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Resumo

Contexto São necessárias informações sobre diferenças fisiopatológicas entre insuficiência cardíaca com fração de ejeção
reduzida (ICFER) em comparação com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP).

Objetivos O objetivo deste estudo foi estabelecer vias biológicas especificamente relacionadas a ICFER e ICFEP.
Métodos Os autores conduziram uma análise de rede para identificar correlações únicas de biomarcadores em ICFER
e ICFEP, usando 92 biomarcadores de domínios fisiopatológicos diferentes em uma coorte de 1.544 de pacientes com
insuficiência cardíaca (IC). Os dados foram validados de forma independente em 804 pacientes com IC. As redes foram
enriquecidas com conhecimento existente sobre interações proteína-proteína e convertidos em vias biológicas unicamente
relacionadas a ICFER, IC com fração de ejeção intermediária e ICFEP.
Resultados Na coorte de índice (idade média de 74 anos; 34% mulheres), 718 (47%) pacientes apresentavam ICFER

[fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) <40%], e 431 (27%) pacientes apresentavam ICFEP (FEVE ≥50%). Um
total de 8 (12%) correlações foi única para ICFER e de 6 (9%) para ICFEP. As proteínas centrais na ICFER foram peptídeo
natriurético do tipo B N-terminal, fator 15 de diferenciação de crescimento, receptor tipo 1 interleucina I e fator 2 de
transcrição de ativação, enquanto proteínas centrais na ICFEP foram subunidade da integrina beta 2 e beta 1 catenina. As
vias biológicas na ICFER foram relacionadas à atividade do fator de transcrição de ligação ao DNA, metabolismo de proteína
celular e regulação da biossíntese de óxido nítrico. As vias únicas em pacientes com ICFEP foram relacionadas à resposta
de citocinas, organização da matriz extracelular e inflamação. As vias biológicas de pacientes com IC com fração de ejeção
intermediária estavam entre ICFER e ICFEP.

Conclusões A análise de redes mostrou que perfis de biomarcadores específicos para ICFER estão relacionados à

proliferação celular e metabolismo, enquanto perfis de biomarcadores específicos para ICFEP estão relacionados à inflamação
e à reorganização da matriz extracelular. (The BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure [BIOSTAT-CHF];
EudraCT 2010-020808-29) (J Am Coll Cardiol 2018;72:1081-90) © 2018 publicado por Elsevier em nome da American
College of Cardiology Foundation.
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nsuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
(ICFER) e insuficiência cardíaca com fração de
ejeção preservada (ICFEP) foram originalmente
consideradas como 2 extremos da mesma doença. No
entanto, quando os inibidores da enzima de conversão
da angiotensina (IECA), os bloqueadores dos receptores
de angiotensina (BRA) e os antagonistas dos receptores
mineralocorticoides estão associados a melhora do desfecho clínico em pacientes com ICFER (1, 2, 3), não foi
observado esse benefício em pacientes com ICFEP (4, 5,
6). A fisiopatologia subjacente é atualmente considerada
diferente entre ICFER e ICFEP (7, 8, 9, 10, 11).
O atual paradigma sobre a fisiopatologia subjacente
da ICFEP sugere que um estado pró-inflamatório é
responsável pelo enrijecimento do músculo cardíaco e
aumento das pressões de enchimento (7). De fato, Paulus
et al. (7) sugeriu que a pletora de comorbidades que usualmente afeta pacientes com ICFEP causa inflamação de
baixo nível, que afeta o endotélio vascular coronariano
e reduz a biodisponibilidade de óxido nítrico. Sua
hipótese sugere que isso afeta diretamente os miócitos
cardíacos e causa hipertrofia celular e endurecimento
cardíaco (7, 12).
A análise de rede é uma ferramenta para obter
novo conhecimento sobre vias de doenças e fisiopatologia, estudando as correlações proteína-proteína
(biomarcador-biomarcador) (9, 10, 13). Ao enriquecer
experimentalmente as redes de biomarcadores de proteínas encontradas com interações proteína-proteína
baseadas em conhecimento, as correlações encontradas
empiricamente podem ser colocadas no contexto de vias
conhecidas (14, 15). Portanto, realizamos uma análise
de rede enriquecida por interações baseadas em conhecimento para descobrir mecanismos biológicos que são
únicos para pacientes com ICFER e ICFEP.

