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RESUMO 

 

TANAKA, Denise Mayumi. Efeito do uso prolongado de pentoxifilina em modelo 

experimental de cardiomiopatia crônica da doença de Chagas no hamster. 2019. 101f. Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

 

A doença de Chagas permanece como importante problema de saúde pública na América 

Latina, sendo atualmente uma doença emergente em países não endêmicos. É uma das 

principais causas de insuficiência cardíaca e morte súbita. A ocorrência de distúrbios 

microvasculares é comum na cardiomiopatia crônica da doença de Chagas (CCC), podendo 

ocorrer secundariamente à inflamação miocárdica, e está relacionada ao desenvolvimento da 

disfunção ventricular esquerda. Assim, levanta-se a hipótese de que a terapia com droga 

imunomoduladora, capaz de atenuar o processo inflamatório miocárdico, possa reduzir as 

alterações de perfusão e impedir a progressão da disfunção miocárdica na CCC. Nesse contexto, 

o presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos do uso prolongado da pentoxifilina (PTX) 

sobre as alterações perfusionais miocárdicas e atividade inflamatória cardíaca e suas 

correlações com a evolução da disfunção sistólica ventricular esquerda, mediante emprego de 

métodos de imagem de alta resolução in vivo em modelo experimental de CCC em hamsters 

sírios. Inicialmente, os animais foram divididos nos seguintes grupos: controle + salina 

(CTR+SLN, n=9), controle + pentoxifilina (CTR+PTX, n=11), chagas + salina (CH+SLN, 

n=12) e chagas + pentoxifilina (CH+PTX, n=12). Na janela temporal de 6 meses pós infecção 

pelo T. cruzi (condição basal), os animais foram submetidos aos seguintes métodos de imagem 

in vivo: cintilografia de perfusão miocárdica com Sestamibi-Tc-99m (Mini-SPECT) e 

ecocardiografia transtorácica. Posteriormente, os animais foram tratados por 60 dias com PTX 

(20 mg/Kg/dia, ip) ou salina e, em seguida, foram reavaliados com os mesmos métodos de 

imagem. Ao final do estudo, o tecido miocárdico foi processado para análise histológica 

quantitativa para extensão de fibrose e do infiltrado inflamatório. Na condição basal, não 

evidenciamos diferença significativa entre os grupos estudados nos parâmetros 

ecocardiográficos (FEVE, DdVE e escore MPS) e de perfusão miocárdica. Após o tratamento, 

foi encontrado aumento significativo das áreas de defeitos de perfusionais (p=0,004) nos 

animais dos grupos CTR+PTX, de 0,0% (0,0-1,4) para 5,1% (0,0-18,0), e CH+SLN, de 0,0% 

(0,0-5,1) para 5,8% (0,0-30,3), enquanto que o grupo CH+PTX: 2,0% (0,0-7,0) apresentou 

valores semelhantes ao grupo CTR+SLN: 0,0 (,0-0,0). Foi observado redução, apesar de não 



 

 

 

significativa estatisticamente, dos valores de fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) 

nos grupos CTR+PTX, de 54,0% (42,0-58,0) para 43,0% (33,0-56,0), CH+SLN, de 47,5% 

(26,0-59,0) para 38,0% (14,0-59,0) e CH+PTX, de 56,5% (37,0-59,0) para 42,5% (26,0-58,0), 

p>0,05 e aumento do diâmetro diastólico (DdVE) nos grupos CTR+PTX, de 7,7mm (7,1-8,5) 

para 8,1mm (7,5-9,4), CH+SLN, de 7,8mm (6,7-8,9) para 8,1mm (6,9-10,3) e CH+PTX, de 7,3 

mm (6,3-8,1) para 7,9mm (6,9-9,3), p>0,05 após o tratamento. Na análise histológica, 

observou-se maior número de núcleos de células inflamatórias no grupo CH+SLN, 655,0 

cel/mm² (425,0-779,0) e CH+PTX, 388,0 cel/mm² (248,0-582,0), quando comparado ao grupo 

CTR+SLN, 204,0 cel/mm² (148,0-225,0) e CTR+PTX, 220,5 cel/mm² (181,0-268,0), 

p<0,0001. Também foi encontrado maior número de células inflamatórias no grupo CH+SLN 

quando comparado ao grupo CH+PTX, p<0,05. A porcentagem de fibrose foi semelhante entre 

os grupos estudados. Conclusões: O uso prolongado de PTX em animais com CCC associou-

se à redução da progressão dos defeitos de perfusão miocárdica avaliados in vivo, ao longo da 

evolução da cardiopatia. Contudo, essa atenuação dos distúrbios de perfusão miocárdica não 

impediu a progressão da disfunção sistólica ventricular esquerda ou atenuou a intensidade das 

lesões tissulares inflamatórias neste modelo experimental. Nossos resultados sugerem, 

portanto, que a PTX possa ter atuado seletivamente na disfunção microvascular coronária, sem 

efeito significativo na redução da agressão inflamatória dos cardiomiócitos.  

 

Palavras-chave: Cardiomiopatia crônica da doença de Chagas. Microcirculação. Inflamação. 

Disfunção ventricular. Hamsters. 
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ABSTRACT 

TANAKA, Denise Mayumi. Effect of prolonged use of pentoxifylline in experimental model 

of chronic Chagas cardiomyopathy in hamsters. 2019. 101f. Tese (Doutorado) - Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Chagas disease is an important public health problem in Latin America and an emerging disease 

in non-endemic countries. It is one of the leading causes of heart failure and sudden death. 

Microvascular ischemia is frequent in chronic Chagas cardiomyopathy (CCC), which may 

occur secondary to myocardial inflammation, and may be involved in the physiopathogenic 

processes that lead to left ventricular systolic dysfunction (LVSD). The hypothesis is raised that 

reduction of microvascular ischemia with immunomodulatory drug therapy may attenuate the 

progression of LVSD in CCC. Thus, our objective was to assess the effects of prolonged use of 

pentoxifylline (PTX) on myocardial perfusion changes and on left ventricular systolic function 

using high resolution imaging methods. At first, adult female hamsters were divided into the 

following groups: control + saline (CTR+SLN, n=9), control + pentoxifylline (CTR+PTX, 

n=11), T. cruzi-infected animals treated with saline (CH+SLN, n=12) and infected animals 

treated with pentoxifylline (CH+PTX, n=12). After 6 months of infection (baseline condition), 

the animals were submitted to echocardiogram and rest myocardial perfusion scintigraphy by 

Mini-SPECT with Sestamibi-Tc99m. After, the animals were treated with intraperitoneal 

injections of PTX (20 mg/Kg) once a day or with an equal volume of saline for 60 days. After 

treatment the animals were reevaluated by the same imaging methods and euthanized. Cardiac 

tissue was prepared for quantitative histological analysis of the extent of fibrosis and of the 

inflammatory infiltrate. At baseline, we did not show any significant difference between the 

groups studied in the echocardiographic parameters (LVEF, DVEV and MPS score) and 

myocardial perfusion. After treatment, a significant increase of perfusion defects was observed 

in the CTR+PTX, from 0.0% (0.0-1.4) to 5.1% (0.0-18.0) and CH+SLN, from 0.0% (0.0-5.1) 

to 5.8% (0.0-30.3), p=0.004, whereas the CH+PTX group, 2.0% (0.0-7.0), presented similar 

values to the CTR+SLN group: 0.0 (0.0-0.0). There was a reduction, although not statistically 

significant, of left ventricular ejection fraction (LVEF) in the CTR+PTX group, from 54.0% 

(42.0-58.0) to 43.0% (33, 0-56.0), CH+SLN, from 47.5% (26.0-59.0) to 38.0% (14.0-59.0) and 

CH+PTX, 56.5% ( 37.0-59.0) to 42.5% (26.0-58.0), p> 0.05, and increase of diastolic diameter 

in the CTR+PTX groups, 7.7 mm (7.1-8.5 mm) to 8.1 mm (7.5-9.4), CH+SLN, from 7.8 mm 

(6.7-8.9) to 8.1 mm (6.9-10.3) and CH+PTX, from 7.3 mm (6.3-8.1) to 7.9 mm (6.9-9.3), p> 



 

 

 

0.05 after treatment. Quantitative histological analysis revealed a larger number of nuclei of 

mononuclear inflammatory cells in the CH+SLN, 655.0 cel/mm² (425.0-779.0) and CH+PTX 

groups, 388.0 cel/mm² (248.0-582.0) when compared to the CTR+SLN group, 204.0 cel/mm² 

(148.0-225.0) and CTR+PTX groups, 220.5 (181.0-268.0). A higher number of inflammatory 

cells was also found in the CH + SLN group when compared to the CH + PTX group. The 

percentage of fibrosis was similar among the groups studied. Conclusions: The prolonged use 

of PTX in CCC animals was associated with reduced progression of myocardial perfusion 

defects evaluated in vivo. However, the reduction of myocardial perfusion defects did not 

prevent the progression of left ventricular systolic dysfunction or reduced intensity of 

inflammatory tissue lesions in this experimental model. Therefore, our results suggest that PTX 

may have selectively acted on coronary microvascular dysfunction, with no significant effect 

on reducing inflammatory tissue lesions.  

Key-words: Chronic Chagas Cardiomyopathy. Coronary microcirculation. Inflammation. 

Ventricular dysfunction. Hamsters.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A doença de Chagas e sua história natural 

A doença de Chagas (DC) humana foi primeiramente descrita em 1909 por Carlos 

Chagas, que caracterizou o parasita e seus vetores e iniciou os primeiros estudos sobre os 

aspectos clínicos da doença. Trata-se de uma protozoonose causada por um parasita flagelado, 

denominado Trypanossoma cruzi (T. cruzi). O T. cruzi é um parasito unicelular que possui um 

ciclo de vida complexo e com múltiplos estágios, na qual participam tanto humanos quanto o 

vetor.   

A principal forma de transmissão do T. cruzi é via vetores contaminados, através da 

inoculação de fezes contaminadas pelo parasita, que é difundida à corrente sanguínea pela 

picada de insetos triatomíneos. Outro meio de infecção que tem ganhado importância é a 

contaminação iatrogênica pelo T. cruzi por transfusão sanguínea e transplante de órgãos, 

tornando-se um problema sério, principalmente em países não endêmicos. Tem-se descrito 

também a transmissão vertical ou congênita, como consequência do sucesso no controle do 

vetor e dos bancos de sangue. A infecção por via oral também tem ganhado importância 

epidemiológica, com um número alarmante de casos agudos após a ingestão de alimentos 

contaminados, especialmente no Brasil, em áreas onde sua transmissão foi considerada 

interrompida devido ao sucesso no controle do vetor (Coura e Vinas, 2010; Antinori et al., 

2017). Por fim, acidentes laboratoriais, embora sejam raros, são outras formas de infecção.  

Apesar das rigorosas medidas de controle do vetor e redução da transmissão em países 

endêmicos, como Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, América Central e México, a 

transmissão ativa pelo vetor ainda ocorre (Coura et al., 2014). A doença de Chagas ainda 

permanece como um importante problema de saúde na América Latina, sendo atualmente uma 

doença emergente em países não endêmicos como Estados Unidos e países da Europa e Ásia, 

principalmente devido às correntes migratórias (Bern e Montgomery, 2009; Nunes et al., 2013), 

representando uma das maiores causas de insuficiência cardíaca (IC) e morte súbita (Who, 

2010). 

A Organização Mundial de Saúde estima em 300.000 o número de novos casos por ano 

na América Latina (World Health Organization. et al., 2007). Calcula-se 6 a 7 milhões de casos 

ao redor do mundo levando a alta morbidade e mortalidade (Who, 2015; Cucunuba et al., 2016), 

a maioria na América Latina, onde a doença permanece endêmica. Mais de 25 milhões de 

pessoas estão sob risco de contrair a doença. Calcula-se que em 2008 mais de 10.000 pessoas 

tenham ido a óbito devido a DC e 752.000 dias/ano de trabalho foram perdidos devido à morte 
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prematura. No Brasil, existem aproximadamente 1.900.000 infectados e o gasto devido ao 

afastamento de trabalhadores afetados pela doença representou uma perda de pelo menos 5.600 

mil dólares/ano (Organización Panamericana De La Salud, 2006). Estima-se que 300.000 

indivíduos infectados com T. cruzi vivam nos Estados Unidos, com 30.000 a 40.000 casos da 

forma cardíaca crônica (Bern e Montgomery, 2009).  

A DC classicamente apresenta duas fases: aguda e crônica. Logo após a infecção ocorre 

um período de incubação de cerca de 1-2 semanas, na qual os indivíduos desenvolvem febre, 

hepatoesplenomegalia, inflamação no local de inoculação e ocasionalmente edema palpebral, 

conhecido como Sinal de Romaña (Dias et al., 1956). A fase aguda tem duração curta, cerca de 

8 a 12 semanas, quase sempre de curso clínico benigno, podendo ser assintomática ou 

facilmente confundida com uma doença viral ou outras infecções não especificas. 

Aproximadamente 1-5% das infecções agudas pode manifestar-se de maneira grave, sendo fatal 

em 3 a 5% desses casos (Bocchi et al., 2017). No hospedeiro mamífero, o T. cruzi inicia o ciclo 

de replicação ainda próximo ao local de inoculação, com liberação de tripomastigotas, que são 

capazes de infectar qualquer célula nucleada (Lewis e Kelly, 2016). No coração, estes incluem 

miócitos, células endoteliais, neurônios, fibroblastos e adipócitos (Ferreira et al., 2011). O 

parasita apresenta tropismo específico para fibras cardíacas estriadas, o que poderia explicar o 

porquê de o coração ser o órgão mais comumente envolvido na doença crônica (Bonney e 

Engman, 2008). As manifestações cardíacas na fase aguda são derivadas de uma intensa reação 

inflamatória no coração, secundária ao parasitismo das fibras cardíaca por ninhos da forma 

amastigota do T. cruzi. Nessa fase o coração é globular e flácido e as manifestações 

cardiovasculares apresentam-se como uma miocardite grave, intensa e difusa com necrose de 

miócitos, edema intersticial, dilatação vascular e infiltração poli e mononucleares (Rossi et al., 

2010). Sinais de meningoencefalite podem ocorrer nessa fase em menos de 1% dos casos. As 

manifestações clinicas nesse período incluem sintomas de miocardite aguda, febre, efusão 

pericárdica, presença de chagomas de inoculação e/ou meningoencefalite (Prata, 2001).  

Uma vez que a fase aguda cede, os pacientes entram na forma crônica da doença, de 

longa duração, a qual pode ser assintomática, caracterizando a forma indeterminada da doença, 

ou sintomática, com o desenvolvimento de complicações cardíacas e/ou digestivas. 

