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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DO FEITO CITOPROTETOR DA AMIFOSTINA NA CARDIOTOXICIDADE 
AGUDA INDUZIDA POR DOXORUBICINA. Autora: ROSEMAYRE SOUZA FREIRE. Doutorado 
em Farmacologia, Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará. Defesa: 18 de Junho de 2008. Orientador: Prof. Dr. Ronaldo de 
Albuquerque Ribeiro. 
 
Introdução: A Doxorubicina (DOX), antineoplásico antracíclico, é largamente utilizada no 
tratamento dos mais diversos tipos de tumores sólidos e neoplasias hematológicas. A 
Cardiotoxicidade provocada pelo uso de antibióticos antracíclicos tem sido observada há 
algumas décadas como fator agravante e limitante do uso terapêutico da DOX. Apesar do 
conhecimento de inúmeros fatores que podem mediar a indução da cardiotoxicidade pela DOX, 
os mecanismos fisiopatológicos continuam não esclarecidos. Objetivo: Avaliar o efeito da 
amifostina e glutationa na cardiotoxicidade aguda induzida por doxorubicina e estudar a 
morfologia do tecido cardíaco de camundongos tratados com doxorubicina por microscopia de 
força atômica. Material e Métodos: Camundongos C57BL/6 fêmeas (n=8) foram tratados com 
doxorubicina (25mg/Kg i.p.) ou salina (0,2mL i.p.) e sacrificados 96 horas após tratamento. 
Outro grupo experimental foi tratado com amifostina (AMF 25, 50 e 100 mg/Kg s.c.), glutationa 
(GLT 125, 250 e 500mg/Kg s.c.) ou salina 30 mim antes da injeção de doxorubicina, no caso da 
glutationa a administração foi diária até o dia do sacrifício. Os parâmetros analisados foram: 
eletrocardiograma, índices cardíaco e esplênico, dosagem de grupos sulfidrilas não protéicos, 
dosagem de CK e CK-MB, parâmetros histológicos, dosagem por ELISA de TNF-α, IL-1β, 
expressão por imunohistoquímica de TNF-α, IL-1β, iNOS, apoptose e análise por microscopia 
de força atômica. Resultados: O tratamento com AMF nas doses de 50 e 100mg/Kg e GLT 250 
e 500 mg/Kg foi capaz de aumentar a percentagem de sobrevivência dos animais que foram 
submetidos a cardiotoxicidade aguda induzida por DOX (25 mg/Kg) quando comparados com o 
grupo injetado somente com DOX. A AMF e GLT também foram capazes de prevenir, em 
comparação ao grupo DOX (p<0,05), as alterações nos valores eletrocardiográficos, (aumento 
do QRS e QTc e diminuição da amplitude de R), as alterações nos índices cardíacos e 
esplênicos, a elevação dos níveis séricos das enzimas CK e CK-MB, a redução dos níveis de 
grupos sulfidrilas não protéicos no tecido cardíaco e as alterações histológicas (degeneração 
hidrópica e vacuolização, focos de hialinização de fibras cardíacas, picnose e necrose) 
induzidas pela DOX (25mg/Kg). A DOX induziu aumento da marcação imunohistoquímica para 
células apoptóticas e expressão de iNOS e diminuiu a expressão de TNF-α. A AMF foi capaz de 
prevenir estas alterações, sendo esta prevenção apenas discreta para a expressão de TNF-α. A 
microscopia de força atômica revelou alterações morfológicas não vistas pela microscopia 
óptica e mostrou ser uma ferramenta valiosa na avaliação de efeitos de drogas. Conclusão: 
Nossos resultados sugerem o efeito citoprotetor da amifostina pelo aumento da atividade da 
glutationa peroxidase no tecido cardíaco e que esta se mostra tão eficiente quanto a droga de 
referencia dexrazoxane. A utilização da microscopia atômica introduz uma ferramenta de 
análise comparativa em escala nanométrica, tornando possível observar a destruição 
membranar cardíaco condizente com dano oxidativo. 
Palavras-chave: Doxorubicina, Microscopia de Força Atômica, Amifostina, Cardiotoxicidade, 
Dexrazoxane e Glutationa. 
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ABSTRACT 
 
 

EVALUATION OF CITOPROTECTOR EFFECT OF AMIFOSTINE ON THE DOXORUBICIN-
INDUCED ACUTE CARDIOTOXICITY. Author: ROSEMAYRE SOUZA FREIRE. Doutorado em 
Farmacologia, Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará. Defense: 18 de Julho de 2008. Advisor: Prof. Dr. Ronaldo de 
Albuquerque Ribeiro. 
 