Métodos

População de pacientes. Estudamos pacientes do

projeto BIOSTAT-CHF (BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure), que é descrito em outros
estudos (16, 17, 18, 19, 20). Em resumo, o BIOSTAT-CHF
inclui 2 coortes de pacientes com insuficiência cardíaca
(IC) incluídos na Escócia e na Europa. O objetivo do
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ABREVIATURA S
estudo BIOSTAT-CHF foi caracterizar as vias
E ACRÔNIMOS
biológicas relacionadas à resposta/não resposta à terapia farmacológica recomendada
FDC = fator de diferenciação de
crescimento
pelas diretrizes para IC. Portanto, os pacientes
ICFEI = insuficiência cardíaca
tiveram que ser tratados de forma subótima
com fração de ejeção
na inclusão. Usamos a coorte escocesa do
intermediária
ICFEP = insuficiência cardíaca
estudo BIOSTAT-CHF como nossa coorte de
com fração de ejeção preservada
estudo primária e a coorte europeia do estudo
ICFER = insuficiência cardíaca
BIOSTAT-CHF como nossa coorte de validação
com fração de ejeção reduzida
porque essa era uma população menos seleIL1RL1 = receptor de interleucina
1 tipo 1
cionada. A coorte escocesa consistia em 1.738
ITGB2 = integrina subunidade
pacientes de 6 centros na Escócia, no Reino
beta 2
Unido. Os pacientes deviam ter ≥18 anos, com
NT-proBNP = peptídeo
natriurético do tipo pro-B
diagnóstico de IC e internados previamente
N-terminal
com IC, necessitando de tratamento diurético.
Os biomarcadores foram medidos em 1.707 do
total de 1.738 pacientes. Desses pacientes, a ecocardiografia estava disponível em 1.544 pacientes. Validamos
nossos achados na coorte europeia do estudo BIOSTATCHF, que originalmente consistia em 2.516 pacientes
com IC de 69 centros em 11 países europeus. Os critérios
de inclusão para a coorte europeia abrangem: >18 anos
de idade e com sintomas de novo início ou agravamento
da IC confirmados por uma FEVE de ≤40% ou peptídeo
natriurético do tipo B e/ou níveis plasmáticos do peptídeo natriurético tipo pro-B N-terminal (NT-proBNP)
>400 ou >2.000 ng/L, respectivamente. Devido a essa
diferença nos critérios de inclusão para pacientes com
FEVE >40%, excluímos todos os pacientes com ICFER e
um nível de NT-proBNP <2.000 ng/L ou pacientes com
ICFER e sem nível de NT-proBNP disponível (Figura
On-line 1). No total, a coorte europeia consistiu em 808
pacientes com IC com biomarcadores disponíveis em
todos os pacientes. Todos os pacientes precisaram ser
tratados com diuréticos de alça, mas não tinham sido
previamente tratados com IECA/BRA e/ou betabloqueador, ou estavam recebendo ≤50% das doses-alvo
desses medicamentos no momento da inclusão e
início previsto ou titulação mais alta de IECA/BRA e
betabloqueadores.
Os pacientes das duas coortes foram tratados de
forma subótima com IECA/BRA e/ou betabloqueadores
e anteciparam o início ou a titulação mais alta dos IECA/
BRA e dos betabloqueadores para doses-alvo recomen-
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TABELA 1 Características basais da coorte escocesa em categorias de FEVE
ICFER (n = 718)

ICFEI (n = 395)

ICFEP (n = 431)

Valor de p para tendência

Características demográficas
Idade, anos

72,0 ± 10,9

74,9 ± 10,0

76,2 ± 9,9

<0,001

Feminino

188 (26,2)

137 (34,7)

187 (43,4)

<0,001

IMC, kg/m2

28,2 ± 6,0

28,9 ± 5,9

30,0 ± 6,8

<0,001

PAS, mmHg

122,7 ± 21,3

127,3 ± 22,3

129,9 ± 23,3

<0,001

PAD, mmHg

69,8 ± 12,3

68,5 ± 13,1

68,0 ± 13,7

0,006
<0,001

Classe funcional NYHA
I

6 (0,8)

5 (1,3)

4 (0,9)

II

337 (46,9)

160 (40,6)

136 (31,6)

III

300 (41,8)

