas as Troponinas
no plasma. 12 A Comissão conjunta para a Redefinição do IAM formada pela Sociedade Européia de Cardiologia e pelo Colégio Americano da Cardiologia, recomenda as
Troponinas como os marcadores de escolha, na Avaliação da Síndrome Coronariana
Aguda 9, devido a sua maior sensibilidade e especificidade quando comparado com
outros marcadores. É importante reconhecer que o aumento das concentrações das
Troponinas cardíacas pode ser detectado em condições outras que não as Síndromes
Coronarianas Agudas, como por exemplo miocardites e ICC 13, 14 , ou ainda em patologias mesmo sem envolvimento cardíaco como AVC, embolia pulmonar, hipertensão
pulmonar e Insuficiência Renal Grave 15.
Gráfico I - Panorama da elevação da concentração plasmática dos
marcadores cardíacos após a lesão do Miocárdio.

A – Mioglobina/Isoformas CK-MB depois de IAM
B – Troponina Cardíaca depois de IAM
C- CK-MB depois de IAM
D- Troponina Cardíaca após Angina Instável

Marcador
Aspartato. Amino Transferase
Lactato Desidrogenase
CK
CK-MB
Isoformas da CK-MB
Hidroxibutirato-Desidrogenase
Mioglobina
H-FABP
Troponina T
Troponina I

Latência
8-12 h
8-12 h
4-6 h
4-6 h
1-3 h
8-12 h
2-3 h
2-3 h
4-6 h
4-6 h

Pico
1-2 dias
2-3 dias
12-36 h
12-24 h
8-12 h
2-3 dias
6-12 h
8-10 h
12-24 h
12-24 h

Duração
3-6 dias
7-10 dias
3-4 dias
2 a 3 dias
18-30 h
7-14 dias
24-48 h
18-30 h
7-10 dias
6-8 dias
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Marcadores da Insuficiência Cardíaca
Peptídeo natriurético cerebral (BNP)
Inicialmente isolado no cérebro de porco em 1988 e mais tarde no coração humano, o
Peptídeo Natriurético é sintetizado e estocado nas células miocárdicas atriais (ANP),
ventriculares (BNP) e do endotélio (CNP), embora o BNP plasmático se origine principalmente no ventrículo esquerdo. A liberação do BNP se dá por estiramento dos miócitos
ventriculares levando a aumento da taxa de filtração glomerular e da inibição da reabsorção do
sódio, aumentando o débito urinário. Outros efeitos fisiológicos incluem a dilatação da musculatura lisa vascular arterial e venosa além da inibição do sistema renina – angiotensina –
aldosterona16 reduzindo a pré-carga e conseqüentemente o estiramento ventricular com melhora da função cardíaca.
O BNP é sintetizado como pro-hormônio (Pro-BNP), que é clivado em 2 fragmentos: um
fragmento C terminal biologicamente ativo e um N terminal, biologicamente inativo. Ambos tem
demonstrado, de forma independente serem fatores de prognóstico em pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio e IVE. A concentração plasmática de BNP também aumenta nas condições que
apresentam disfunção diastólica como miocardiopatia hipertrófica, estenose aórtica e cardiomiopatia
restritiva16 assim como nas associadas com insuficiência do ventrículo direito, como hipertensão
pulmonar primária, cor pulmonale e embolia pulmonar18.
O Gráfico acima relaciona o nível plasmático de BNP com a capacidade funcional dos pacientes, de acordo com a classificação da New York Heart Association, progredindo desde aqueles
sem qualquer limitação funcional, até os com total incapacidade física (Classe IV).
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Tabela 2 - Marcadores Bioquímicos da Lesão Cardíaca

Marcadores Cardíacos no Perioperatório
A fisiopatologia do IAM perioperatório, que geralmente ocorre até o 4° dia após o procedimento cirúrgico, é diferente da que ocorre em outras condições, quando predominantemente se
deve a ruptura da placa ateroesclerótica porventura existente em alguma artéria coronariana. Nos
casos de IAM perioperatório, pelo menos 50 % não são causados por nenhuma ruptura de placa,
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Gráfico II - Classificação BNP X NYHA
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mas pela simples alteração do balanço entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo miocárdio em
pacientes com doença coronariana, sintomática ou não. O uso de marcadores bioquímicos no
diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio perioperatório é limitado pelo dano concomitante da
musculatura esquelética. Na verdade, nenhum marcador é capaz de detectar a diferença entre o
dano miocárdico provocado por um IAM e o dano da musculatura esquelética causado pelo procedimento cirúrgico em si. A despeito disso, o uso das Troponinas T e I são recomendadas para o
diagnóstico de IAM perioperatório em cirurgias “não cardíacas” pela Academia Nacional de Bioquímica Clínica9 e para cirurgias cardíacas pelo consenso conjunto publicado pela Sociedade
Européia e pelo Colégio Americano de Cardiologia.19.
As Troponina T também tem sido considerada como preditor independente de complicações
cardiovasculares no pós-operatório imediato de cirurgias “não cardíacas”20, enquanto a Troponina
I é preditor de mortalidade de curto prazo em cirurgias vasculares e também de IAM e morte após
Revascularização do Miocárdio21.
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