Introduction:  Doxorubicin (DOX) is an antineoplasic anthracyclic agent used on the treatment 
of several solid tumors and hematological cancers. DOX-induced cardiotoxicity has been studied 
for decades as a limiting factor on the anticancer therapy with this drug. Despite the current 
knowledge concerning the mechanisms of DOX-induced cardotoxicity, its pathophysiology is still 
not clear. Purpose: To evaluate of the amifostine and glutathione citoprotective effect on the 
DOX-induced acute cardiotoxicity and to study the morphology of cardiac tissue through the use 
of atomic force microscopy as a tool. Materials and Methods: C57BL/6 female mice were 
treated with doxorubicin (25mg/Kg i.p.) or saline (0,2mL i.p.) and sacrificed 96 hours after 
treatment. In another experimental setting, mice were given amifostine (AMF 25, 50 e 100 
mg/Kg s.c.), glutathione (GLT 125, 250 e 500mg/Kg s.c.) or vehicle, 30 mim before the 
administration of DOX, except glutathione that was injected daily. Analitical parameters included: 
electrocardiograms, cardiac and spleen indices, non protein suphidrils groups levels, CK and 
CK-MB cardiac enzymes levels, histological analysis, cardiac levels of (TNF-α, IL-1β, iNOS) 
determined by ELISA, immunohistochemistry for TNF-α, IL-1β, iNOS, apoptosis and atomic 
force microscopy tissue analysis. Results: AMF (100mg/Kg) and GLT (250 e 500 mg/Kg) 
treatments were able of improve the survival rate of animals in spite of the injection of DOX (25 
mg/Kg) in comparison to DOX-treated only group (p<0.05). A AMF e GLT were also able to 
prevent electrocardiographic changes (rising of QRS e QTc and reduced R amplitude), changes 
in the cardiac and spleen indices, the augmentation of blood levels of CK e CK-MB, reduction of 
non proteic suphidrils groups levels, and histological changes induced by DOX (25mg/Kg). DOX 
induced the augmentation of the immunostaining for apoptotic cells and iNOS what was 
prevented by the administration of amifostine. The atomic force microscopy reveals 
morphological changes on the tissue organizational structure which is not possible to be 
observed through optical microscopy. Conclusion: Our results suggest that the amifostine 
citoprotective effect on DOX-induced acute cardiotoxicity is due the rising of glutathione 
peroxidase activity in the cardiac tissue. The citoprotective effect of amifostine is as efficient as 
the reference drug dexrazoxane. The use of atomic force microscopy as a new pharmacological 
tool for comparative analysis in nanometric scale allow us to observe DOX-induced membrane 
destruction what is suggestive of oxidative stress process. 
Key words: Doxorubicin, Atomic Force Microscopy, Amifostine, Cardiotoxicity, Dexrazoxane e 
Glutathione. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Cardiotoxicidade 

 
 
A Doxorubicina (DOX), antineoplásico antracíclico (ARCAMONE, 1969), é 

uma droga largamente utilizada no tratamento dos mais diversos tipos de tumores 

sólidos e neoplasias hematológicas (BONNADONA 1969) (Figura 1). A Cardiotoxicidade 

provocada pelo uso de antibióticos antracíclicos como agentes antineoplásicos tem sido 

observada já há algumas décadas. Efeitos colaterais como náuseas, vômitos, 

mucosites, mielosupressão e alopécia são comuns no tratamento com DOX, mas os 

fatores mais agravantes são as alterações miocárdicas, como taquicardia, 

cardiomiopatias e insuficiência cardíaca congestiva (ICC) (BONNADONA, 1970).  

 
 

 
 

FIGURA 1 – Estrutura química da doxorubicina 
 
 
Tais alterações vêm sendo observadas desde a implantação da DOX no 

tratamento clínico de neoplasias na década de 70. Estes fatores limitam o uso clínico 

dessas drogas acarretando prejuízo ao paciente, determinando a redução da dose ideal 

do quimioterápico e culminando em possível diminuição da remissão completa do 

tumor, bem como na taxa de sobrevida destes pacientes (TAKEMURA 2007).  