176 (44,7)

206 (47,8)

IV

75 (10,4)

53 (13,5)

85 (19,7)

30,1 ± 7,3

43,7 ± 2,8

57,3 ± 6,0

<0,001

73,9 ± 16,5

72,3 ± 16,4

75,0 ± 15,8

0,172

FEVE, %
Frequência cardíaca, batimentos/min

Comorbidades
Anemia

316 (44,4)

142 (36,0)

199 (46,4)

0,001

Diabetes melito

212 (29,6)

133 (34,0)

158 (36,9)

0,009

DPOC

110 (15,5)

61 (15,6)

110 (25,6)

<0,001

Hipertensão

363 (50,8)

249 (63,2)

293 (68,0)

<0,001
0,007

DVP

144 (20,5)

88 (23,0)

116 (27,7)

Acidente vascular cerebral

117 (16,5)

84 (21,5)

84 (19,6)

0,138

Fibrilação atrial na ECG

199 (27,7)

136 (34,4)

162 (37,6)

<0,001

ICP

132 (18,5)

80 (20,5)

74 (17,3)

0,713

RM

137 (19,1)

86 (21,8)

62 (14,4)

0,089
<0,001

Medidas laboratoriais
NT-proBNP, ng/L
TFGe, ml/min/1,73 m2
Ureia, mmol/L
Hemoglobina, g/dL

1.672 (667-4.615)

1.209,5 (428,0-2.942,0)

1.062 (392-2.820)

59,8 (43,3-77,4)

59,7 (42,1-76,6)

58,4 (42,0-76,0)

0,310

8,6 (6,7-12,3)

8,6 (6,6-11,2)

8,6 (6,4-11,7)

0,289

13,5 (6,6)

13,1 (7,6)

<0,001

13,6 (4,9)

Medicamentos
IECA/BRA

538 (74,9)

274 (69,4)

268 (62,2)

<0,001

Betabloqueador

570 (79,4)

293 (74,2)

257 (59,6)

<0,001

ARM

295 (41,1)

109 (27,6)

85 (19,7)

<0,001

Agentes diuréticos

712 (99,2)

391 (99,0)

425 (98,6)

0,375

Os valores são expressos como média ± DP, n (%) ou mediana (intervalo interquartil). Negrito indica p <0,05.
ARM = antagonista do receptor mineralocorticoide; BRA = bloqueador do receptor de angiotensina; BRE = bloqueio de ramo esquerdo; DPOC = doença pulmonar
obstrutiva crônica; DVP = doença vascular periférica; ECG = eletrocardiografia; FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo; HVE = hipertrofia ventricular esquerda;
ICP = intervenção coronária percutânea; IECA = inibidor da enzima conversora de angiotensina; IMC = índice de massa corporal; NT-proBNP = peptídeo natriurético do
tipo pro-B N-terminal; NYHA = New York Heart Association; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão arterial sistólica; RM = revascularização miocárdica; TFGe =
taxa de filtração glomerular estimada.

dadas pela ESC (21). Além disso, todos os pacientes
foram incluídos com piora dos sinais e sintomas de IC,
como em pacientes ou em ambulatórios (16). Para caracterizar adequadamente os perfis de biomarcadores
em pacientes com ICFER e ICFEP, investigamos os perfis
de biomarcadores únicos para pacientes com ICFER e
ICFEP, que não mostraram sobreposição com ICFEI. A
ICFER foi definida como tendo uma FEVE <40%, a ICFEI
foi definida como tendo uma FEVE de 40% a 49%, e a
ICFEP foi definida como tendo uma FEVE ≥50%.
Medições clínicas e de biomarcadores. His-

tória clínica, uso atual de medicamentos e exame físico
foram todos registrados no início do estudo. A ecocardiografia padrão foi fortemente recomendada, mas
não obrigatória para inclusão no estudo. Nas coortes
combinadas, mais de 80% das ecocardiografias foram