A forma indeterminada, de aparente quiescência da doença, é caracterizada por testes 

sorológicos e/ou parasitológicos positivos, eletrocardiograma de 12 derivações sem alterações, 

exames radiológicos de tórax, esôfago e cólon normais, além da ausência de sinais e sintomas 

clínicos de doença. Pacientes com a forma indeterminada tem excelente prognóstico e sua 

expectativa de vida é similar à indivíduos sem a doença (Ribeiro e Rocha, 1998). Nessa fase 
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podem ser encontradas alterações de mobilidade parietal segmentar do ventrículo esquerdo, 

com predominância nos segmentos inferiores, póstero-laterais e apicais. A presença dessas 

alterações e/ou a presença do aneurisma de ponta, alteração característica da cardiomiopatia 

crônica da doença de Chagas (CCC), podem estar relacionados com o desenvolvimento da 

disfunção ventricular esquerda e pior prognóstico da doença (De Almeida-Filho et al., 2002; 

Pazin-Filho et al., 2006). 

É descrito na literatura que indivíduos com CCC tem pior prognóstico quando 

comparado com outras formas de cardiomiopatia, com risco relativo de mortalidade duas vezes 

mais altas do que outras etiologias, incluindo cardiomiopatia dilatada idiopática, isquêmica e 

hipertensiva (Freitas et al., 2005). O pior prognóstico é provavelmente relacionado a 

etiopatogenia e o processo progressivo de remodelamento, característico da CCC (Bestetti e 

Muccillo, 1997). 

O aspecto mais intrigante da história natural desta forma de cardiomiopatia dilatada é o 

longo tempo, cerca de 2-3 décadas, de evolução clinicamente silenciosa que se interpõe entre a 

infecção inicial e sua fase crônica manifesta, assumindo comumente o fenótipo clínico de uma 

cardiomiopatia dilatada (Nunes et al., 2013). Em geral, ao longo de suas vidas, um terço dos 

pacientes infectados irão desenvolver a forma crônica sintomática (Prata, 2001). As 

manifestações clinicas dessa fase são relacionadas ao órgão envolvido, particularmente, o 

coração, esôfago e cólon. A forma cardíaca é a mais importante devido a sua frequência e 

severidade. O dano miocárdico geralmente é progressivo levando à CCC. As lesões 

histopatológicas nesse período são caracterizadas pela presença de miocardite focal difusa, com 

presença de infiltrado inflamatório composto principalmente por células mononucleadas, 

destruição de cardiomiócitos e presença de fibrose intersticial. Nessa fase, ninhos de parasitas 

são muito raros ou completamente não detectáveis (Koberle, 1968; Rossi, 1990).  

As manifestações mais precoces da CCC são usualmente distúrbios de condução 

(Ribeiro et al., 2013), anormalidades regionais da mobilidade parietal do ventrículo esquerdo 

(Pazin-Filho et al., 2006) e disfunção diastólica (Barros et al., 2001), podendo ocorrer durante 

todo o período a morte súbita devida a arritmias complexas.  

Nos estágios mais avançados da doença ocorre importante dilatação das câmaras 

cardíacas, bem como alterações de sua função, assemelhando-se clinicamente a uma 

miocardiopatia dilatada. As manifestações clínicas mais comuns nessa fase incluem sinais e 

sintomas de insuficiência cardíaca, ocorrência de fenômenos tromboembólicos e de arritmias 

graves (Rossi et al., 2010; Nunes et al., 2013; Simões et al., 2015).  
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1.2.  Mecanismos fisiopatológicos da CCC 

Apesar da sua importância clínica e epidemiológica, vários aspectos da fisiopatogênese 

da CCC ainda carecem de elucidação. Desde a sua descoberta, a fisiopatologia da CCC tem 

sido intensamente estudada, no entanto, ainda não são completamente compreendidos. A 

patogênese do desenvolvimento tão tardio, cerca de duas a três décadas após a infecção inicial, 

tornou-se um aspecto intrigante da história natural da doença.  

Dois mecanismos fisiopatogênicos centrais tem sido aventados para explicar o 

desenvolvimento da miocardite crônica da CCC: agressão miocárdica dependente do 

parasitismo persistente e de baixa intensidade no tecido cardíaco (Benvenuti et al., 2008) e lesão 

miocárdica induzida por uma resposta inflamatória exacerbada, mediada por mecanismos de  

autoimunidade, alimentado pelo parasitismo persistente (Borges et al., 2013).  

A fase aguda da cardiopatia é claramente relacionada à intensa parasitemia e parasitismo 

das fibras cardíacas por ninhos de formas amastigotas do T. cruzi., que provoca forte resposta 

imune celular e humoral contra o parasita, levando ao controle biológico, mas não a sua 

eliminação completa, que persiste em baixo grau e de forma incessante na fase crônica. 

Contudo, na fase crônica ninhos de parasitas são muito raros ou completamente não detectáveis, 

quando se utiliza métodos de microscopia convencional (Tarleton, 2001). Estudos mais atuais 

em modelos animais (Ben Younes-Chennoufi et al., 1988; Franco, 1990) e humanos de 

miocardite por doença de Chagas mostraram que antígenos e material genômico do T. cruzi 

estavam presentes e claramente associados topograficamente aos focos de inflamação e dano 

tissular, empregando-se imunohistoquímica e técnicas de biologia molecular. (Higuchi et al., 

1993; Jones et al., 1993; Bellotti et al., 1996; Anez et al., 1999).   

O mecanismo exato pelo qual o parasitismo de muito baixa intensidade na fase crônica 

pode causar dano miocárdico ainda não está definido. Ainda que a agressão direta da fibra 

miocárdica seja uma possibilidade, é muito mais provável que o papel do parasitismo de tão 

baixa intensidade resida na estimulação das respostas imunes que perpetuem a inflamação e a 

agressão de fibras cardíacas não parasitadas. A miocardite é uma característica patológica 

relevante nas diferentes fases evolutivas da doença de Chagas. Apesar de ser mais evidente na 

fase aguda da doença, permanece incessante nas formas indeterminadas e crônicas da doença 

(Higuchi, 1995; Andrade et al., 1997), estando relacionada com a gravidade da insuficiência 

cardíaca (Higuchi et al., 1987). 

Além desses mecanismos principais, vários estudos clínicos, necroscópicos e 

experimentais têm sugerido que fenômenos de isquemia miocárdica microvascular sejam 

comuns na CCC e que possam estar envolvidos nos processos fisiopatogênicos que levam à 
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lesão miocárdica e à disfunção sistólica ventricular esquerda, por mecanismos semelhantes à 

hibernação miocárdica, com consequente desenvolvimento tardio de fibrose miocárdica 

regional (Hiss et al., 2009; Marin-Neto et al., 2013).  

Adicionalmente, muitos investigadores acreditam que anormalidades no sistema 

nervoso autônomo, como a desnervação autonômica cardíaca (hipótese neurogênica), também 

podem ter papel fisiopatológico na gênese das arritmias ventriculares, morte súbita e distúrbios 

no controle da microcirculação (Nunes et al., 2013). As alterações no sistema nervoso 

autônomo podem aparecer antes mesmo das anormalidades de mobilidade do ventrículo 

esquerdo, como demonstrado em um estudo prévio, na qual foram encontradas uma marcante 

associação topográfica entre perfusão, inervação e anormalidades da mobilidade de parede 

(Simoes et al., 2000; Barizon et al., 2018). 

 

1.2.1. A inflamação e a miocardite na cardiomiopatia crônica da doença de 

Chagas como mecanismo lesivo central 

Uma característica patológica essencial na CCC, nas suas diferentes fases evolutivas, é 

a presença da miocardite. Lança-se a hipótese de que, na fase aguda, a evidente ativação 

exacerbada do sistema imune cause danos teciduais que na fase crônica, levam à importante 

degeneração miocárdica (Soares et al., 2001; Marin-Neto et al., 2007; Gutierrez et al., 2009).  

Vários mecanismos tem sido aventados como exercendo papel em desencadear a 

agressão autoimune após a infeção do T. cruzi, dentre eles: exposição de antígenos secundária 

à lesão tissular, seguida pela sensibilização em um ambiente inflamatório apropriado, 

mimetismo molecular na qual células T e B reconhecem  antígenos parasitários que 

compartilham epítopos estruturalmente semelhantes nos antígenos do hospedeiro, gerando 

resposta imune com reatividade cruzada e ativação policlonal levando a produção de auto 

anticorpos (Cunha-Neto et al., 2006). 

Na fase aguda da infecção pelo T. cruzi, o alto grau de parasitismo tecidual e sanguíneo 

desencadeia excessiva ativação do sistema imune com produção de citocinas pró inflamatórias 

do tipo Th1, principalmente de IL-12, TNF-α e IFN-γ, com consequente ativação de macrófagos 

e produção de anticorpos específicos contra o T. cruzi (Bocchi et al., 2017). Em contrapartida, 

citocinas como IL-10 e TGF-β, são também ativadas com o objetivo de modular o sistema 

imune, culminando na resposta humoral e, desta forma, reduzindo o dano tecidual (Silva et al., 

1991; Savino et al., 2007).  

Essa resposta imunológica intensa tem sido associada ao controle do parasita, uma vez 

que, entre a transição da fase aguda para a crônica, observa-se diminuição da parasitemia 
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tecidual e sanguínea, com redução significativa no número de parasitas intracelulares e quase 

extinção na corrente sanguínea (Dutra et al., 2014). Posteriormente, ocorre um controle da 

resposta inflamatória, que permanece em baixo grau após a fase aguda. Esse processo é 

equilibrado, uma vez que a imunossupressão é suficiente para controlar a inflamação 

exacerbada, porém, não está relacionada ao aumento no número de parasitas (Vitelli-Avelar et 

al., 2008).  

No entanto, a habilidade do T. cruzi em persistir dentro dos cardiomiócitos estimulando 

continuamente a produção sistêmica de TNF-α e IFN-γ, leva a miocardite difusa, rica em 

macrófagos CD8+ e CD4+ (Bocchi et al., 2017), estabelecendo  uma infecção prolongada no 

coração que  está diretamente relacionada ao desenvolvimento posterior da cardiomiopatia na 

doença crônica (Nagajyothi et al., 2012).  

É provável que a evolução para a CCC esteja associada a perda do controle da resposta 

inflamatória, que se torna excessiva, levando a destruição tecidual (Souza et al., 2004). Durante 

a fase crônica da infecção pelo T. cruzi, pacientes com CCC apresentam exacerbação da 

resposta imune, comparada aos pacientes com a forma indeterminada (Ferreira et al., 2014). A 

análise de diversos dados obtidos da literatura resultam na hipótese de que a forma 

indeterminada está associada a um perfil de citocinas anti-inflamatórias, com elevada expressão 

de IL-10, um potencial inibidor da ativação da atividade de macrófagos-monócito, células NK 

e da síntese de IFN-γ e TNF- α (Abrahamsohn e Coffman, 1996; Couper et al., 2008; Keating 

et al., 2015), enquanto que a forma cardíaca crônica correlaciona-se com alta produção de TNF-

α e IFN-γ, ampliando um perfil pró-inflamatório (Dutra et al., 2014). Em contrapartida, os 

níveis de células T regulatórias, produtoras de IL-10, são reduzidas, quando comparado a forma 

indeterminada (Sousa et al., 2017), sugerindo que estas células regulam a intensidade de 

inflamação na doença de Chagas crônica (Cunha-Neto e Chevillard, 2014).  

As respostas imunes inata e adquirida podem contribuir para o dano miocárdico e 

aumentar o risco de IC, uma vez que induz inflamação crônica, fibrose e estresse oxidativo, 

levando a ruptura de miofibrilas, necrose de miócitos, disfunção microvascular e autonômica, 

hipertrofia cardíaca e fibrose (Bonney e Engman, 2008). A presença de infiltrados inflamatórios 

mononucleares, ricos em células T, e uma relativa escassez de parasitas no tecido cardíaco 

sugerem que a inflamação crônica poderia ser um mecanismo fisiopatogênico relevante 

(Cunha-Neto et al., 2011).  

Na doença de Chagas crônica, as lesões inflamatórias são caracterizadas por miocardite 

difusa, rica em macrófagos, linfócitos T CD4+, CD8+ citotóxico (Reis et al., 1993), com fibrose 

e hipertrofia reparativa. Análises histopatológicas na CCC evidenciam a presença de infiltrados 
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inflamatórios mononucleares compostos por macrófagos, ricos em células T e NK. Os 

componentes da célula T têm predominância do tipo CD8+ (Fonseca et al., 2007) e o infiltrado 

de células T no coração de pacientes produzem predominantemente IFN- γ e TNF- α (Abel et 

al., 2001). Além disso, tem-se demonstrado que mesmo indivíduos na fase indeterminada da 

doença apresentam níveis aumentados de TNF- α, que aumentam conforme a progressão da 

disfunção ventricular, sugerindo que a produção crônica de TNF-α, presente antes mesmo do 

desenvolvimento da IC, pode ser um mecanismo atuante na CCC (Ferreira et al., 2003; Cunha-

Neto et al., 2005).  

O TNF-α é sintetizado por macrófagos, linfócitos T e células NK e apresenta grande 

diversidade de funções, incluindo o recrutamento e ativação de macrófagos, que estimulam a 

produção de óxido nítrico e a destruição do protozoário. Possui duas formas bioativas: TNF 

transmembrana (mTNF), que age por contato célula a célula, e o TNF solúvel (sTNF), que é 

liberado após a clivagem do mTNF pela enzima conversora de TNF (TACE) (Tracey et al., 

2008), agindo através de dois receptores, TNRF1 e TNFR2 que atuam na sinalização e 

processos homeostáticos (Faustman e Davis, 2010; Probert, 2015). 

Quando em altas concentrações ou por longo período, o TNF-α é liberado para a 

circulação sanguínea e exerce efeitos exócrinos e endócrinos, incluindo distúrbios metabólicos, 

coagulação microvascular, hipotensão e febre (Feldman et al., 2000), que podem levar a 

hipertrofia, remodelamento e fibrose miocárdica. Estudos em in vitro em ratos e hamsters 

demonstram que, tanto os macrófagos quanto o TNF-α podem inibir a contratilidade de 

músculos papilares e miócitos cardíacos de maneira concentração dependente, porém, 

reversível (Gulick et al., 1989; Finkel et al., 1992). 

Outra citocina que apresenta papel central na sinalização dos cardiomiócitos tanto na 

fase aguda quanto crônica, sendo detectado em altos níveis tanto na periferia quanto no 

miocárdio é o IFN- γ. Além das células inflamatórias, vários outros tipos de células, incluindo 

cardiomiócitos, fibroblastos e astrócitos carregam receptores de IFN- γ e respondem à citocinas 

(Cunha-Neto et al., 2005; Silva et al., 2015). O IFN- γ ativa macrófagos e cardiomiócitos 

infectados por T. cruzi para produzir TNF- α, iNOS e ROS pela mitocôndria e NADPH oxidase 

(Chevillard et al., 2018). Na ausência de IFN-γ, macrófagos são incapazes de produzir 

quantidade suficiente e ROS e NO e falham em controlar parasita (Machado et al., 2012). Por 

outro lado, níveis aumentados dessas moléculas podem também contribuir para o dano 

miocárdico, uma vez que, além do T. cruzi ser altamente resistente a ROS, os altos níveis de 

IFN- γ, NOS e ROS podem levar a um prolongado estresse oxidativo, resultando em alterações 

patológicas no miocárdio de pacientes com CCC (Bonney e Engman, 2008; Chevillard et al., 
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2018). Tem sido crescente o número de estudos explorando a possibilidade de que um ambiente 

oxidativo por si só poderia ser um estímulo direto para o crescimento do T. cruzi (Paiva et al., 

2018), uma vez que tem-se observado que as ROS podem ser um combustível para o parasita 

no estágio agudo da doença, além de participar do desenvolvimento da cardiomiopatia no 

estágio crônico da doença (Paiva e Bozza, 2014). De fato, as formas amastigotas do T. cruzi 

mantém-se próximas da rede mitocondrial do hospedeiro, mantendo uma interação próxima 

com o mesmo (Lentini et al., 2018). Desta forma, observa-se que o IFN-γ tem papel patogênico 

central no desenvolvimento da CCC, levando ao controle do parasita, mas também ao posterior 

dano miocárdico (Bocchi et al., 2017).  