Em primeira instância se pensava que a cardiotoxicidade e a atividade anti-

tumoral das antraciclínas tinham a mesma via de atuação, hoje é de conhecimento 
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científico que os dois efeitos possuem mecanismos distintos, e no caso da 

cardiotoxicidade, ainda não desvendado inteiramente (SINGAL, 1997; HERMAN, 1998).  

Neste sentido, o desenvolvimento de modelos experimentais em várias 

espécies de animais tornou-se ferramenta fundamental para estudar os diferentes 

aspectos da cardiotoxicidade e sua prevenção. A sensibilidade cardíaca aos efeitos 

tóxicos dos antracíclicos tem sido comprovada experimentalmente em várias espécies 

de animais (METTLER, 1977; KEHOE, 1978; VAN ACKER et al., 2001; PACHET et al., 

2003). Os modelos experimentais agudos e crônicos de cardiotoxicidade em animais 

são de fundamental importância clinica na predição dos níveis de cardiotoxicidade de 

novas antraciclinas e avaliação de citoprotetores. (ROBERT, 2007). 

A maioria dos estudos atuais associa a cardiotoxicidade das antraciclínas a 

geração de radicais livres. O estresse oxidativo provocado pela doxorubicina produz um 

aumento na formação de intermediários reativos de oxigênio e na peroxidação lipídica, 

diminuindo assim o estoque de antioxidantes celulares e de grupos sulfidrílicos, 

gerando mudanças no gasto energético pela mitocôndria. Estas espécies reativas de 

oxigênio parecem desempenhar um papel fundamental na patogênese deste tipo 

particular de cardiomiopatia (SINHA, 1987; ROSEN, 1990; SINGAL, 1995; TSURUTA, 

2004).  

O aumento do estresse oxidativo induzido pela DOX pode ter explicação na 

sua própria estrutura química formada por um anel quinona, que é submetido a cíclicas 

reduções, que leva a produção de um radical semiquinona. Nesse processo há 

liberação de elétrons que são captados por agentes oxidantes, incluindo o oxigênio, os 

quais iniciam uma cadeia de reações culminando na geração de radical superóxido e 

peróxido de hidrogênio (MYERS, 1998). DOX é um quelante de ferro (Fe2+), produzindo 

espécies reativas de oxigênio (ROS) por um mecanismo não enzimático, o qual envolve 

a formação de radicais livres de um conjugado DOX-Fe3+ capaz de catalisar as reações 

de formação de radicais livres (DORR, 1996). 
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FIGURA 2 – Esquema figurado do mecanismo de formação das espécies reativas de 

oxigênio e o metabolismo da doxorubicina 

 
 
Antraciclinas se ligam avidamente e diretamente ao ferro, que na presença de 

oxigênio cicla entre complexo DOX+Fe2 e DOX+Fe3. Este último reage na presença de 

agentes redutores como as NADPH (nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato), P450 

redutase e glutationa redutase. Estas reações são acompanhadas da formação de 

O2*(oxigênio reduzido) e conversão da porção quinona da doxorubicina em um radical 

livre semiquinona. A estrutura de quinona tem o potencial de agir como um receptor de 
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elétron de enzimas como as flavinas redutase, NADH dehidrogenase. O íon ferro 

cataliza as reações geradoras de H2O2 e outros radicais hidroxil. O radical semiquinona 

também pode se transformar em outro potente agente alquilante, um radical aglicona 

(JUNG AND RESZKA, 2001; MINOTTI et al., 2004) 

A apoptose, nos últimos anos tem revelado ter um papel fundamental na 

cardiotoxicidade induzida por antraciclinas. Doxorubicina tem a capacidade de 

aumentar apoptose induzida pelo ligante Fas recombinante em cardiomiócitos de ratos 

(YAMAOKA et al., 2000). A resposta apoptótica parece estar ligada ao ciclo redox da 

DOX, onde indução do p53 pela O2
* e H2O2 e a ativação transcripcional do gene Bax 

pelo p53, refletem na abertura direta da permeabilidade mitocondrial, aumentando o 

desvio de elétrons, a formação de ROS e conseqüentemente a disfunções 

mitocondriais (GREE et al., 2002; CLEMENTI et al., 2003). 

A administração por longos períodos de DOX provoca uma destruição da 

glutationa peroxidase, enzima com função de proteger as células contra radicais livres. 

Este fato explica parcialmente os danos causados pelos radicais livres no miócito 

(DOROSHOW, 1979; 1980). 