realizadas dentro de 1 ano antes da inclusão, com mais
de 70% das ecocardiografias realizadas dentro de 3
meses. O período da ecocardiografia foi semelhante em
ICFER e ICFEP nas coortes escocesa e europeia.
Um grande painel com 92 biomarcadores de uma
ampla gama de domínios fisiopatológicos foi medido
nas coortes escocesas e europeias. Uma visão geral
dos biomarcadores e sua função fisiopatológica é
apresentada na Tabela On-line 1. As características do
ensaio são apresentadas na Tabela On-line 2. Noventa
e duas proteínas foram medidas usando uma técnica
de alto rendimento com o kit Olink Proseek Multiplex
CVD III96X96 (Olink Proteomics, Uppsala, Suécia), que
mede proteínas com relação cardiovascular simultaneamente em amostras de plasma de 1-μl (22). O kit utiliza
tecnologia de ensaio de extensão de proximidade, em
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que 92 pares de sonda de anticorpo marcados com
oligonucleótidos são permitidos a ligarem-se ao seu respectivo alvo presente na amostra. O ensaio de extensão
de proximidade é um ensaio homogêneo que usa pares
de anticorpos equipados com moléculas repórteres de
DNA. Quando se ligam aos seus alvos corretos, eles dão
origem a novos amplicons de DNA, cada um com o código de barras de identificação do respectivo antígeno.
Os amplicons são subsequentemente quantificados
usando uma plataforma de PCR em tempo real Fluidigm
BioMark HD. Quatro controles internos e dois controles
externos (em triplicado) são incluídos no ensaio. Os
operadores do laboratório estavam cegos para todas as
informações relativas à população do estudo.

Análise estatística. Um teste de tendência foi
realizado para investigar as tendências nas características basais entre ICFER, ICFEI e ICFEP. Uma descrição
detalhada dos métodos utilizados para a análise de rede
pode ser encontrada no Apêndice On-line. Em resumo,
realizamos análise de rede utilizando correlações únicas
entre proteínas (biomarcadores) dentro da ICFER, ICFEI
e ICFEP. Mantivemos apenas os biomarcadores que
passaram no ponto de corte do valor p após a correção
de múltiplas comparações. O ponto de corte do valor p
foi baseado no número de componentes principais após
análises de componentes principais, que determinaram
>95% da variância entre os biomarcadores nas coortes
separadas (10). Um total de 51 PCs foi encontrado,
do qual os autovalores explicaram cumulativamente
>95% da variação observada no conjunto de dados de
descoberta. Para corrigir a comparação múltipla para
correlações interbiomarcadores, foi utilizado 0,05/
([PC×PC−1]/2) para o valor de corte p ajustado, em que
PC é o número de componentes principais encontrados.
Esse procedimento foi repetido para a coorte europeia
independente. Aqui, 50 PCs explicaram >95% da variação
nos biomarcadores. Em seguida, apenas as correlações
pareadas foram retidas, tanto na descoberta quanto
na coorte de validação. Em análises de sensibilidade,
testamos se as correlações biomarcador-biomarcador
eram dependentes dos níveis de NT-proBNP, realizando
análises separadas em pacientes com níveis de NTproBNP acima e abaixo de 2.000 ng/L na coorte escocesa.
Além disso, em análises de sensibilidade adicionais,
testamos se as correlações biomarcador-biomarcador
eram semelhantes entre pacientes com ICFER da coorte
europeia e pacientes com ICFER que foram excluídos
com base nos valores ausentes de NT-proBNP ou valores
de NT-proBNP abaixo do ponto de corte de 2.000 ng/L
em nossa coorte europeia. Por fim, como uma análise
de sensibilidade adicional, repetimos nossas análises
em pacientes com ICFER, ICFEI ou ICFEP incluída
apenas em pacientes ambulatoriais e internados. Para

FIGURA 1 Diagrama de Venn com correlações proteína-proteína únicas em ICFER, ICFEI e ICFEP

No total, foram identificadas 6 correlações proteína-proteína únicas na ICFEP, enquanto 8 correlações
proteína-proteína únicas foram identificadas na ICFER. ICFEI = insuficiência cardíaca com fração de ejeção
intermediária; ICFEP = insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; ICFER = insuficiência
cardíaca com fração de ejeção reduzida.