Tem sido bastante explorado o papel no TNF-α e IFN-γ na fisiopatologia da doença de 

Chagas, visto que os níveis séricos e teciduais têm sido correlacionados com sinais e sintomas 

clínicos da doença. Indivíduos com níveis mais elevados de TNF-α apresentam pior função 

cardíaca e pior prognóstico (Talvani et al., 2004), no entanto a utilização de antagonistas de 

TNF- α, como o Etanercept e o Infliximab, em pacientes portadores de cardiomiopatias tem 

sido ainda bastante controverso (Kwon et al., 2003). Nesse contexto, a utilização de 

pentoxifilina, um agente imunomodulador que inibe a produção de TNF-α, tem mostrado 

resultados satisfatórios na função sistólica do ventrículo esquerdo em modelo experimental de 

CCC (Pereira et al., 2015) e em pacientes portadores de cardiomiopatia dilatada idiopática 

(Sliwa et al., 2002) e isquêmica (Sliwa et al., 2004), resultados que foram acompanhados pela 

redução de marcadores inflamatórios, como o TNF-α. 

 

1.2.2. Distúrbios da microcirculação arterial coronária 

Evidências da participação de anormalidades na microcirculação coronária neste 

processo fisiopatogênico têm se acumulado tanto em estudos em humanos, quanto em animais 

experimentalmente infectados. Os trabalhos sugerem que o desenvolvimento de lesões 

miocárdicas é, pelo menos em parte, consequência de um adicional e progressivo processo de 

necrose celular iniciada e perpetuada por alterações na microcirculação, associada à inflamação 

(Rossi, 1990; Rossi et al., 2010; Marin-Neto et al., 2013) que podem levar a repercussões na 

perfusão miocárdica regional, produzindo miocitólise e fibrose reparativa (Marin-Neto et al., 

2007).  

As primeiras evidências da participação de distúrbios da microcirculação no 

desenvolvimento de lesões miocárdicas na doença de Chagas foram apontadas nos estudos 

necroscópicos (Torres, 1958; 1960). Nestes estudos, Margarino Torres descreveu de forma 

original a presença de intensas lesões vasculares com hiperproliferação da camada íntima, 
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espessamento de parede e obstrução de finos ramos arteriolares coronários intramurais em 

corações com CCC. Adicionalmente, relatou ainda que as fibras miocárdicas topograficamente 

vizinhas a essas lesões vasculares exibiam necrose miocitolítica, uma forma de lesão miocelular 

caracteristicamente associada à isquemia miocárdica. No conjunto, esses achados sugeriram 

fortemente a participação da isquemia microvascular na gênese dos focos inflamatórios, da 

miocitólise e da posterior fibrose reparativa que figuram na histopatologia da fase crônica da 

CCC. 

Outro aspecto relevante diz respeito à investigação aos mecanismos contribuintes para 

a gênese da isquemia microvascular na CCC. Estudos anteriores têm apontado para vários 

mecanismos possivelmente envolvidos no desenvolvimento da disfunção microvascular 

coronária na CCC: 1. Alterações funcionais da árvore arterial coronária com aumento da vaso-

reatividade e espasmo dos finos ramos arteriais coronários (Marin-Neto et al., 1995; Torres et 

al., 1995), mecanismo potencialmente vinculado à desnervação autonômica cardíaca 

precocemente identificada nestes pacientes (Simoes et al., 2000); 2. lesão endotelial causada 

diretamente pela agressão do parasita e consequente disfunção endotelial (Rossi, 1997); 3. 

Alterações funcionais e estruturais vasculares induzidas pelas substâncias liberadas pelo 

infiltrado inflamatório no tecido miocárdico vizinho aos microvasos coronários, principalmente 

endotelina e produção local de citocinas por infiltrados inflamatórios. Esse último mecanismo 

tem recebido grande corpo de evidências mostrando que alterações inflamatórias miocárdicas 

se associam ao desenvolvimento de "plugs" plaquetários, lesões proliferativas intimais 

obstrutivas, espasmo e obstrução arteriolares (Petkova et al., 2001; Rossi et al., 2010). 

No cenário dos estudos clínicos, investigações empregando cintilografia miocárdica de 

perfusão evidenciaram elevada frequência de defeitos perfusionais isquêmicos (30 a 50%) em 

pacientes portadores de CCC com artérias coronárias subepicárdicas angiograficamente 

normais, sugerindo fortemente que os distúrbios de perfusão miocárdica ocorrem devido a 

regulação anormal de fluxo a nível microvascular (Hagar e Rahimtoola, 1991; Marin-Neto et 

al., 1992; Simoes et al., 2000; Hiss et al., 2009). Ainda mais relevante, resultados de nosso 

grupo de pesquisa mostram que os distúrbios de perfusão isquêmicos se correlacionam 

topograficamente com áreas de dissinergia contrátil regional das paredes do ventrículo esquerdo 

e que as alterações de perfusão ocorrem precocemente ao longo da evolução da CCC (Simoes 

et al., 2000), sugerindo que a isquemia microvascular seja um distúrbio precoce na evolução da 

doença, podendo preceder o aparecimento da disfunção contrátil ventricular esquerda e estar 

associado a fenômenos de hibernação ou atordoamento (stunning) miocárdico. 
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Nosso grupo de pesquisa reportou ainda os resultados de um estudo longitudinal 

retrospectivo utilizando cintilografia miocárdica de perfusão, mostrando que a isquemia 

microvascular se correlaciona topograficamente com aparecimento de fibrose regional 

miocárdica durante a evolução da doença crônica. Esses resultados reforçam a hipótese de que 

a isquemia miocárdica microvascular possa estar diretamente envolvida no mecanismo de 

formação da fibrose regional que participa da progressão da disfunção sistólica do ventrículo 

esquerdo na CCC (Hiss et al., 2009).  

Um reforço substancial para essa hipótese encontra-se nos estudos utilizando 

dipiridamol, um agente vasodilatador da microcirculação coronária (Kuschnir et al., 1983) e 

dinitrato de isossorbida, vasodilatador de vasos coronários subepicárdicos (Marin-Neto et al., 

1988), demonstrando melhora na função sistólica global do ventrículo esquerdo em pacientes 

com CCC e distúrbios de perfusão.  

Outro estudo recente do nosso grupo (Tanaka et al., 2018) utilizou hamsters 

cronicamente infectados por T. cruzi e tratados com dipiridamol, um vasodilatador da 

microcirculação coronariana. Observou-se que a administração prolongada do dipiridamol foi 

associada com uma significativa reversão dos defeitos de perfusão em repouso, indiretamente 

indicando a presença de miocárdio viável nos segmentos hipoperfundidos.  No entanto, a 

reversão dos defeitos perfusionais encontrados nos animais infectados tratados com dipiridamol 

não se associou à atenuação da progressão da disfunção ventricular esquerda ou redução das 

lesões histológicas inflamatórias miocárdicas nesse modelo experimental (Tanaka et al., 2018).   

Ainda que haja suporte considerável para apoiar um mecanismo inflamatório para 

explicar a disfunção microvascular coronária na CCC, até recentemente, nenhum estudo usando 

métodos in vivo, tanto no cenário clínico como no experimental, havia investigado a correlação 

entre alterações da perfusão miocárdica e a presença/intensidade de inflamação na CCC. Por 

outro lado, também não há relatos de estudos testando o efeito de intervenção com drogas 

imunomoduladoras, capazes de atenuar o processo inflamatório miocárdico, sobre as alterações 

de perfusão miocárdica. Esses aspectos revestem-se de especial importância para a transposição 

desses conceitos para o cenário clínico e potencial implicações terapêuticas em pacientes com 

CCC.  

No campo dos estudos experimentais, nosso grupo desenvolveu recentemente um estudo 

em modelos de hamsters sírios cronicamente infectados pelo T. cruzi com a finalidade de 

investigar as alterações histológicas relacionadas às alterações de perfusão detectadas in vivo, 

mediante emprego da cintilografia miocárdica de perfusão pelo método tomográfico de emissão 

de alta resolução (Mini-SPECT). Nesse estudo, os resultados das imagens ecocardiográficas e 
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de perfusão miocárdica com Sestamibi-Tc99m adquiridas com o Mini-SPECT foram 

topograficamente correlacionados com os dados da análise histopatológica quantitativa da 

inflamação e fibrose. Neste modelo experimental demonstramos que em torno de 50% dos 

animais infectados na janela temporal de 6 meses exibem extensos defeitos perfusionais 

miocárdicos em repouso. De forma ainda mais impactante e original, mostramos a associação 

topográfica dos defeitos perfusionais com alterações histológicas inflamatórias e não com a 

presença de fibrose regional transmural. Além disso, demonstramos ainda que a disfunção 

sistólica segmentar do ventrículo esquerdo ocorre com frequência elevada nesse modelo 

experimental de CCC e que tais alterações identificam regiões com maior intensidade de 

inflamação (Oliveira et al., 2016). Esses resultados sugerem que a inflamação ocupe um papel 

central no desenvolvimento da disfunção sistólica segmentar do VE e também dos distúrbios 

de perfusão na CCC (Lemos De Oliveira et al., 2018).  

 

1.3. Modelos experimentais de CCC 

Um estudo clínico longitudinal que permita avaliar a relativa contribuição e a correlação 

entre si de cada mecanismo lesivo para a produção da lesão miocárdica na fase crônica, 

nominalmente a inflamação e os distúrbios de perfusão, exibe virtual impedimento frente ao 

prazo longo de observação que seria necessário, 2 a 3 décadas, para observar-se a progressão 

da doença a partir da sua fase indeterminada. Esse virtual impedimento da condução de um 

estudo desta natureza em humanos salienta as vantagens de se investigar esta hipótese em 

modelos animais adequados. 

Neste cenário, o modelo de CCC no hamster sírio tem-se mostrado bastante adequado 

em espelhar a evolução natural da CCC humana (Ramirez et al., 1994; Bilate et al., 2003). No 

estudo de Bilate (2003), a infecção de hamsters sírios fêmeas com 3,5 x 104 ou 105 formas 

tripomastigotas da cepa Y do T. cruzi produziu graus variáveis de disfunção ventricular e 

miocardite difusa ou multifocal, após um período latente sem anormalidades significantes, na 

quase totalidade dos animais investigados entre 8 e 12 meses O mesmo modelo foi também 

objeto de outros estudos, demonstrando que a CCC produzida neste modelo se assemelha de 

forma muito próxima àquela encontrada em humanos (Bilate et al., 2003; Bilate et al., 2007). 

Nosso grupo de pesquisa desenvolveu localmente um sistema de aquisição e 

processamento de imagens cintilográficas tomográficas de alta resolução em pequenos roedores 

(Mini-SPECT) a partir da adaptação de uma gama-câmara convencional de uso clínico a um 

sistema de colimação “pinhole” (Mejia et al., 2010). Esse sistema se mostrou bastante acurado 

na detecção e quantificação de distúrbios de perfusão miocárdica e áreas de fibrose miocárdica 
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em modelo experimental de infarto miocárdico em ratos (Oliveira et al., 2013). Desta forma, 

esse sistema permite a obtenção de imagens funcionais da função sistólica ventricular esquerda 

e da perfusão miocárdica de pequenos roedores, in vivo e de forma sequencial ao longo da 

progressão da doença miocárdica em modelo experimental de CCC. 

 

1.4. Efeitos da pentoxifilina sobre a inflamação e defeitos de perfusão miocárdica 

Como revisado anteriormente, diversos estudos têm apontado para a agressão autoimune 

como mecanismo patogênico central na CCC, sugerindo que a ativação exacerbada do sistema 

imune na fase crônica da doença leva a importante degeneração miocárdica (Soares et al., 2001; 

Marin-Neto et al., 2007; Gutierrez et al., 2009). Uma vez que indivíduos na fase indeterminada 

da doença apresentam níveis aumentados de TNF- α, com crescente aumento conforme a 

progressão da disfunção ventricular, é plausível que a produção crônica de TNF-α possa ser um 

mecanismo atuante na CCC (Ferreira et al., 2003). 

Nesse contexto, o tratamento com bloqueadores do TNF- α na doença de Chagas tem 

sido relatado na literatura. Estudos experimentais em camundongos cronicamente infectados 

pela cepa peruviana e colombiana do T. cruzi, demonstram redução da expressão de TNF- α no 

tecido cardíaco, diminuição de áreas necróticas, melhora nas anormalidades no 

eletrocardiograma, além da redução do remodelamento cardíaco e restauração da FEVE 

(Andrade et al., 2008; Pereira, Vilar-Pereira, Silva, Moreira, et al., 2014; Pereira et al., 2015). 

Contraditoriamente, Bilate et al (2007), utilizando o modelo de CCC em hamsters, não 

encontrou efeitos benéficos na função ventricular com o uso do Etanercept, um bloqueador da 

síntese do TNF- α, resultados que agregam controvérsia ao assunto (Bilate et al., 2007). Tais 

divergências podem ser derivadas da dose empregada nos estudos e da diversidade entre as 

espécies e cepas utilizadas, que podem desenvolver a forma crônica da doença de maneira 

diferente. 

No cenário clínico, os resultados são também antagônicos. Apesar da utilização do 

Etanercept em pacientes com IC terem mostrado efeitos benéficos na função ventricular e ter 

sido bem tolerado (Bozkurt et al., 2001), ensaios clínicos posteriores mostraram piora 

significativa no status clínico de pacientes tratados com terapia anti-TNF-α (Chung et al., 

2003).   

De fato, tendo em vista que outros estudos demonstram que a supressão do TNF- α 

parece ser dose-dependente (Abdel-Salam, 2003; Chung et al., 2003), sugere-se que a produção 

de citocinas por macrófagos, incluindo o TNF- α, possa ter um papel importante para controlar 

a parasitemia, portanto, exercendo um efeito protetor na CCC (Dosreis, 1997). Desta forma, 
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torna-se plausível a hipótese de que a imunomodulação mediante emprego de pentoxifilina 

(PTX) seja mais adequada no tratamento da CCC do que o bloqueio total da síntese do TNF- α, 

o que parcialmente explicaria a discordância dos resultados utilizando diferentes 

bloqueadores/moduladores. 