Outra razão pela qual cardiomiócitos são mais susceptíveis a apoptose 

induzida por antraciclinas é devido ao fato de que o tecido cardíaco possui um sistema 

peculiar de captação enzimática de radicais livres. Este exibe um déficit constitutivo de 

catalase e sofre inativação da glutationa peroxidase após exposição a DOX (SIVESKI-

ILISKOVIC et al., 1995). Como a catalase, neste caso, é ineficiente na detoxificação de 

H2O2, a glutationa peroxidase se encarrega deste papel tornando o sistema glutationa 

peroxidase a principal via de detoxificação de peróxido de hidrogênio no coração 

(KALYANARAMAN et al., 2002). Isto leva a danos nos cardiomiócitos pelo estresse 

oxidativo (MOHAMED et al., 2000). 

Apesar das afirmações, os mecanismos acima não explicam totalmente os 

efeitos cardíacos das antraciclínas e dos compostos antracênicos, outra classe de 

antineoplásicos da mesma família de compostos das antraciclínas.  

Alguns estudos envolvendo a participação de citocinas pró-inflamatórias na 

insuficiência cardíaca crônica (ICC) têm sugerido que a produção de citocina por 



 24

miócitos submetidos à situação de injúria isquêmica, infecciosa ou tóxica desempenha 

um papel importante no processo de remodelamento ventricular (VAN DEUREN, 1992; 

FERRARI, 1995; MANN, 1995). Além disso, o TNF-α (Fator de Necrose Tumoral - α) e 

outras citocinas pró-inflamatórias parecem contribuir na patogênese da ICC pela sua 

capacidade de recrutar células inflamatórias para um coração já lesado ou viabiliza a 

estimulação de fatores modificadores da função vascular e contrátil (STEVENSON, 

1989). 

Vários estudos experimentais utilizando animais e miócitos isolados 

evidenciam uma redução da contratilidade miocárdica após tratamento com TNF-α 

(Matsumori, 1994). Também há evidências de que pacientes com ICC apresentam 

níveis circulantes elevados dessas citocinas (LEVINE, 1990; McMURRAY, 1991).  

As citocinas são proteínas regulatórias com um papel central nos sistema 

imune e resposta inflamatória modulando suas respostas, ativando linfócitos, 

proliferação, diferenciação, sobrevivência e apoptose. São proteínas de baixo peso 

molecular secretadas por inúmeros tipos de células. O entendimento dos mecanismos 

imunes e patológicos envolvidos em muitas reações inflamatórias é de extrema 

importância, bem como o de métodos que possam nos mostrar características destes 

mecanismos. 

Tentando entender o papel do TNF-α e de outras citocinas na cardiopatia 

experimental induzida por DOX em camundongo, o grupo de pesquisa do LAFICA da 

Universidade Federal do Ceará demonstrou que a talidomida, um inibidor seletivo, e a 

Pentoxifilina inibidor não seletivo da síntese de TNF-α, preveniram de forma dose 

dependente o desenvolvimento de danos cardíacos induzidos pela DOX em ratos, sem 

modificar seu efeito anti-tumoral. (COSTA, 1996; COSTA 2000). Esta demonstração 

evidenciada pelo ecocardiograma, análise de peso cardíaco e histopatologia, sugere a 

participação de TNF-alpha e de outras citocinas na fisiopatologia desse processo, já 

que a pentoxifilina também inibiu a síntese de outras citocinas além do TNF-alpha como 

a IL-1b, IL-6 e GM-CSF (DOHERTY, 1991; SAMPAIO, 1991).  

Recentemente foi demonstrado que a expressão de TNF-α no tecido 

cardíaco está relacionada com uma resposta adaptativa ao estresse, como a que 

ocorre durante no remodelamento pós-isquêmico. Os pesquisadores usaram 
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camundongos geneticamente deficientes para receptor de TNF-α e os resultados 

mostraram que a sinalização de TNF-α via seus receptor I e II pode estar envolvida na 

supressão da cascata intrinseca e extrinseca da apoptose levando a proteção de 

mitoncondrias contra dano cardíaco causado pela DOX (LIEN et al., 2006) 

Estudos recentes demonstraram que a doxorubicina induz a síntese de óxido 

nítrico (NO), que tem um papel muito importante nas disfunções cardíacas. Altos teores 

de NO estão associados com diversas doenças cardíacas entre elas a ICC. Assim, 

sugere-se que níveis elevados de NO têm participação no processo oxidativo dos 

miócitos (MIHM, 2002). Tem sido demonstrado que a doxorubicina produz redução na 

porção redutora da enzima NO sintase constitutiva (VASQUEZ-VIVAR, 1997). Desta 

forma esta enzima é transformada numa espécie de NADPH oxidase favorecendo o 

ciclo redutor da doxorubicina responsável pela geração de O2* e H2O2.(ALDIERI, 2002). 