explorar se a realização de análises de correlação era
adequada para nossas análises de rede, comparamos os
valores de R2 com os valores de informação mútua de
acordo com Steuer et al. (23). Devido à diferença em n da
ICFER, ICFEI e ICFEP, as correlações retidas após o ponto
de corte do valor de p tinham uma média R2 menor em
comparação com as correlações retidas na ICFEI e ICFEP
(Figura On-line 1). Para tornar as redes de correlação
comparáveis, um corte adicional foi aplicado, baseado
na força de correlação (R2). Para ajustar o parâmetro
de corte, optou-se pelo ponto de corte mais baixo que
reduziu a relação entre o tamanho amostral e o R2,
mantendo ainda um número razoável de correlações.
A Figura On-line 2 mostra a relação entre o número de
correlações e o tamanho amostral para 6 pontos de corte
diferentes de R2. Com base nessas observações, um ponto
de corte de R2 >0,2 foi escolhido. A seguir, identificamos
correlações únicas entre biomarcadores para ICFER e
ICFEP, que não mostraram sobreposição com ICFEI e
enriqueceram-nas, utilizando interações de proteína
baseadas em conhecimento de uma lista abrangente de
fontes (Tabela On-line 3). Em seguida, realizamos uma
análise de super-representação do via para examinar as
vias super-representadas em ICFER e ICFEP.
Resultados

Características basais. As características basais
são apresentadas em Tabela 1. No geral, os pacientes
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FIGURA 2 Análise de rede mostrando correlações únicas proteína-proteína na ICFER com
interações baseadas em conhecimento

(A) correlações únicas proteína-proteína na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida
(ICFER) e (B) interações baseadas no conhecimento. Nós laranjas são derivados de dados e nós azuis
são correlações baseadas em conhecimento. O tamanho do nó corresponde à intermediação, que
significou a importância do nó na rede. Quanto maior o nó, mais importante é para a rede. As arestas
(linhas pontilhadas) entre os nós representam o coeficiente de correlação, que é positivo (laranja) ou
negativo (azul) para correlações derivadas empiricamente (nós alaranjados). No caso de nós baseados no
conhecimento (azul), a linha significa uma interação proteína-proteína.

tinham uma idade média de 73,7 ± 10,7 anos, e 34,2%
eram mulheres. De um total de 1.544 pacientes, 718
(47%) tinham ICFER, 395 (26%) tinham ICFEI, e 431
(28%) tinham ICFEP. Com o aumento da FEVE, os pacientes eram mais velhos; eram mais frequentemente
mulheres; tiveram maiores taxas de diabetes, doença

4 de setembro de 2018: 1081-90

pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão e fibrilação
atrial na eletrocardiografia; foram menos frequentemente em IECA/BRA e antagonistas dos receptores de
mineralocorticoides; e tinham níveis mais baixos de
NT-proBNP.
Os pacientes da coorte europeia apresentaram
maiores níveis de NT-proBNP (5.122 ng/L em comparação a 1.334 ng/L); outras características eram geralmente comparáveis (Tabela On-line 4). As diferenças
entre pacientes de acordo com os estratos da FEVE na
coorte europeia são apresentadas na Tabela On-line 5.

Análise de rede. Para investigar as diferenças nos
perfis de biomarcadores entre ICFER e ICFEP, foram
extraídas correlações pareadas que passaram um
ponto de corte do valor p corrigido para comparações
múltiplas. Não encontramos valores elevados de R2 com
baixos valores de informação mútua, o que sugere que
as análises de correlação de Pearson são adequadas
(Figura On-line 3). Estudamos a correlação única para
ICFER e ICFEP, que não mostrou sobreposição a ICFEI.
Essas comparações pareadas refletem potenciais proteínas em interação dentro de ICFER e ICFEP. No total,
65 correlações de biomarcadores passaram o ponto de
corte do valor de p em ICFER, ICFEI e ICFEP em ambas as
coortes escocesa e europeia (Figura 1). Dessas, 45 correlações de biomarcadores passaram o ponto de corte do
valor p em ICFER e poderiam ser validadas com sucesso
na coorte europeia. Das 45 correlações significativas, 8
foram únicas para ICFER apenas (Figura 1). Pacientes
com ICFEP mostraram 40 correlações significativas
que poderiam ser validadas com sucesso; do total de
40 correlações, 6 eram únicas para ICFEP (Figura 1).
Houve considerável sobreposição entre ICFER, ICFEI
e ICFEP com um total de 27 correlações significativas
que foram compartilhadas. Nas análises de sensibilidade, as correlações biomarcador-biomarcador foram
independentes do período da ecocardiografia e foram
semelhantes em ambos os pacientes com níveis de NTproBNP abaixo e acima de 2.000 ng/L. Além disso, descobrimos que as correlações biomarcador-biomarcador
foram semelhantes em pacientes com ICFER que foram
excluídos da coorte europeia devido à falta de valores
de NT-proBNP ou valores de NT-proBNP abaixo de
2.000 ng/L em comparação com pacientes com ICFER
incluídos. Por fim, análises de sensibilidade restritas
a pacientes internados ou ambulatoriais não afetaram
nossos resultados.
Os resultados da análise de rede para ICFER e ICFEP
são apresentados nas Figuras 2 e 3. O tamanho do nó
(hub) está relacionado à centralidade e importância
do hub na rede particular. Em outras palavras, os
biomarcadores que formam grandes hubs dentro de
uma rede podem ser considerados biologicamente mais
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importantes em comparação com os biomarcadores
que são hubs menores. A análise de rede mostrou que
os principais centros de ICFER eram NT-proBNP, fator
de diferenciação de crescimento (FDC)-15 e receptor
de interleucina 1 tipo 1 (IL1RL1) (Figura 2A). Na ICFEP,
não foram observados hubs claros entre as correlações
únicas nos biomarcadores medidos (Figura 3A).