A PTX é um derivado da metilxantina e age como um inibidor não específico da 

fosfodiesterase. Atua alterando a reologia sanguínea, além de melhorar o fluxo sanguíneo pelo 

aumento do número de eritrócitos e flexibilidade de leucócitos. Também inibe a agregação 

plaquetária e modula a atividade imunológica (Abdel-Salam, 2003). Esse agente modula a 

síntese do TNF-α, aumenta a perfusão tecidual e melhora o perfil hemodinâmico (Zabel et al., 

1993), agindo através do aumento intracelular de cAMP demonstrando ser útil para doenças 

inflamatórias vasculares (Bernard et al., 1995). 

Estudos prévios em modelos animais têm demonstrado diversos efeitos benéficos do 

uso da PTX. São descritos: redução de edema periférico (Abdel-Salam et al., 2003), redução de 

necrose no baço (Andrade et al., 2008), melhora na função cardíaca na doença de Chagas 

(Pereira et al., 2015), efeitos protetores em modelos de isquemia/reperfusão e angina, (Zhang 

et al., 2005; Azhar e El-Bassossy, 2014) e em modelos de hipertensão (Azhar e El-Bassossy, 

2015) com concomitante diminuição de fibrose cardíaca (Zhang et al., 2016). Os benefícios 

estão relacionados aos efeitos vasodilatador e anti-inflamatório dessa droga (Abdel-Salam et 

al., 2003), principalmente com redução da síntese de TNF- α por monócitos e macrófagos 

(Bernard et al., 1995; Azhar e El-Bassossy, 2015). Adicionalmente, a PTX tem mostrado ser 

um importante inibidor da agregação plaquetária e pela diminuição da viscosidade e a adesão 

de leucócitos e plaquetas às paredes das células endoteliais (Azhar e El-Bassossy, 2015), além 

de inibir a expressão de ICAM (Neuner et al., 1997). 

Não há descrito na literatura estudos utilizando a PTX em pacientes com CCC, no 

entanto, tem sido relatado que a administração de PTX em pacientes com cardiomiopatia 

dilatada idiopática está relacionado ao aumento da FEVE e redução dos sintomas (Sliwa et al., 

1998; Skudicky et al., 2001; Sliwa et al., 2002), e também diminuição de citocinas pró-

inflamatórias, como TNF-α, e aumento de citocinas anti-inflamatórias, em pacientes com 

doença arterial coronariana (Fernandes et al., 2008).  

 

1.5. Hipótese 

Diante do exposto, é plausível considerar que fenômenos de isquemia microvascular são 

comuns na CCC e que possam estar envolvidos nos processos fisiopatogênicos que levam à 

disfunção sistólica ventricular esquerda, com consequente desenvolvimento tardio de fibrose 
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miocárdica regional. Tendo em vista que o aumento da inflamação, principalmente dos níveis 

de TNF-α, visto na doença de Chagas possa estar relacionado à disfunção endotelial e, 

consequentemente, a distúrbios da microcirculação, a próxima peça de evidência a ser 

produzida para progredirmos na compreensão da relação entre a isquemia microvascular e 

inflamação na progressão da CCC, seria a demonstração de que a intervenção farmacológica 

com o uso prolongado da PTX, poderia atenuar o grau de inflamação miocárdica e ter efeito 

positivo em reduzir os defeitos de perfusão e impedir a evolução da disfunção miocárdica na 

CCC. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos gerais 

Os objetivos do presente estudo são avaliar os efeitos do uso prolongado da PTX sobre 

as alterações perfusionais miocárdicas e atividade inflamatória cardíaca e suas correlações com 

a evolução da disfunção sistólica ventricular esquerda, mediante emprego de métodos de 

imagem de alta resolução in vivo em modelo experimental de CCC em hamsters sírios. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Correlacionar as mudanças alcançadas sobre a atividade inflamatória com uso de PTX 

com a progressão da disfunção sistólica ventricular esquerda; 

- Analisar a correlação entre os achados in vivo dos parâmetros estudados de perfusão e 

mobilidade com as alterações histopatológicas, de fibrose e inflamatórias. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Animais experimentais e protocolo experimental 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (Protocolo: 025/2016 - Anexo A), iniciou-se o protocolo 

experimental. Foram utilizados neste estudo hamster fêmeas (Mesocricetus auratus) de 12 

semanas de idade (Anilab - Animais de Laboratório Criação e Comércio Ltda, Paulínia/SP, 

Brasil), mantidos em alojamento climatizado no biotério do Departamento de Clínica Médica 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com livre acesso a água e ração padrão, 

submetidos a ritmo de 12 horas de luz/sombra.  

Os animais dos grupos infectados por T. cruzi foram injetados intraperitonialmente com 

3,5x104 formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. Os animais pertencentes ao grupo 

controle (não infectados) foram inoculados com o mesmo volume de solução salina 

intraperitonialmente. 

 

3.2. Grupos experimentais 

Os grupos experimentais, com o respectivo número inicial de animais por grupo, foram: 

- Grupo Controle + Salina (CTR+SLN, n=16): Foram tratados com solução salina por 

60 dias a partir de 6 meses após inoculação.  

- Grupo Controle + Pentoxifilina (CTR+PTX, n=14): Foram tratados com PTX por 60 

dias na mesma janela temporal. 

- Grupo Chagas + Salina (CH+SLN, n=23): Cronicamente infectados por T. cruzi, foram 

tratados com solução salina por 60 dias na mesma janela temporal. 

- Grupo Chagas + Pentoxifilina (CH+PTX, n=22): Cronicamente infectados por T. cruzi, 

foram tratados com PTX por 60 dias na mesma janela temporal. 

 

3.3. Delineamento geral do estudo 

Após a inoculação com T. cruzi ou solução salina, os animais foram observados quanto 

à confirmação da infecção, através da visualização de parasitas no sangue, sinais de infecção 

aguda, como perda de peso, diarreia e vômito, e mortalidade. Na janela temporal de 6 meses de 

infecção, os animais de cada um dos grupos experimentais foram submetidos aos exames de 

imagem para avaliação da função sistólica ventricular esquerda, diâmetro ventricular esquerdo 

e perfusão miocárdica, empregando-se o ecocardiograma transtorácico e cintilografia de 

perfusão miocárdica com Sestamibi-Tc-99m (Mini-SPECT), respectivamente. Em seguida, 
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receberam tratamento medicamentoso com PTX ou solução salina durante 60 dias 

intraperitonialmente. Após o período de tratamento os mesmos métodos de imagem foram 

repetidos e em seguida os animais foram submetidos a eutanásia para retirada de plasma para 

confirmação da infecção crônica por Western blot, e do coração para o estudo histopatológico 

(figura 1). 

 

Figura 1 – Delineamento geral do estudo 

 

 

Fonte: Tanaka, D.M. (2019) 

 

3.4. Intervenção terapêutica 

A PTX injetável [3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione] foi 

obtida da União Química Farmacêutica Nacional S/A, disponível comercialmente no Brasil. 

Os animais dos grupos tratados com PTX receberam injeção intraperitoneal na dosagem 

de 20 mg/Kg, uma vez ao dia durante 60 dias. A dose da PTX foi escolhida baseado em estudos 

prévios, avaliando efeitos cardiovasculares desta droga (Pereira et al., 2015).  

Os animais tratados com salina receberam, via injeção intraperitoneal, o mesmo volume 

de solução salina uma vez ao dia durante 60 dias. A dosagem da medicação foi ajustada na 

quarta semana do estudo, considerando-se a variação do peso dos animais ao longo do 

protocolo. 

 

3.5. Confirmação da infecção 

Para a confirmação da infecção crônica pelo T. cruzi foi realizada a detecção de 

anticorpo anti-T.cruzi no soro dos animais infectados por ensaio de Western-blot com fração 

TESA de antígenos de T. cruzi secretados, empregando IgG anti-hamster conjugada à 
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peroxidase de rábano como anticorpo secundário, conforme descrito previamente (Umezawa et 

al., 1996). 

 

3.6. Métodos de imagem 

 

3.6.1. Ecocardiograma 

Para aquisição das imagens ecocardiográficas foi empregado um sistema de ultrassom 

comercialmente disponível e dedicado ao estudo de pequenos animais Vevo® 2100, 

(VisualSonics Inc, Toronto, Canadá), figura 2A, com um transdutor linear de 30 MHz de 

frequência fundamental. As imagens foram adquiridas e processadas por um único examinador 

habilitado, com experiência na realização de ecocardiograma de pequenos animais e cego ao 

grupo de estudo na qual o animal pertencia.  

Após a sedação com uma combinação de Ketamina e Xilazina intramuscular (100 e 10 

mg/kg, respectivamente), os animais foram submetidos à depilação da região anterior do tórax 

mediante aplicação de creme depilatório comercial humano. Em seguida, os animais foram 

posicionados em decúbito dorsal numa plataforma inclinável (VisualSonics Inc, Toronto, 

Canadá) com controle de temperatura e monitorização com eletrocardiograma de superfície, 

mantida durante todo o período do exame, figura 2B. Os animais permaneceram em ventilação 

espontânea. Para aquisição de imagens foi aplicado gel aquecido sobre o transdutor e este 

posicionado no tórax do animal, com o cuidado de não gerar pressão excessiva, evitando a 

indução de bradicardia. 

 

Figura 2 – Equipamentos utilizados na aquisição de imagens ecocardiográficas 

 
A: Imagem ilustrativa do equipamento Vevo utilizado para aquisição das imagens ecocardiográficas; B: 

Plataforma inclinável para o posicionamento do animal. Fonte: Tanaka, D.M. (2019) 
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As sequências de vídeos foram adquiridas com pelo menos três ciclos cardíacos nas 

seguintes projeções: paraesternal eixo longo (figura 3A) e paraesternal eixo curto (figura 3B) 

em nível de músculos papilares. Foram adquiridas imagens em modo M, guiada pela imagem 

bidimensional na janela paraesternal em eixo longo, para a medida da espessura do septo 

interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo, assim como das suas dimensões 

sistólica e diastólica. O diâmetro diastólico do VE foi medido na dimensão diastólica ventricular 

máxima e a dimensão sistólica do VE foi obtida durante a máxima movimentação anterior da 

parede posterior, figura 3C, seguindo as diretrizes de quantificações cavitárias da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia e da Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular (Lang et 

al., 2015). 

 

Figura 3 – Imagem ilustrativa adquirida durante o exame de ecocardiograma. 

 

A: Imagem adquirida na janela paraesternal eixo longo; B: Imagem paraesternal eixo curto em nível 

papilar; C: Imagem em Modo M, ilustrando as medidas do septo interventricular (SIV), diâmetro 

diastólico final do ventrículo esquerdo (DDFVE), parede posterior do ventrículo esquerdo (PPVE) e 

diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (DSVE). Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 
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As imagens obtidas foram gravadas para análise “off-line” dos dados ao final do estudo. 

As medidas ecocardiográficas convencionais de geometria e função ventricular foram 

realizadas em uma estação de trabalho Vevo® Lab (VisualSonics Inc, Toronto, Canadá).  

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) foi calculada pelo modo 

bidimensional a partir da seleção do melhor vídeo representativo da projeção paraesternal 

longitudinal e com melhor definição das bordas do endocárdio. Em seguida, foi selecionado o 

quadro com o maior volume diastólico seguido da marcação das bordas do endocárdio em 

diástole. Utilizando o mesmo ciclo cardíaco, foi escolhido o quadro com o menor volume 

sistólico e realizada a marcação das bordas do endocárdio em sístole, figura 4. 

 

Figura 4– Imagem ilustrativa da medida de fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo 

método bidimensional. 

 

 

A: Marcação das bordas do endocárdio em diástole; B: marcação das bordas do endocárdio em sístole. 

Fonte: Tanaka, D.M. (2019) 

 

A mobilidade parietal segmentar (MPS) sistólica do VE foi analisada pelo modelo de 

13 segmentos (Morgan et al., 2004). Uma projeção paraesternal do eixo longo e 3 níveis de 

corte do eixo curto (basal, médio-ventricular e apical) do VE foram utilizadas para 

segmentação. A mobilidade regional foi graduada visualmente em cada segmento, com 

atribuição dos escores: 1 = normal, 2 = hipocinético, 3 = acinético e 4 = discinético, figura 5. O 

escore MPS foi determinado pela somatória dos escores atribuídos a cada segmento, dividida 

pelo número total de segmentos. 
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Figura 5 – Segmentação do ventrículo esquerdo 

 

Segmentação do VE. A: Paraesternal eixo curto em nível basal; B: Paraesternal eixo curto em nível 

médio; C: Paraesternal eixo longo. Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 

 

 

3.6.2. Cintilografia (SPECT) de perfusão miocárdica de alta resolução 

 

3.6.2.1. Sistema de aquisição de imagens tomográficas 

Para a obtenção das imagens cintilográficas de alta resolução pela técnica de SPECT, 

foi utilizado um sistema de aquisição de imagens desenvolvido localmente (Mini-SPECT) e 

validado para pequenos animais (Oliveira et al., 2013). Sucintamente, o sistema consiste de um 

sistema de blindagem que permite o encaixe de um colimador de orifício simples (“pinhole”), 

com diâmetro de 1,5 mm e ângulo de abertura total de 150º, figura 6A. Esta blindagem é 

constituída por uma placa de alumínio recoberta com uma manta de chumbo de 6 mm de 

espessura, adequada para fótons com energia na faixa de 150 keV. Para o posicionamento do 

animal foi desenvolvido um suporte rotacional cilíndrico, que se acopla a um sistema 

motorizado que permite o movimento rotacional do alvo para as diferentes posições angulares 

de acordo com o número de projeções a serem registradas ao longo dos 360º da aquisição 

tomográfica, figura 6B e 6C.  

Para o registro das imagens, esse sistema foi conectado à uma gama câmara de uso 

clínico (BrightViewXCT; Philips Medical Systems Inc., Cleveland, OH). Sincronizada com o 

protocolo de aquisição dinâmico da gama câmara, a sequência de projeções foi registrada e 

armazenada em formato DICOM. 
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Figura 6 – Sistema Mini-SPECT e posicionamento do animal 

 

3.6.2.2. Aquisição de imagens de perfusão miocárdica 

Para a aquisição das imagens, os animais foram rapidamente anestesiados com 

Isoflurano a 3% por 2 minutos e uma atividade 555 MBq de Sestamibi-Tc99m foi injetada na 

veia sublingual. Em seguida, foi permitido que o animal despertasse. Uma hora e meia após a 

injeção do radiofármaco, os animais foram novamente anestesiados com uma combinação de 

Ketamina e Xilazina (100 e 10 mg/kg, respectivamente), intramuscular, e posicionados no 

sistema para a aquisição de imagens. 

Quarenta projeções, igualmente espaçadas em 360 graus, foram adquiridas em todos os 

protocolos de imagens. As projeções foram registradas em uma matriz de 128 x 128 elementos, 

cada elemento com uma área de 3,4 mm x 3,4 mm. Um fator de magnificação de 6,3 vezes foi 

adotado para todos os experimentos, o que corresponde a uma dimensão lateral de elemento do 

volume do objeto (ou voxel) de 0,54 mm, alcançando uma resolução espacial de 2,4 mm. Uma 

janela de energia simétrica de 20% foi centrada no fotopico de energia do Tc99m (140 keV). O 

tempo de aquisição de cada projeção foi de 30 segundos, totalizando aproximadamente 23 

minutos de tempo de aquisição por animal. 