FIGURA 3 Análise de rede que descreve correlações únicas proteína-proteína em ICFEP com

interações baseadas em conhecimento

Enriquecimento baseado em conhecimento

da análise de rede. Nós enriquecemos as redes

encontradas experimentalmente com proteína-proteína
associada com base em vários bancos de dados independentes, conforme descrito no Apêndice On-line. Ao incluir
a análise de dados baseada em conhecimento, o fator de
transcrição dependente de AMP cíclico ativando o fator
de transcrição 2 (ATF2) tornou-se um hub adicional em
ICFER (Figura 2B) Ao adicionar interações baseadas em
conhecimento às redes de biomarcadores em ICFEP, a
integrina subunidade beta 2 (ITGB2) e a beta-1 catenina
tornaram-se hubs proeminentes na ICFEP (Figura 3B).
Nas redes enriquecidas de ICFEI, descobrimos que o
receptor de plasminogênio uroquinase, o transdutor de
sinal e o ativador da transcrição 1, o fator de transcrição
AP-1 e o IL-1B eram possíveis hubs (Figura On-line 4).
Conversão em vias biológicas. As proteínas

encontradas em nossa análise de rede, que foi enriquecida pelo conhecimento existente sobre as interações
de biomarcadores, foram traduzidas em vias biológicas
que eram tipicamente relacionadas a ICFER e ICFEP
(Figura 4). As 10 vias mais representadas na ICFER
foram caracterizadas por processos relacionados à
atividade do fator de transcrição de ligação ao DNA,
fosforilação de peptidil-serina, processos metabólicos
de proteínas celulares, bem como a regulação em processos biossintéticos de óxido nítrico. Em contraste, as
10 vias super-representadas em pacientes com ICFEP
foram caracterizadas por processos inflamatórios,
incluindo resposta a citocinas, organização da matriz
extracelular, bem como resposta a lipopolissacarídeos
e inflamação. Na ICFEI, as 10 vias reguladas para cima
foram relacionadas à degranulação de neutrófilos, migração de leucócitos e atividade do fator de transcrição
de ligação ao DNA (Figura On-line 5).

Discussão

De nosso conhecimento, este é o primeiro estudo
utilizando uma abordagem abrangente de análise de
rede baseada em conhecimento para caracterizar as diferenças nas assinaturas de biomarcadores circulantes
entre os pacientes com ICFER, ICFEI e ICFEP. No geral,
houve uma sobreposição importante entre as correlações proteína-proteína em ICFER, ICFEI e ICFEP. Isso

(A) correlações únicas proteína-proteína na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada
(ICFEP) e (B) interações baseadas no conhecimento. Nós laranjas são derivados de dados e nós azuis
são correlações baseadas em conhecimento. O tamanho do nó corresponde à intermediação, que
significou a importância do nó na rede. Quanto maior o nó, mais importante é para a rede. As arestas
(linhas pontilhadas) entre os nós representam o coeficiente de correlação que é positivo (laranja) ou
negativo (azul) para correlações derivadas empiricamente (nós alaranjados). No caso de nós baseados no
conhecimento (azul), a linha significa uma interação proteína-proteína.

sugere que uma grande proporção dessas correlações
proteína-proteína pertence a vias comuns relacionadas
à IC. No entanto, também encontramos diferenças distintas, que são resumidas em Ilustração Central. Nossos
achados mostram que as vias especificamente superreguladas para cima em pacientes com ICFER estavam
relacionadas ao metabolismo e crescimento celular. As
vias que foram especificamente super-reguladas em pacientes com ICFEP estavam relacionadas à inflamação e
à reorganização da matriz extracelular.
A análise de rede de correlações únicas de biomarcadores em ICFER mostrou que o NT-proBNP, o FDC-15 e o
IL1RL1 eram hubs centrais. O NT-proBNP está associado
a estiramento cardíaco e foi previamente identificado
como um hub específico na análise de rede na ICFER
em 2 estudos independentes (9, 10). O FDC-15 já foi
anteriormente associado a desfechos mais adversos
na ICFER (24, 25). Além disso, os resultados do nosso
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FIGURA 4 Análise de super-representação de vias mostrando processos biológicos únicos para ICFER e ICFEP

Laranja indica ICFER e verde indica ICFEP. O eixo y significa os 10 principais processos biológicos super-representados em ICFER e ICFEP. + significa “regulação positiva de” em um
nome de um dado termo GO. O eixo x é o −log10 do valor p; quanto maior a barra, mais significativa é a super-representação desse processo biológico em particular. Abreviaturas
conforme a Figura 1.

estudo mostram que o IL1RL1 é um hub potencial em
pacientes com ICFER. Em pacientes com ICFEI, a IL1-B
era um hub, sugerindo que a inibição da IL1 nesses
pacientes poderia valer ser investigada. A análise de
rede em ICFEP mostrou uma combinação mais difusa
de correlações de biomarcadores sem hubs centrais
específicos. Isso está de acordo com estudos anteriores,
que sugerem que a ICFEP pode ser mais heterogênea
do que a ICFER (26, 27). A maioria dos biomarcadores
encontrada na ICFEP estava relacionada à inflamação,
que é uma característica da fisiopatologia subjacente
da ICFEP (7). Depois de adicionar interações proteínaproteína baseadas em conhecimento para nossas redes
experimentalmente encontradas, observamos que o
ATF2 era um importante hub adicional na ICFER. O
ATF2 é uma proteína envolvida na hipertrofia cardíaca,
desencadeado pelo TGF-β. Um estudo experimental
anterior descobriu que a supressão do ATF2 atenuava
a resposta hipertrófica do ventrículo esquerdo (28). Na
ICFEP, observamos que o ITGB2 e a beta catenina eram

hubs importantes. Estudos anteriores mostram que o
ITBG2 está envolvido em processos inflamatórios crônicos e disfunção endotelial (29). Além disso, um estudo
experimental mostrou que os níveis de beta catenina
foram aumentados em ratos dahl sensíveis ao sal quando
desenvolveram um fenótipo ICFEP (30). Isso sugere que
a beta catenina em particular pode ser uma proteína
de interesse na ICFEP. O enriquecimento baseado em
conhecimento de nossas redes foi realizado com dados
combinados de vários repositórios bioinformáticos
disponíveis publicamente, que juntos fornecem uma
fonte de dados abrangente sobre todas as interações
proteína-proteína conhecidas. A combinação desses
recursos reduziu o viés geral em nosso enriquecimento.
No entanto, sem o enriquecimento baseado no conhecimento, o ICFEP não mostrou hubs significativos. Isso
sugere que a fisiopatologia geral da ICFEP é mais heterogênea em comparação com a ICFER.
O último passo em nossa análise foi realizar uma
análise de super-representação de via das proteínas
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encontradas em nossas redes enriquecidas por conhecimento. Os resultados mostraram que, em ICFER, os
processos biológicos estavam relacionados com a ligação ao DNA específico da sequência, a fosforilação da
peptidil-serina e a proliferação de células do músculo
liso. Em conjunto, esses processos estão relacionados
à proliferação celular. Além disso, as vias biológicas
relacionadas à sinalização da proteinocinase B e à
cascata da MAPK também foram enriquecidas. Tanto a
sinalização da proteinocinase B quanto a MAPK estão
relacionadas à proliferação celular e ao aumento do
metabolismo (31, 32, 33). Em contraste, os processos
biológicos na ICFEP estão relacionados à inflamação,
sinalização da integrina e organização da matriz
extracelular (33). Esses dados confirmam achados
anteriores em relação a ICFEP, mas também permitem
que estudos futuros se concentrem na interação
proteína-proteína em certas vias existentes, como
sinalização mediada por integrina e organização da
matriz extracelular (7). As vias biológicas que foram
super-reguladas em pacientes com ICFEI estavam
entre pacientes com ICFER e ICFEP. Isso está de acordo
com um estudo anterior que sugeriu que os perfis de
biomarcadores de pacientes com ICFEI estão entre
pacientes com ICFER e ICFEP (34). Nossa abordagem