 

3.6.2.3. Processamento e análise das imagens 

Após a aquisição das projeções, as imagens foram exportadas em formato DICOM para 

um computador pessoal, onde foram processadas para obtenção do modelo tridimensional da 

distribuição do radiofármaco no órgão alvo (Mejia et al., 2010).  Para isso, foi utilizado um 

software de reconstruções iterativas de imagens baseado no algoritmo de ordered-subsets 

A: Sistema posicionado em uma das duas cabeças da gama câmara clínica Bright View XT; B E C: 

animal posicionado em suporte rotacional. Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 
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expectation maximization (OSEM). A ferramenta foi implementada em Linguagem C, usando 

um compilador freeware Dev-C++ (Bloodshed Software). Para visualização final das 

reconstruções, foi utilizado o freeware AMIDE Medical Image Data Examiner (Loening e 

Gambhir, 2003). 

As imagens de Sestamibi-Tc99m em repouso foram usadas para definir as regiões com 

defeito de perfusão miocárdica. Para essa análise, foi utilizando o software MunichHeart® 

(Munique, Alemanha). O software MunichHeart® permite uma análise completa da 

distribuição de radiotraçadores nas paredes ventricular esquerda. Isto permite uma avaliação 

semiquantitativa (SPECT) em todos os 13 segmentos do ventrículo esquerdo tanto no cenário 

clínico quanto no experimental. 

A análise da perfusão miocárdica foi baseada na construção de mapas polares da 

distribuição relativa do radiofármaco em relação ao pixel de máxima contagem para avaliação 

quantitativa (planimetria) das áreas de defeitos, figura 7A. Considerando-se áreas de defeitos 

aquelas exibindo captação de contagens abaixo de 2,5 desvios padrões em relação ao valor 

médio de captação do respectivo pixel obtido em um banco de dados de normalidade de 

hamsters, figura 7B e 7C. As áreas de defeito foram expressas como área percentual em relação 

a superfície total do ventrículo esquerdo.  

 

Figura 7 – Mapa polar 

 

A: Imagem ilustrativa do mapa polar de um animal controle. B: Comparação das áreas de captação do 

radiotraçador com um banco de dados de animais controles; C: Regiões com limiar de captação abaixo 

de 2,5 desvios padrões (0%). Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 
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3.7. Histopatologia 

Após anestesia em níveis mais profundos, os animais foram eutanasiados mediante 

abertura do tórax. Em seguida, o coração foi rapidamente excisado e lavado em solução PBS.  

Para análise histopatológica, foram obtidos cortes perpendiculares ao longo eixo 

cardíaco, em três níveis do coração (basal, médio-ventricular e apical), com o cuidado de se 

manter a posição dos cortes de forma a permitir a correlação topográfica com as imagens in 

vivo. Os cortes adequadamente posicionados foram fixados em solução de formaldeído a 10%, 

por 24 horas, e depois transferidas para álcool 70%. As amostras foram progressivamente 

desidratadas, embebidas em parafina, cortadas e coradas com hematoxilina-eosina e picrosírius-

red para quantificação da presença de inflamação e fibrose, respectivamente.  

As lâminas foram escaneadas por um sistema de patologia digital constituído por um 

escâner digital (Scanscope CS System; Aperio Tecnologies, Inc., CA, USA), com uma objetiva 

Olympus UPlanSApo 20x com especificações 20x/0.75 acoplada ao escâner, gerando arquivos 

de imagem svs. As imagens digitalizadas foram analisadas através do programa Aperio Image 

Scope View Software (Aperio Tecnologies, Inc., CA, USA), uma nova tecnologia que dispensa 

o uso do microscópio óptico.  

Para todas as análises, foram utilizadas amostragens que variaram de 1,5 a 2 mm2 

mantendo correlação topográfica com os exames de imagem in vivo, figura 8. Pela coloração 

de Hematoxilina e Eosina, foram realizadas análises quantitativas (número de células 

mononucleadas por milímetro quadrado) e qualitativa da intensidade de inflamação. Pela 

coloração de Picrosírius-red foi quantificada e extensão de fibrose intersticial e perivascular, 

expressa em área percentual de fibrose em relação à área total do tecido miocárdico. 
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Figura 8 - Imagem ilustrativa do corte histológico e segmentação do ventrículo esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Aspectos éticos 

Os animais foram submetidos aos procedimentos sob anestesia, de forma a não induzir 

estresse ou dor. Não foram utilizados métodos cruentos ou que submetessem os animais a 

sofrimento ou dor. O projeto foi executado após a devida aprovação do projeto no comitê de 

ética em pesquisa animal da nossa instituição (Protocolo nº 025/2016), anexo A. 

Este estudo recebeu apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo -  

FAPESP (Processo: 2017/16450-6) e Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência do 

Hospital das Clínicas (FAEPA).   

 

3.9. Métodos estatísticos 

Os resultados de variáveis contínuas são apresentados como média ± desvio padrão da 

média, para as variáveis paramétricas, ou representadas pela mediana (mínimo – máximo) para 

as não paramétricas. As variáveis nominais expressas como frequência absoluta (n) e relativa 

(%). 

O teste de Kolmogorov-Smirnov e a construção de histogramas foram empregados para 

testar-se a distribuição amostral gaussiana das variáveis. Para comparação simultânea das 

médias das variáveis obtidas no basal em todos os 4 grupos experimentais, foi aplicado o Teste 

A 

B 

Representação do corte histológico com a respectiva segmentação para análise, mantendo-se correlação 

topográfica com os exames de imagem in vivo. A: Lâmina corada com hematoxilina-eosina; B: Lâmina 

corada com picrosírius-red. Os quadrados verdes indicam as áreas de amostragem onde as quantificações 

de inflamação e fibrose foram realizadas. Fonte: Tanaka, D.M. (2019). 
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de Kruskall-Wallis, com pós teste de Dunn. Para comparação das médias entre 2 variáveis na 

mesma janela temporal, amostras independentes, foi utilizado o teste de Mann-Whitney ou teste 

t não pareado, para as variáveis não paramétricas e paramétricas, respectivamente.  

O efeito do tratamento com PTX ou salina ao longo do tempo foi analisado utilizando-

se modelo de efeitos mistos (mixed effect models), resultante da interação (main effect) das 

variáveis independentes: infeção pelo T. cruzi, tipo de tratamento e tempo.  O fator tempo 

associa-se a potencias diferenças em um mesmo indivíduo (within-subjects effects), enquanto a 

infecção pelo T. cruzi e o tipo de tratamento, avaliados como variáveis categóricas, associam-

se a potenciais efeitos entre os indivíduos (between-subjects effects). Desta forma, para a 

avaliação das diferenças entre os grupos ao longo de tempo foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) para modelos mistos de medidas repetidas em um dos fatores (mixed ANOVA ou 

split-plot factorial ANOVA). Análises post hoc de efeitos simples foram realizadas para se 

examinar diferenças intragrupos, em caso de interação significativa. Utilizou-se o Teste Exato 

de Fisher para testar a heterogeneidade de distribuição das frequências. Para as análises de 

correlações, foi utilizado o teste de Pearson quando as variáveis apresentavam uma distribuição 

normal, e o teste de Spearman quando as variáveis não seguiam uma curva de distribuição 

normal. Estabeleceu-se como nível de significância um valor de p < 0,05, bicaudal.  
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Resultados 



 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Confirmação da infecção experimental  

A confirmação da infecção experimental foi realizada por Western-Blot. Foram 

detectados anticorpos anti-T. cruzi no soro de todos os animais infectados.   

 

4.2. Mortalidade e exclusão 

Durante o protocolo foram excluídos alguns animais devido a qualidade sub-ótima das 

imagens ou pela presença de arritmia durante o ecocardiograma. Foram excluídos 7 animais no 

grupo CTR+SLN, 3 no CTR+PTX, 6 no CH+SLN e 5 no CH+PTX. Adicionalmente, houve 5 

óbitos em cada um dos grupos infectados.    

 

4.3. Avaliação basal 

A média de peso dos animais controles foi de 166,0 ± 27,9 gramas e dos animais 

infectados foi de 173,8 ± 31,8 gramas, p>0,4 (teste t não pareado). 

Nessa janela temporal, dos 24 animais infectados, 9 animais (37,5%) apresentaram 

defeitos de perfusão no repouso. Do total de 312 segmentos analisados, 22 (7%) apresentaram 

defeitos perfusionais. Considerando os 9 animais que apresentavam defeitos de perfusão, os 

segmentos com maior frequência de acometimento foram: anterior basal (11,1%), ântero lateral 

basal (55,5%), anterior médio (22,2%), septo anterior médio (11,1%), póstero lateral médio 

(11,1%), ântero lateral médio (77,8%) e apical (55,6%), gráfico 1. 

Na avaliação da mobilidade parietal segmentar, 2 animais apresentaram hipocinesia 

difusa e 12 animais apresentaram regiões com alteração segmentar, com principal 

acometimento nas regiões inferior basal (8,3%), ântero lateral basal (8,3%), inferior médio 

(8,3%), ântero lateral médio (8,3%) e apical (100%), gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Frequência (%) de acometimento dos segmentos no ecocardiograma e cintilografia 

miocárdica de perfusão 

 

 

Frequência (%) de acometimento dos segmentos com defeitos de perfusão dos 9 animais na cintilografia 

e dos segmentos com alteração de mobilidade parietal segmentar dos 12 animais no ecocardiograma. 

 

Os valores de FEVE, DdVE, escore MPS e defeitos de perfusão basal dos grupos 

experimentais são apresentados na tabela 1. Os parâmetros ecocardiográficos e perfusão 

(FEVE, DdVE e escore MPS) foram similares entre os grupos nessa janela temporal, p>0,05 

(Kruskal-Wallis), gráfico 2. 

 

Tabela 1 - Sumário dos resultados basais de Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), 

diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo (DdVE), escore de mobilidade parietal 

segmentar (MPS) e da porcentagem da área de defeitos de perfusão dos grupos experimentais. 

 

Variáveis 
Controle + salina 

(n=9) 

Controle + PTX 

(n=11) 

Chagas + salina 

(n=12) 

Chagas + PTX 

(n=12) 

FEVE (%)  52,0 (44,0 – 64,0)  54,0 (42,0 – 58,0) 47,5 (26,0 – 59,0) 56,5 (37,0 – 59,0) 

DdVE (mm) 7,8 (7,0 – 8,6)   7,7 (7,1 – 8,5)    7,8 (6,7 – 8,9)  7,3 (6,3 – 8,1) 

Escore MPS 1,0 (1,0 -1,2)   1,0 (1,0 – 1,1) 1,1 (1,0 – 2,1) 1,1 (1,0 – 2,0) 

Defeitos de 

perfusão (%) 
0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 - 1,4)  0,0 (0,0 – 5,1) 0,0 (0,0 – 9,6)  

Valores representados como mediana (mínimo-máximo).  

Gráfico 2 – Parâmetros basais 
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Box-plot representando os valores basais obtidos de A: fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), 

B: diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (DdVE), C: escore de mobilidade segmentar (MPS) e D: 

defeito de perfusão dos grupos experimentais. 

 

4.4. Comparação entre as condições basal e pós tratamento 

4.4.1. Peso corporal 

Os valores do peso corporal dos animais no basal e pós tratamento são apresentados na 

tabela 2. A ANOVA para modelos mistos não mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p>0.05) para o 

peso.  

Tabela 2 - Média de peso dos animais em gramas (g) basal e pós tratamento 

Grupos Basal Pós tratamento 

Controle + salina (n=9) 192,4 ± 68,0 201,8 ± 20,6 

Controle + PTX (n=11) 207,5 ± 22,8 209,0 ± 25,2 

Chagas + salina (n=12)  181,7 ± 31,3 203,4 ± 12,0 

Chagas + PTX (n=12) 185,5 ± 26,2 189,8 ± 23,1  

Valores apresentados como média ± desvio padrão da média.  
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4.4.2. Efeito da pentoxifilina sobre a função sistólica e dimensões do ventrículo 

esquerdo 

Os valores de FEVE e DdVE de cada grupo no basal e pós tratamento são apresentados 

na tabela 3. A ANOVA para modelos mistos não mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p>0.05) para os 

parâmetros ecocardiográficos, gráfico 3 e 4.  

Na análise comparativa da variação de FEVE (pós tratamento menos basal) não foi 

evidenciada diferença significativa entre os grupos CH+SLN vs CH+PTX (7,0±6,8% e -

11,3±6,9%, respectivamente), p=0,1 (teste t não pareado). 

 

Tabela 3 - Sumário dos resultados de Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e diâmetro 

diastólico final do ventrículo esquerdo (DdVE) basal e pós tratamento de cada grupo experimental. 

Grupos FEVE (%) DdVE (mm) 

 Basal Pós Basal Pós 

Controle + salina (n=9) 52,0 (44,0 – 64,0) 52,0 (43,0 – 56,0 7,8 (7,0 – 8,6) 8,0 (7,4 – 8,5) 

Controle + PTX (n=11) 54,0 (42,0 – 58,0) 43,0 (33,0 – 56,0) 7,7 (7,1 – 8,5)   8,1 (7,5 – 9,4) 

Chagas + salina (n=12) 47,5 (26,0 – 59,0) 38,0 (14,0 – 59,0) 7,8 (6,7 – 8,9) 8,1 (6,9 – 10,3) 

Chagas + PTX (n=12) 56,5 (37,0 – 59,0) 42,5 (26,0 – 58,0) 7,3 (6,3 – 8,1) 7,9 (6,9 – 9,3) 

Valores representados como mediana (mínimo – máximo).   

 

Gráfico 3 – Resultados obtidos de fração de ejeção de ventrículo esquerdo 

 

 

 Gráfico 4 – Resultados obtidos do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo  

Gráfico de linhas representando os valores obtidos de fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) de cada grupo experimental nas condições basal e após tratamento.  
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A ANOVA para modelos mistos não mostrou interação significativa entre os grupos 

estudados e o intervalo de tempo entre as avaliações basal e pós tratamento (p>0.05) para o 

índice de escore de mobilidade parietal segmentar, gráfico 5. Os valores do escore de 

mobilidade parietal segmentar são apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Sumário dos resultados de escore de mobilidade parietal segmentar (MPS) basal e 

pós tratamento de cada grupo experimental. 

               Variáveis Escore de MPS 

 Basal Pós 

Controle + Salina (n=9) 1,0 (1,0 -1,2)   1,0 (1,0 – 1,1) 

Controle + PTX (n=11) 1,0 (1,0 – 1,1) 1,1 (1,0 – 1,6) 

Chagas +Salina (n=12) 1,1 (1,0 – 2,1) 1,2 (1,0 – 2,5) 

Chagas + PTX (n=12) 1,1 (1,0 – 2,0) 1,2 (1,0 – 2,1) 

Valores representados como mediana (mínimo- máximo). 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Resultados obtidos do índice de escore de mobilidade segmentar do ventrículo 

esquerdo 

Gráfico de linhas representando os valores obtidos de diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo 

(DdVE) de cada grupo experimental nas condições basal e após tratamento. 
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Foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre a presença dos 

defeitos de perfusão e alteração da mobilidade segmentar, uma vez que, dos 52 segmentos com 

defeito de perfusão, 50% apresentaram também alteração de mobilidade parietal segmentar, 

enquanto que apenas 18% dos segmentos sem defeitos de perfusão apresentaram alteração de 

mobilidade (p<0,0001). 

Na análise comparativa entre os segmentos que apresentaram defeitos de perfusão 

versus segmentos sem defeitos de perfusão, foi observada diferença significativa no escore 

MPS nos animais infectados por T. cruzi pós tratamento, de 2,0 (1,0-4,0) e 1,0 (1,0-4,0), 

respectivamente, p<0,0001 (Mann-Whitney Test), gráfico 6. 

  

Gráfico de linhas representando os valores obtidos de escore de mobilidade parietal segmentar (MPS) 

de cada grupo experimental pré e pós tratamento. 
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Gráfico 6 – Resultados do escore de mobilidade segmentar comparando segmentos com defeito 

de perfusão vs segmentos sem defeitos de perfusão 

 

Box-plot ilustrando os valores de escore MPS dos segmentos sem defeitos de perfusão versus segmentos 

com defeitos de perfusão. *p<0,0001 (Mann-Whitney test) 

 

Adicionalmente observamos nos animais infectados uma correlação moderada positiva 

(r=0,4) entre os valores de defeitos de perfusão miocárdica e o escore MPS no pós tratamento, 

p=0,04 (Spearman), gráfico 7.  

 

Gráfico 7 – Correlação entre defeitos de perfusão e escore de mobilidade parietal segmentar 

 

Gráfico de dispersão ilustrando a correlação entre valores individuais da área de defeito de perfusão 

miocárdica nos animais infectados e escore MPS. 
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4.4.3. Efeito da pentoxifilina sobre a perfusão miocárdica 

A tabela 5 apresenta os valores, em porcentagem, das áreas de defeitos de perfusão 

miocárdica em repouso de cada grupo experimental no basal e pós tratamento. A ANOVA para 

modelos mistos mostrou interação significativa entre os grupos estudados e o intervalo de 

tempo entre as avaliações basal e pós tratamento para o déficit perfusional miocárdico, p = 

0.008, gráfico 8. As análises post hoc mostraram que a porcentagem da área de defeitos de 

perfusão miocárdica no grupo CTR+SLN não mostrou diferença significativa antes e pós 

tratamento (p>0,05), enquanto que o grupo CTR+PTX mostrou aumento significativo das áreas 

de defeitos perfusionais ao longo do tempo (p=0,004).  Da mesma forma, no grupo CH+SLN, 

observou-se aumento do déficit perfusional ao longo do tempo (p<0,001), gráfico 9, figura 9A, 

enquanto que no grupo CH+PTX, não foi evidenciada diferença significativa antes e pós 

tratamento (p > 0,05), gráfico 9, figura 9B. 

Na análise comparativa da variação da área de defeito (pós tratamento menos basal), foi 

evidenciada diferença significativa entra os grupos CH+SLN vs CH+PTX (8,6±9,2% e 

0,8±4,2%, respectivamente), p=0,01 (teste t não pareado). 

 

Tabela 5 - Resultados dos defeitos de perfusão miocárdica, expresso como área de superfície 

total do ventrículo esquerdo nas condições basal e pós tratamento em cada grupo experimental. 

Grupos 
Defeitos de perfusão (%) 

Basal Pós 

Controle + Salina (n=9) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

Controle + PTX (n=11) 0,0 (0,0 - 1,4) 5,1 (0,0 – 18,0) * 

Chagas + Salina (n=12) 0,0 (0,0 – 5,1) 5,8 (0,0 – 30,3) * 

Chagas + PTX (n=12) 0,0 (0,0 – 9,6) 2,0 (0,0 – 7,0) 

Valores representados como mediana (mínimo-máximo). *p<0,05 em relação ao basal. O valor de p 

refere-se à ANOVA para modelos mistos.  
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Gráfico 8 – Resultados obtidos do déficit perfusional miocárdico 

 

Gráficos de linhas representando os valores obtidos da porcentagem da área de defeito de perfusão de 

cada grupo experimental pré e pós tratamento. *p interação = 0,008. 

 

Gráfico 9 – Porcentagem da área de defeitos perfusionais nos grupos estudados 

 

Gráficos de linhas representando os valores obtidos da porcentagem da área de defeito de perfusão de 

cada grupo experimental pré e pós tratamento. *p<0,05 em relação ao basal. 
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Figura 9 - Imagens ilustrativas do estudo de perfusão miocárdica na condição basal e pós 

tratamento. 

 

 

A: Animal infectado por T. cruzi tratado com salina; B: animal infectado por T. cruzi tratado com 

pentoxifilina. São mostrados cortes representativos das imagens tomográficas (SPECT) obtidas da 

cavidade ventricular esquerda (basal, médio cavitário e apical) e eixos longos vertical e horizontal, com 

o mapa polar resultante mostrado na extremidade direita da figura. 

 

 

4.5. Análise histopatológica 

Na avaliação histopatológica não foram visualizados parasitas nas formas 

tripomastigotas (extracelular) ou amastigotas (intracelular) nesta fase crônica da doença. 

Grande parte dos animais infectados apresentaram importante dilatação de câmaras com 

diminuição da espessura de paredes do ventrículo esquerdo. No entanto, não foram encontradas 

áreas de fibrose transmural. Intenso infiltrado inflamatório focal com células monoclueares 

geralmente apresentaram-se em regiões subepicárdica ou perivascular. A maioria dos animais 

apresentou miocardite branda multifocal ou difusa. Nos animais controles, foram encontradas 

fibras preservadas, com leve edema intracelular e raras vesículas claras, figura 10.  

Figura 10 - Cortes histológicos representativos corados com HE (A) e Picrosirius-red (B). 
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A: Cortes histológicos representativos corados com HE (painéis à esquerda) e com picrosirius-red 

(painéis à direita). Observa-se nos animais infectados por T. cruzi e tratados com salina, pontos focais 

de infiltrado inflamatório mononuclear difuso, sem aumento significativo na extensão de fibrose 

intersticial. 

 

Os valores médios de núcleos de infiltrado inflamatório e da porcentagem de fibrose em 

cada grupo experimental são apresentados na tabela 6. Foi encontrado aumento significativo no 

número de células inflamatórias no grupo CH+SLN quando comparado a ambos os grupos 

controles e ao grupo CH+PTX, p<0,001. Da mesma forma, o grupo CH+PTX também 

apresentou aumento significativo quando comparado a ambos os grupos controles, p<0,001. 

Não observamos diferença entre os grupos controles, p>0,05 (ANOVA One-Way com pós teste 

Tukey-Kramer).  

A porcentagem de fibrose foi similar entre os grupos experimentais estudados, p>0,05 

(ANOVA One-way).  

 

Tabela 6 - Sumário dos resultados histopatológicos 

Variáveis 
CTR + Salina 

(n=9) 

CTR + PTX 

(n=11) 

Chagas + Salina 

(n=12) 

Chagas + PTX 

(n=12) 

Núcleo/mm² 
193,0 (148,0 – 

225,0) 

219,3 (181,0 – 

268,0) 

615,1 (425,0 – 

779,0) * # 

395,7 (248,0 – 

582,0) * 

% Fibrose 7,2 (2,4 – 8,5) 7,8 (3,0 - 9,0) 9,4 (3,2 – 13,6) 9,3 (3,1 – 16,0) 

Valores representados como mediana (mínimo-máximo). PTX=pentoxifilina, CTR=controle. *p<0,001 

vs CTR+SLN e CTR+PTX. #p<0,001 vs CH+PTX:  O valor de p refere-se ao ANOVA One-Way com 

pós teste Tukey-Kramer. 

 

Gráfico 10 – Resultados das análises histológicas 
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Box-plot representando os valores obtidos na análise quantitativa de inflamação (A) e fibrose (B) na 

histopatologia. *p<0,001 vs CTR+SLN e CTR+PTX. #p<0,001 vs CH+PTX (ANOVA One-Way com 

pós teste Tukey-Kramer). 

 

Na análise comparativa entre os segmentos que apresentaram defeitos de perfusão 

versus segmentos sem defeitos de perfusão nos animais infectados, foi observada diferença 

significativa na porcentagem média de fibrose, 10,6±5,3% e 8,9±5,0%, respectivamente, 

p=0,008 e na inflamação, média de 597,0±307,8 células/mm² e 487,7±202,8 células/mm², 

p=0,001, gráfico 10 (Mann-Whitney Test). 

 

Gráfico 11 – Resultados de fibrose e inflamação comparando segmentos com defeitos de 

perfusão vs segmentos sem defeitos de perfusão 

 

Box-plot ilustrando os valores de: A – Fibrose e B – células inflamatórias, dos segmentos sem defeitos 

de perfusão versus segmentos com defeitos de perfusão. *p=0,008 (Mann-Whitney test). 

 

Adicionalmente observamos nos animais infectados uma correlação moderada positiva 

(r=0,5) entre os valores de defeitos de perfusão miocárdica e a inflamação no pós tratamento, 

p=0,008 (Pearson), gráfico 12.  

 

Gráfico 12 – Correlação entre defeitos de perfusão e inflamação 



63 

 

 

 

Gráfico de dispersão ilustrando a correlação entre valores individuais da porcentagem da área de defeito 

de perfusão miocárdica e inflamação nos animais infectados por T. cruzi. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, nós avaliamos o efeito do uso prolongado de um agente vasodilatador com 

ações imunomoduladoras, PTX, sobre a perfusão miocárdica em repouso e sobre a evolução da 

disfunção ventricular esquerda em modelo de CCC em hamsters, correlacionando estes achados 

in vivo com alterações histopatológicas de inflamação e fibrose. 

 

5.1. Modelo experimental 

Para a condução deste estudo, nós utilizamos o modelo de CCC, mediante infecção com 

35.000 formas tripomastigotas da cepa Y do T. cruzi em hamsters sírios. Aos 6 meses pós 

infecção, condição basal, nós encontramos função sistólica global e segmentar do VE ainda 

preservada. Contudo, observamos a progressão da disfunção sistólica ventricular esquerda nos 

animais infectados quando investigados ao oitavo mês pós infecção. Nossos achados estão de 

acordo com estudos prévios, na qual foram observados que, aos 6 meses pós infecção, os 

parâmetros ecocardiográficos dos animais infectados por T. cruzi são ainda comparáveis aos 

animais controles, ou seja, não apresentando cardiopatia aparente, com o desenvolvimento 

ulterior da cardiopatia ocorrendo por volta do oitavo mês (Bilate et al., 2003; Oliveira et al., 

2016; Tanaka et al., 2018).  

O modelo de CCC no hamster sírio tem demonstrado ser bastante adequado para a 

investigação do desenvolvimento da disfunção miocárdica e das lesões histopatológicas na 

doença de Chagas. Estudos anteriores tem descrito que esses animais, quando cronicamente 

infectados pelo T. cruzi, desenvolvem a disfunção ventricular global com presença de 

miocardite multifocal e/ou difusa e aumento de fibrose intersticial na escassez ou aparente 

ausência de parasitismo tecidual, sendo as principais características funcionais e patológicas 

vistas na CCC em humanos (Bilate et al., 2003). 

Apesar da função sistólica ainda preservada no sexto mês pós infecção, nós observamos 

que 37% dos animais infectados por T. cruzi apresentavam regiões com déficit perfusional 

miocárdico de maneira heterogênea, corroborando os achados de estudos anteriores 

desenvolvidos por nosso grupo (Lemos De Oliveira et al., 2018; Tanaka et al., 2018), na qual 

foram observados que apenas uma parcela dos animais apresentaram defeitos perfusionais nessa 

janela temporal, precedendo o aparecimento da disfunção sistólica ventricular esquerda. 

Adicionalmente, nós observamos que estes defeitos de perfusão aumentaram ao longo do 

período do experimento, nos animais infectados tratados com salina, apresentando, ao oitavo 
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mês pós infecção, correlação com a mobilidade parietal segmentar e com o desenvolvimento 

de fibrose tecidual.  

É importante salientar que em nosso estudo, após 6 meses de infecção pelo T. cruzi os 

parâmetros ecocardiográficos foram semelhantes entre os animais infectados e os animais 

controles, reforçando a noção de que esses animais exibem um período da fase crônica sem 

alterações globais ou segmentares da função do VE ao ecocardiograma, que poderia ser 

comparável, em certo grau, à forma indeterminada da CCC em humanos. Em contrapartida, nós 

observamos que uma parcela dos animais nessa janela temporal já apresentava regiões com 

alteração de perfusão. Adicionalmente, a avaliação realizada no oitavo mês de evolução da 

infecção experimental foi conclusiva em mostrar a evolução da cardiopatia da doença de 

Chagas para sua forma crônica, caraterizada pelo desenvolvimento de disfunção sistólica global 

e dilatação cavitária do ventrículo esquerdo, demonstrando que os distúrbios de perfusão 

miocárdica precedem e têm correlação com o desenvolvimento da disfunção e alteração 

miocárdica. 

Dessa forma, julgamos que o modelo do hamster sírio empregado em nosso estudo, 

demonstrou ser adequado em reproduzir as fases evolutivas, apresentando a fase aguda, seguida 

de uma fase quiescente e a crônica da doença, aproximando-se da história natural da CCC em 

humanos e corroborando observações prévias do nosso grupo de pesquisa (Lemos De Oliveira 

et al., 2018; Tanaka et al., 2018).  

 

5.2. Métodos de imagem 

Para a condução desse projeto nós empregamos a avaliação sequencial e não invasiva 

da função sistólica e da estrutura ventricular esquerda, utilizando método de imagem de alta 

resolução espacial, que permitiu o estudo do curso natural da doença, conforme já preconizado 

por outros pesquisadores (Prado et al., 2009). 

Atualmente, um dos métodos de avaliação in vivo amplamente utilizado para imagens 

do sistema cardiovascular em pequenos animais é a ecocardiografia, produzindo imagens com 

excelente resolução espacial e temporal, além de permitir medidas anatômicas, como volume e 

massa, e funcionais, como a FEVE (Wu et al., 2003). Tendo em vista sua praticidade, baixo 

custo e ampla disponibilidade, a ecocardiografia é o método de imagem mais frequentemente 

utilizado quando se deseja imagens sequenciais de um mesmo animal (Tanaka et al., 1996; Ram 

et al., 2011). Dentre os parâmetros mensuráveis pela ecocardiografia, a FEVE é o mais 

frequentemente utilizado para avaliar a função sistólica do VE, tanto no cenário pré-clínico 

(Fayssoil e Tournoux, 2013), quanto clínico.  
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O principal aspecto investigado neste estudo foi a detecção de áreas de déficit 

perfusional em repouso e a observação de sua eventual correlação com o desenvolvimento da 

disfunção sistólica ventricular esquerda no modelo de CCC no hamster. Para tal, avaliamos as 

áreas de defeitos de perfusão não invasivamente e sequencialmente utilizando a cintilografia 

miocárdica de perfusão com Sestamibi-Tc99m pelo método de SPECT de alta-resolução. 