pode ser usada para identificar pacientes com ICFEI
com um perfil de biomarcador semelhante a ICFER,
que poderiam gerar mais benefícios do tratamento
direcionado por diretrizes.
Este estudo tem várias implicações clínicas. Primeiro,
os resultados deste estudo fornecem um contexto biológico para a presença de síndromes claramente distintas,
o que pode potencialmente explicar a resposta divergente à terapia da IC. Em segundo lugar, os processos
de resposta ao estresse cardíaco e a proliferação celular
são enriquecidos em pacientes com ICFER, enquanto os
processos relacionados à inflamação são enriquecidos
em ICFEP. Particularmente, o ATF2 poderia ser um alvo
novo de tratamento em potencial de ICFER, enquanto
ITGB2 e beta catenina poderiam ser novos alvos de
tratamento para ICFEP; essa possibilidade merece um
estudo mais aprofundado.

Limitações do estudo. Primeiro, a ecocardiografia

não foi realizada na inclusão. No entanto, a análise de
sensibilidade mostrou que o período da ecocardiografia
não influenciou os níveis de biomarcadores em ICFER
e ICFEP. Além disso, fomos capazes de validar nossos
achados em uma coorte independente, reduzindo
significativamente o efeito potencial dessa limitação.

29

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 18/01/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.
30

Tromp et al.

JACC Vol . 72, No. 10, 2018

Mecanismos fisiopatológicos em ICFER e ICFEP

4 de setembro de 2018: 1081-90

Infelizmente, faltavam valores para o NT-proBNP em
nossa coorte de validação. Isso pode ter introduzido um
viés potencial em nossa coorte europeia, porque esses
pacientes tiveram que ser excluídos. Em contraste com
nossa coorte escocesa, nossa coorte europeia teve pacientes com ICFER e ICFEP com um valor de NT-proBNP
>2.000 ng/L. Essa é uma limitação, porque pode aumentar o erro do tipo II. No entanto, essa é também uma
força particular deste estudo porque as correlações
proteína-proteína, bem como as diferenças nos níveis de
biomarcadores encontradas para ICFER e ICFEP neste
estudo são relativamente estáveis em todo o espectro
de gravidade da doença. Por último, os pacientes em
BIOSTAT-CHF foram suboptimamente tratados, o que
pode introduzir um viés potencial.
Conclusões

Vias biológicas únicas para ICFER estão associadas a
aumento do metabolismo e hipertrofia celular. Um alvo
novo em potencial para ICFER é o ATF2. Vias biológicas
únicas para ICFEP estão relacionadas à inflamação,
degranulação de neutrófilos e sinalização de integrinas.
Novos alvos de tratamento em potencial na ICFEP são
IGTB2 e beta catenina. Essas profundas diferenças nos

processos biológicos subjacentes enfatizam a necessidade de programas distintos de desenvolvimento de
medicamentos na ICFER e ICFEP.
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Perspectivas

COMPETÊNCIA

NO

CONHECIMENTO

MÉ-

DICO. A principais diferenças nos processos

fisiopatológicos se distinguem na ICFER
e ICFEP. Os pacientes com ICFER exibem
atividade de fator de transcrição de ligação
ao DNA, metabolismo de proteína celular e
regulação do óxido nítrico, enquanto a ICFEP
está associada a resposta de citocinas, organização da matriz extracelular e inf lamação.
PANORAMA TRANSLACIONAL. O tratamento

de pacientes com ICFEP deve focar na inflamação
como um mecanismo fisiopatológico central, e
futuras análises de rede baseadas em biomarcadores podem identificar mecanismos adicionais
da doença.
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