Diante da  necessidade de obtenção de imagens de perfusão miocárdica pelo método 

cintilográfico com resolução espacial em torno de 2 mm, que representa uma resolução 10 vezes 

do que a obtida por uma gama-câmara convencional de uso clínico, nosso grupo de pesquisa 

desenvolveu um sistema de aquisição de imagens de SPECT de alta resolução baseado em um 

colimador “pinhole” e um sistema rotacional de suporte para pequenos animais, que são 

adaptados a uma gama câmara de uso clínico. As imagens obtidas de estudos anteriores 

demonstram que esse método apresentou elevada resolução espacial e as imagens de perfusão 

miocárdica obtidas em ratos controles e submetidos à infarto miocárdico experimental, 

apresentaram qualidade comparável às imagens obtidas em humanos, permitindo a visualização 

das paredes e da cavidade ventricular esquerda. Adicionalmente, foi possível observar que a 

medida da extensão e da topografia dos defeitos perfusionais apresentaram forte correlação com 

as áreas de infarto avaliadas na histopatologia (Oliveira et al., 2013).  

O modelo de CCC em hamsters empregado no nosso estudo demonstrou ser bastante 

apropriado para aquisição de imagens ecocardiográficas e de cintilografia miocárdica de 

perfusão por SPECT, com resolução espacial adequada para as análises necessárias, 

corroborando os resultados já levantados em estudos anteriores (Bilate et al., 2003; Oliveira et 

al., 2016).  

Observamos, dessa forma, que o emprego deste sistema de imagens de SPECT de alta-

resolução permitiu a observação quantitativa e não invasiva dos distúrbios regionais de perfusão 

neste modelo experimental de CCC. Os resultados obtidos de perfusão e de função ventricular 

em nosso estudo basal estão de acordo com os achados anteriores do nosso grupo de pesquisa 

em humanos, na qual demonstrou-se a ocorrência de defeitos de perfusão em pacientes com 

CCC com coronárias normais e em fase precoce de evolução da doença, ainda sem alteração da 

função sistólica global ou regional do VE (Simoes et al., 2000; Hiss et al., 2009).  

 

5.3. Efeitos da pentoxifilina 

 



68 

 

 

5.3.1. Efeitos da pentoxifilina sobre a função sistólica do VE 

Em nosso estudo observamos que no oitavo mês pós infecção, ambos os grupos 

infectados apresentaram, em relação ao basal, redução dos valores de FEVE, ainda que não 

tenha alcançado significância estatística. Desta forma, observamos que a PTX teve efeito neutro 

sobre a função sistólica do ventrículo esquerdo, uma vez que não impediu a progressão da 

disfunção ventricular. Adicionalmente, concordando com os achados ecocardiográficos, nós 

também observamos que ambos os grupos infectados apresentaram maior quantidade de células 

inflamatórias, quando comparado aos grupos controle. Apesar do número de células 

inflamatórias estarem reduzidas nos animais do grupo CH+PTX, quando comparado com o 

CH+SLN, essa redução não foi suficiente para tornar o grupo CH+PTX comparável aos grupos 

controles e impedir a progressão da disfunção ventricular.  

É indiscutível a participação da inflamação e dos mecanismos autoimunes na progressão 

da doença de Chagas. Sabe-se que existe uma forte correlação entre os níveis de TNF-α e a 

progressão da disfunção ventricular esquerda na CCC (Ferreira et al., 2003; Cunha-Neto et al., 

2009). Nesse contexto, tem sido descrito que a PTX é capaz de suprimir a síntese de TNF-α in 

vitro e in vivo (Doherty et al., 1991; Hecht et al., 1995). No entanto, nossos resultados 

mostraram que a PTX apresentou efeito neutro sobre a inflamação e a função ventricular 

esquerda, contrariando os resultados obtidos por estudos experimentais de CCC. Pereira et al. 

(2015) utilizando camundongos cronicamente infectados com a cepa colombiana do T. cruzi 

observou que após 30 dias de administração de PTX houve reversão das anormalidades 

eletrocardiográficas, redução do remodelamento cardíaco e restauração da FEVE. 

Concomitante a esses achados, observou-se redução na quantidade de células que expressam 

IFN-γ, na expressão de ICAM no tecido cardíaco e na severidade da miocardite, sem alteração 

da carga parasitária. Porém, contrariamente ao que é visto na literatura, nesse estudo não foi 

observada redução da expressão de TNF-α, somente de ambos seus receptores (Pereira et al., 

2015). Posteriormente, Vilar-Pereira et al. (2016) conduziu um estudo em camundongos 

infectados por T. cruzi com a cepa colombiana e observou que a PTX levou a melhora no 

balanço da resposta imune, modulando os valores de TNF e iNOS, ainda, sem interferir na 

quantidade de parasitas (Vilar-Pereira et al., 2016).  

A variedade da resposta cardiovascular frente a PTX pode ser derivada de diversos 

aspectos, como a espécie animal e cepa do T. cruzi utilizada, além das características genéticas 

do hospedeiro. É sabido que a cepa e a linhagem do modelo animal utilizada podem interferir 

na patogenicidade do T cruzi  e no desenvolvimento da doença (Burleigh e Andrews, 1995; 

Andrade et al., 2002; Pereira, Vilar-Pereira, Silva e Lannes-Vieira, 2014; Da Silva et al., 2018). 
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Apesar de modelos experimentais reproduzirem a doença de Chagas de maneira semelhante aos 

humanos, é importante salientar que o perfil genético do hospedeiro pode influenciar em uma 

série de reações, principalmente com relação ao a resposta imunológica, que podem interferir 

desde a ocorrência de uma fase aguda sintomática, até o desenvolvimento da fase crônica 

(Cunha-Neto e Chevillard, 2014; Lewis et al., 2016), o que poderia explicar as diferentes 

respostas interespécies. 

Para a condução do nosso estudo nós utilizamos o modelo de CCC em hamsters, que 

desenvolvem a forma cardíaca da doença de maneira semelhante aos humanos. Na literatura 

são também descritos outros modelos animais de CCC, como camundongos (Rossi et al., 1984; 

De Souza et al., 2004; Prado et al., 2009) e ratos (Chapadeiro et al., 1988). No entanto, há 

algumas particularidades da forma de desenvolvimento da cardiopatia nesses modelos que não 

espelham o que ocorre na história natural da CCC em humanos. Por exemplo, o modelo em 

camundongos exibe uma fase aguda bastante inflamatória e intensa, com elevada mortalidade 

e evoluem a seguir para uma fase subaguda que se prologa até a fase crônica, sem uma distinção 

temporal bem delimitada.  Desta forma, observa-se que no camundongo a doença progride sem 

passar por uma fase de quiescência, que caracterizaria o equivalente a uma fase crônica em sua 

forma indeterminada (Brener, 1965; Ramirez et al., 1994), podendo apresentar-se, desta forma, 

como um modelo mais inflamatório do que o utilizado em nosso estudo e assim, apresentando 

respostas diferentes das nossas. Os ratos são outro modelo já descrito na literatura, no entanto, 

estes podem ser altamente resistentes ao contágio pelo T. cruzi, ocorrendo,  na maioria dos 

casos, a interrupção da infecção de forma imprevisível, sem que ocorra o desenvolvimento 

tardio da forma crônica cardíaca (Chapadeiro et al., 1988). 

Outro aspecto a ser discutido é a existência de uma grande diversidade de cepas 

utilizadas nos estudos, que podem gerar diferentes respostas no hospedeiro (Andrade, 1990; 

Andrade et al., 1999). Dependendo da cepa utilizada, observa-se o desenvolvimento de leve, 

moderada ou intensa inflamação cardíaca, associada a alta produção de TNF-α e IFN-γ e baixa 

produção de IL-10 durante a fase aguda da infecção (Guedes et al., 2007). Em grande parte dos 

estudos envolvendo inflamação e PTX, como o de Pereira et al. 2015, tem sido utilizado a cepa 

colombiana. Esta tem sido estudada por diversos grupos com objetivo de avaliar a função 

cardíaca devido ao seu evidente miotropismo (Andrade et al., 2010) e por produzir lesões 

miocárdicas intensas com vigoroso processo inflamatório (Magalhães e Andrade, 1991; 

Andrade e Magalhaes, 1997), sendo, desta forma, mais inflamatória do que a cepa Y, utilizada 

em nosso estudo.  
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É também importante salientar a influência da dose de medicação utilizada nos estudos, 

uma vez que a inibição do TNF-α pode ocorrer de maneira dose dependente (Abdel-Salam, 

2003; Chung et al., 2003). Estudos em modelo de endotoxemia em camundongos demonstraram 

que a dose de 50 mg/Kg suprimiu completamente a formação do TNF e que 10 mg/Kg teve 

efeito inibitório nos níveis séricos de TNF, sinergicamente ao aumento do cAMP celular (Zabel 

et al., 1993). Em nosso estudo, nós utilizamos a dose de 20 mg/Kg, que foi a utilizada nos 

experimentos em camundongo infectados com T. cruzi e que apresentaram resultados 

satisfatórios na função ventricular (Pereira et al., 2015).  No entanto, não reproduzimos esses 

achados em nosso modelo. Desta forma, é razoável supor que a divergência de nossos resultados 

com os citados anteriormente possa ser derivada tanto da diferença interespécies quanto das 

cepas de T. cruzi utilizadas, aspectos que podem levar a diferentes respostas frente à PTX.

  

No cenário clínico, os resultados também tem sido variáveis. Contrariamente aos nossos 

achados ecocardiográficos, Sliwa et al. (1998) observou melhora da FEVE e da classe funcional 

em pacientes com cardiomiopatia isquêmica (Sliwa et al., 2004) e dilatada idiopática com 

FEVE reduzida, associado a redução dos níveis séricos de TNF-α, tanto na IC leve a moderada 

(Sliwa et al., 1998), quanto grave (Sliwa et al., 2002). Apesar desses achados positivos na 

função miocárdica após a administração de PTX,  no estudo conduzido por Skudicky, (2000), 

embora tenha havido redução significativa dos níveis de TNF- α, não foi evidenciada mudança 

nos valores de FEVE em pacientes com cardiomiopatia dilatada idiopática (Skudicky et al., 

2000). 

Desta forma, estudos experimentais e clínicos, derivados de outras cardiomiopatias, tem 

demonstrado resultados tão heterogêneos quanto aos experimentais, com relação a resposta 

frente a PTX, concordando com os resultados obtidos nos modelos de CCC.   

 

5.3.2. Efeitos da pentoxifilina sobre a perfusão miocárdica   

Nós observamos em nosso estudo que a PTX foi capaz de atenuar a progressão dos 

defeitos de perfusão, e consequentemente, da disfunção microvascular em modelo de hamster 

cronicamente infectado por T. cruzi, enquanto que nos animais infectados tratados com solução 

salina, houve progressão das áreas de defeitos perfusionais em repouso. Contudo, nós 

observamos uma dissociação entre os efeitos da PTX sobre a perfusão e a função sistólica do 

ventrículo esquerdo, uma vez que a PTX atenuou a progressão dos defeitos perfusionais 

miocárdicos sem impedir a queda da FEVE. Esses resultados sugerem um efeito seletivo da 
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PTX, nas doses utilizadas, sobre a disfunção microvascular, possivelmente atuando diretamente 

no endotélio.  

Revisando a literatura, observa-se que a presença de citocinas inflamatórias, com 

importante participação do TNF-α, está relacionada a disfunção microvascular mesmo em 

pacientes que não apresentam doença coronária obstrutiva,  como por exemplo em indivíduos 

obesos, que apresentam níveis elevados de TNF-α e IL-6 associado a redução do fluxo de 

reserva coronário (Tona et al., 2014) ou pacientes com psoríase, que são expostos a um estado 

de inflamação sistêmica crônica. Estudo recente demonstrou que o tratamento com inibidores 

do TNF-α melhoram a disfunção microvascular coronária em pacientes com psoríase, 

mostrando que a disfunção microvascular, resultante da inflamação, pode ser um fenômeno 

reversível (Piaserico et al., 2016). Em geral, pacientes com doenças autoimunes sistêmicas, 

apresentam disfunção microvascular que são correlacionadas com o aumento dos níveis de 

TNF- α (Caliskan et al., 2008; Van Eijk et al., 2009).  

O TNF-α pode contribuir para surgimento de alterações microvasculares por vários 

mecanismos, dentre eles, bloqueio da atividade da eNOS e, consequente redução da síntese de 

NOS e alteração da função vasomotora, aumento de estresse oxidativo (Van Eijk et al., 2009; 

Zhang et al., 2009; Chen et al., 2015), além da inibição de mecanismos endotélio dependentes 

(Yoshizumi et al., 1993). Desta forma, é razoável supor que os resultados observados de  

redução dos defeitos de perfusão miocárdica reflitam uma ação seletiva da PTX melhorando a 

função microvascular coronária, associada a apenas discreta redução da inflamação. 

Os mecanismos inflamatórios que mediam a disfunção microvascular ainda não são bem 

conhecidos. Uma hipótese é que o déficit na capacidade vasodilatadora possa ser resultante de 

alterações na função vascular endotelial. O endotélio vascular é o maior regulador da 

inflamação (Rowlands et al., 2011), uma vez que muitas doenças inflamatórias agudas resultam 

da inflamação do leito vascular. É sabido que tanto os vasos de grande calibre quanto os de 

pequeno calibre expressam receptores do TNF- α (Baluk et al., 2009). 

Dentre os mecanismos propostos na literatura sobre o papel do TNF- α no endotélio, 

inclui-se o aumento de ROS, inativando o óxido nítrico e, consequentemente, inibindo o 

relaxamento endotélio-dependente. O TNF-α é um mediador bem estabelecido da ativação de 

células endoteliais que resultam em alterações na vasoreatividade (Fichtlscherer et al., 2001). 

O aumento nos níveis séricos de TNF-α tem demonstrado, além de deprimir o relaxamento 

endotélio dependente (Wang et al., 1994), induzir a adesão de monócitos ao endotélio por 

regular a apresentação de moléculas de adesão como VCAM-1 ou ICAM-1 (Tracey et al., 2008; 

Ende et al., 2014). Pacientes com forma cardíaca avançada da doença de Chagas apresentam 
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aumento dos biomarcadores de doença como CK-MB, troponina, mioglobina, VCAM e 

NTproBNP, associado ao aumento de citocinas inflamatórias como IFN-γ, IL-6, IL-10 e TNF-

α (Keating et al., 2015).  Garcia et al (2004), conduziu um estudo em animais diabéticos 

utilizando diferentes doses de PTX e observou que houve redução da imunoreatividade para 

iNOS, COX-2 e TNF-α em pâncreas, fígado e rins (Garcia et al., 2014; Garcia et al., 2015). 

Além disso, a PTX tem mostrado ser um importante inibidor da agregação plaquetária e pela 

diminuição da viscosidade e a adesão de leucócitos e plaquetas às paredes das células 

endoteliais (Azhar e El-Bassossy, 2015), além de inibir a expressão de ICAM (Neuner et al., 

1997; Pereira et al., 2015). 

Reforçando esses achados, a utilização do Etanercept em dose única, um inibidor do 

TNF-α, aumentou a capacidade endotelial vasodilatadora sistêmica em pacientes com IC 

avançada, na qual a extensão da melhora das respostas endotélio-dependentes foi diretamente 

correlacionada com os níveis séricos basais de TNF- α (Fichtlscherer et al., 2001). 

Apesar da redução dos níveis de TNF-α, ainda não há um consenso de que a PTX 

melhore a função vascular nem em vasos de condução, nem de resistência (Bilsborough et al., 

2002; Dorner et al., 2007). Em nosso estudo nós observamos que a PTX foi eficaz em impedir 

o desenvolvimento de distúrbios microvasculares. Em concordância com nossos achados, 

estudos em pacientes diabéticos e ateroscleróticos demonstraram que o uso da PTX foi 

associado ao aumento da tolerância ao exercício com um significante aumento o fluxo 

sanguíneo arterial (Schwartz et al., 1989). Adicionalmente, o tratamento com PTX aliviou a 

isquemia cardíaca e a disfunção ventricular em modelo animal de resistência à insulina e angina, 

(Azhar e El-Bassossy, 2014) e também tem demonstrado efeito benéfico em modelo de ratos 

hipertensos, reduzindo a fibrose e hipertrofia cardíaca e melhorando a disfunção, através da 

redução de citocinas pró inflamatórias cardíacas e marcadores genéticos para disfunção 

endotelial (Zhang et al., 2016). A utilização da PTX também demonstrou ter forte efeitos 

protetores no endotélio pulmonar em camundongos com inflamação pulmonar, preservando a 

integridade vaso-endotelial, que pode ser resultante da redução da liberação de TNF-α e IL-6 

(Konrad et al., 2013). Estas substancias são conhecidas por induzir VCAM-1 e ICAM-1, 

promovendo adesão de neutrófilos ao endotélio, que são essenciais para a patogênese das 

doenças inflamatórias vasculares (Zhang et al., 2011).   

Um aspecto bastante intrigante de nosso estudo foi a observação de que os benefícios 

do tratamento com PTX melhorando de forma significativa a perfusão miocárdica dos animais 

infectados não foram acompanhados da preservação da função sistólica ventricular esquerda. 

A priori, tais resultados poderiam sugerir que a isquemia microvascular coronária não seja um 



73 

 

 

mecanismo de lesão miocárdica relevante ou central no complexo fisiopatogênico da CCC e 

que represente tão somente um marcador da presença da inflamação.  

É possível também que os resultados obtidos na cintilografia miocárdica em repouso 

possam ser derivados de outros mecanismos, que não somente as alterações perfusionais. É 

plausível supor que os defeitos de captação miocárdica de Sestamibi-Tc99m (MIBI) dependam 

de outros mecanismos, como a lesão estrutural ou disfunção mitocondrial levando à redução da 

captação e aumento da taxa de clearance do MIBI. 

O sestamibi-Tc99m (MIBI) é um agente catiogênico e lipofílico que é passivamente 

captado pelo miócitos após injeção intravenosa. Cerca de 90% do MIBI miocárdico está 

localizado na fração mitocondrial (Hayashi et al., 2013). O MIBI é carregado eletricamente 

positivo  e desta forma necessita de uma forte carga negativa na membrana mitocondrial para 

que possa ser captado passivamente (Carvalho et al., 1992). A captação de MIBI em condições 

fisiológicas reflete a sua difusão potencial-dependente, enquanto que a retenção ou steady-state 

reflete a capacidade do potencial da membrana mitocondrial em concentrar o radiotraçador 

dentro da matriz (Carvalho et al., 1992; Piwnica-Worms et al., 1992). Assim, um aumento do 

washout miocárdico de MIBI pode refletir alterações na função mitocondrial, como resultado 

de uma diminuição do potencial transmembrana da mitocôndria (Carvalho et al., 1992). 

Interessantemente, estudos recentes tem mostrado que a invasão pelo T. cruzi dos 

miócitos cardíacos de ratos e camundongos pode levar à alteração do potencial de membrana 

mitocondrial que poderia, desta forma, levar ao aumento do washout. Gupta et al (2009), 

observou que a infecção por T. cruzi leva à sobrecarga de Ca2+, alterando o potencial de 

membrana mitocondrial (Gupta et al., 2009). Em adição, a infecção pelo parasita leva ao 

declínio na capacidade de fosforilação oxidativa no miocárdio em camundongos infectados 

cronicamente (Wen et al., 2008) . De fato, estudos demonstram que a ativação da via pró 

inflamatória pode levar a disfunção de mitocôndrias e outras organelas, principalmente por 

alterar os níveis de captação de Ca2+. Os níveis de Ca2+ mitocondrial desempenham um 

importante papel metabólico (produção de ATP) e de sinalização (produção de ROS) (Dada e 

Sznajder, 2011). O TNF-α leva ao aumento do Ca2+ no citosol, aumentando a captação pela 

mitocôndria através dos canais voltagem-dependentes, aumentando a produção de ROS 

(Brookes et al., 2004; Zhang e Gutterman, 2007). Tanto o TNF-α quanto IFN-γ podem deprimir 

o metabolismo energético, reduzindo a geração de ATP por inibição de enzimas mitocondriais 

e alteração de suas propriedades eletrofisiológicas, com consequente alteração na contratilidade 

miocárdica, condução elétrica e ritmo (Tatsumi et al., 2000; Ferreira et al., 2014). Em condições 

na qual ocorre depleção de ATP, como na inflamação, pode ocorrer declínio das taxas de 
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captação e retenção de MIBI de maneira dose-dependente, cerca de 60 minutos após a injeção 

(Piwnica-Worms et al., 1992). 

Reforçando estes achados, Lentini et al. (2018) demonstrou que a forma amastigota do 

T. cruzi mantém-se próxima à rede mitocondrial do hospedeiro, levando à interação entre o 

parasita e as mitocôndrias. As consequências dessa interação ainda não são bem entendidas, no 

entanto, a mitocôndria é alvo de diversos patógenos, pois permite a modulação de diversas 

funções celulares, incluindo o metabolismo energético mitocondrial e apoptose (Lentini et al., 

2018).  

Estudos prévios experimentais têm sugerido que exista uma associação ente o washout 

de MIBI e a disfunção mitocondrial na cardiomiopatia dilatada e hipertrófica (Hayashi et al., 

2013).  Estudos em pacientes com cardiomiopatia dilatada e em pacientes com síndrome 

coronária aguda, demonstram que existe um aumento do washout de MIBI, associado a 

diminuição da expressão de mRNA mitocondrial ou alterações na morfologia e metabolismo 

de mitocôndrias (Hayashi et al., 2013; Masuda et al., 2016). Adicionalmente, observou-se que 

os segmentos que apresentavam clearance acelerado de Sestamibi-Tc99m também mostraram 

alteração de mobilidade parietal segmentar, que melhoraram após a reperfusão, quando 

comparado com regiões que apresentavam defeitos fixos (Masuda et al., 2016).  

Desta forma, nossos resultados podem indicar que a ação da PTX possa ter sido mais 

seletiva, preservando a função mitocondrial e levando à melhora na captação e retenção de 

MIBI pelo cardiomiócito e, consequentemente, reduzindo os defeitos perfusionais em repouso.  

Além de encontrarmos a presença de defeitos de captação de Sestamibi-Tc99m em 

repouso e alterações de mobilidade segmentar nos animais infectados, o número de células 

inflamatórias nos animais do grupo CH+PTX permaneceu elevado, quando comparado aos 

animais controles, sem, no entanto, estar relacionado ao aumento de fibrose transmural, 

permitindo hipotetizar que as áreas hipoperfundidas correspondem a miocárdio viável, porém 

ainda inflamado, corroborando os achados anteriores de nosso grupo (Tanaka et al., 2018). De 

fato, estudos em pacientes com CCC tem demonstrado que regiões de hipoperfusão miocárdicas 

tem maior extensão do que as regiões de fibrose, avaliadas por ressonância magnética, 

mostrando a ocorrência do miocárdio hibernante na CCC (Barizon et al., 2018).  

Desta forma, é possível que a redução nos níveis de TNF-α e, adicionalmente, o efeito 

seletivo da PTX na microcirculação e mitocôndrias, possam ter levado a redução dos distúrbios 

de perfusão miocárdica encontrados em nosso estudo.  
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5.3.3. Efeitos lesivos da PTX/TNF-α sobre a função miocárdica 

A administração de PTX durante o protocolo experimental gerou efeitos mistos, 

enquanto nos animais infectados a PTX impediu a progressão dos defeitos de perfusão e teve 

efeito neutro na FEVE, nos animais controles tratados com PTX nós observamos aumento na 

porcentagem da área de defeitos perfusionais e queda da FEVE. Nesse sentido, dois aspectos 

principais devem ser discutidos: o efeito do TNF-α na contratilidade miocárdica e preservação 

da homeostase e a dose utilizada. 

O TNF-α é um dos principais mediadores da inflamação na CCC. É produzido 

localmente no coração, através de miócitos, mastócitos, macrófagos, bem como células 

vasculares lisas imediatamente após algum agente estressor (Meldrum, 1998).  

Apesar de diversos estudos terem demonstrado que níveis elevados de TNF-α estejam 

associados ao aumento do dano miocárdico, incluindo distúrbios metabólicos, coagulação 

microvascular, hipotensão e febre (Feldman et al., 2000), com posterior desenvolvimento de 

hipertrofia, remodelamento e fibrose (Cunha-Neto et al., 2009), os efeitos do tratamento com 

inibidores de TNF-α é bastante controverso na literatura. De maneira geral, é indicado para o 

tratamento de diversas doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, psoríase, doenças vasculares periféricas, dentre outros, no entanto, em 

determinadas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, parece ter efeitos deletérios, 

exacerbando a doença. Esses achados sugerem que, apesar do TNF-α desenvolver um papel 

pró-inflamatório, também participa da regulação do sistema imune, atuando na manutenção de 

um estado homeostático, mediando diversos processos celulares e fisiológicos (Tseng et al., 

2018; Varfolomeev e Vucic, 2018). 

Estudos clínicos tem demonstrado que a utilização do Etanercept, um antagonista do 

TNF-α, é seguro e bem tolerado em pacientes com IC avançada, levando ao aumento da FEVE 

de maneira dose-dependente (Bozkurt et al., 2001). No entanto, estudos experimentais  e 

clínicos  posteriores tem demonstrado que a utilização de inibidores do TNF-α, não levam a 

melhora da IC, além de serem associados ao aumento da incidência de morte e hospitalização, 

agindo de maneira dose-dependente (Abdel-Salam, 2003; Chung et al., 2003; Bilate et al., 

2007). Desta forma, observa-se que a inibição do TNF-α pode agravar a miocardite, 

demonstrando que sua função no tecido miocárdico gera repercussões complexas. 

Tem sido descrito que, quando em baixas concentrações, o TNF-α atua na regulação 

parácrina e autócrina de leucócitos e células endoteliais, servindo como um importante 

regulador da resposta imune (Feldman et al., 2000). O TNF pode ser uma rota primária para a 

apoptose de várias células, e isso poderia incluir as células T, particularmente, células TCD8+ 
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auto reativas, podendo limitar a resposta inflamatória ao patógeno ou limitar a inflamação em 

algumas respostas autoimunes, desta forma, modulando a resposta das células T e Treg (Mehta 

et al., 2018). A presença do TNF-α também tem sido associada a proteção dos miócitos 

cardíacos contra apoptose após isquemia/reperfusão, reduzindo a produção de radicais livres 

(Eddy et al., 1992; Nakano et al., 1998; Kurrelmeyer et al., 2000) e, assim, fornecendo respostas 

adaptativas ao estresse. Estudos experimentais tem demonstrado que o TNF-α contribui para a 

manutenção da homeostase tecidual cardíaca (Yokoyama et al., 1997), incluindo aumento do 

fluxo sanguíneo miocárdico, aumento da resistência a arritmias induzida por isquemia, através 

da geração de oxido nítrico e manutenção da integridade do disco intercalar e de mitocôndrias 

(Schulz et al., 1992; Pabla e Curtis, 1995; Papathanasiou et al., 2015). A resposta miocárdica 

ao estresse compreende dois mecanismos homeostáticos que são interdependentes: permitir que 

o tecido delimite a lesão celular através da regulação de fatores citoprotetores e facilitar a 

reparação tecidual quando as respostas não forem suficientes para prevenir a morte tecidual 

(Kurrelmeyer et al., 2000).  

Diversos fatores podem influenciar na resposta a terapia com inibidores do TNF-α, 

como: níveis de TNF-α basal, condição fisiológica tecidual, genótipo do paciente, interação 

com outras medicações e a dose a ser utilizada (Duran, 2008; Javed e Murtaza, 2013). É possível 

que os benefícios a curto prazo do TNF-α possam ser perdidos se a sua expressão tornar-se 

sustentada ou excessiva, e, desta forma, podendo levar a efeitos inotrópicos negativos e 

citotóxicos (Kurrelmeyer et al., 2000).  

Em concordância com nosso estudo, os efeitos adversos durante a utilização de 

antagonistas do TNF-α, etanercept ou infliximab, foi relatada em pacientes sem miocardiopatia 

prévia. Na revisão de 47 casos clínicos conduzida por Kwon et al. (2003), foram incluídos 

pacientes com novo início de IC e pacientes com exacerbação de IC preexistente após a 

administração dos antagonistas. Observou-se que 76% dos pacientes que tiveram início da IC 

e todos os pacientes que tiveram piora da IC receberam antagonista do TNF-α para artrite 

reumatoide. Desses pacientes, 50% não apresentavam fatores de risco para IC. O tempo médio 

para o aparecimento dos sintomas foi de cerca de 4 meses (Kwon et al., 2003). Esses achados, 

somados aos resultados dos ensaios clínicos citados anteriormente e com nosso estudo, sugerem 

que os antagonistas de TNF-α podem induzir a IC em um subgrupo de pacientes com ou sem 

cardiomiopatia pré-existente.  

Baseado nos achados da literatura, é razoável concluir que a participação do TNF-α nas 

doenças inflamatórias e autoimunes, bem como seu papel na proteção contra patógenos é 



77 

 

 

altamente variável e não necessariamente previsível, devendo-se escolher cuidadosamente a 

dose a ser utilizada. 
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Conclusão 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O uso prolongado de PTX em animais com CCC associou-se à redução da progressão 

dos defeitos de perfusão miocárdica avaliados in vivo, ao longo da evolução da cardiopatia. 

Contudo, essa atenuação dos distúrbios de perfusão miocárdica mediante emprego de PTX não 
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impediu a progressão da disfunção sistólica ventricular esquerda ou atenuou a intensidade das 

lesões tissulares inflamatórias neste modelo experimental.  

Nossos resultados sugerem, portanto, que a PTX possa ter atuado seletivamente na 

disfunção microvascular coronária, sem efeito significativo na redução da agressão inflamatória 

dos cardiomiócitos.  

O papel dos distúrbios da perfusão miocárdica microvascular nos mecanismos de dano 

miocárdico na CCC necessita de maior investigação. 
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