Em cultura de miócitos de ratos neonatos foi observado que TNF-α e IL-1β 

aumentam a expressão de NO sintase. A síntese de NO é particularmente induzida por 

IL-1β. E havendo uma maior oferta de citosinas ocorre um aumento na concentração de 

NO, resultando em excesso de NO circulante. Este na presença de superóxido O2*, ou 

seja, após tratamento com antracíclicos, é rapidamente convertido em peróxido nitrito 

(ONOO-) que está associado a inúmeros eventos que culminam nas disfunções 

miocárdicas (COMBES, 2001). 

Várias tentativas de diminuir os efeitos cardiotóxicos dos antibióticos 

antracíclicos têm sido realizadas nos últimos 20 anos, como a síntese de análogos, e 

preparações lipossômicas (DADIR, 1989; YOUNG, 1986; BRESSAN et al.,2007) e a 

utilização de agentes cardioprotetores. Tais tentativas tiveram um único objetivo, a 

busca de tratamentos menos agressivos e de efeitos colaterais menos tóxicos. Com o 

decorrer das pesquisas tanto os análogos quanto os agentes cardioprotetores se 

mostraram insuficientes contra estes efeitos indesejáveis (WORKING et al., 1996; 

BRESSAN et al., 2007). 

Os agentes cardioprotetores agem como antagonistas do estresse oxidativo 

causado pelos antraciclínas, prevenindo assim a geração de radicais livres ou 

neutralizando essas espécies reativas, interagindo diretamente nos sítios de lesões 

miocárdicas. O (ICRF-187) comercialmente denominado Dexrazoxane (Cardioxane®) 
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utilizado nos últimos anos na clínica é único agente aprovado pelo FDA (US Food and 

Drug Administration) e vem se mostrando comprovadamente efetivo em reduzir a 

cardiomiopatia induzida por DOX, no entanto pode ocorrer a interferência dessa 

substância na atividade antitumoral da DOX como observado em alguns estudos 

(SPEYER, 1998; SWAIN, 1997, LIPSHULTZ et al., 2003). 

Mais recentemente o interesse no estudo da cardiotoxicidade induzida por 

DOX tem crescido devido ao uso concomitante dessa drogas com trastuzumab, um 

anticorpo monoclonal para receptor ErbB2/HER2, no tratamento de pacientes com 

câncer de mama metastático. Esta combinação tem mostrado aumentar a 

suscetibilidade dos pacientes ao desenvolvimento de cardiotoxicidade (PENG et al., 

2005). No inicio dos estudos clínicos, pacientes tratados com trastuzumab 

desenvolveram disfunções cardíacas e ICC similares àquelas observadas pelo 

tratamento com antraciclinas (FELDMAN et al., 2000). 

O sinergismo cardiotóxico entre trastuzumab e doxorubicina tem sido 

atribuído a interações farmacocinéticas similares aquelas descritas entre as 

antraciclinas e os taxanes (LUNARDI et al 2003). O mecanismo pelo qual trastuzumab 

aumenta a cardiotoxicidade induzida por antraciclinas parece estar relacionada com as 

interações entre anticorpo-receptores entre neuregulinas e ErbB2 (HER2) coreceptores. 

HER2 tem um papel essencial na cascata de sinalização no desenvolvimento cardíaco 

e sobrevida dos cardiomiócitos. Assim, neuregulinas ativam ambos receptores de 

tirosina quinase (HER2 e HER4) na promoção do crescimento, organização e sobrevida 

dos miofilamentos isolados de cardiomiócitos submetidos a apoptose (OZCELIK et al., 

2002).  

Estudos utilizando camundongos geneticamente modificados para não 

expressarem gen para ErbB2 no tecido cardíaco, apresentaram estado de falência 

cardíaca e aumento da susceptibilidade a cardiotoxicidade induzida por antraciclinas. 

Estudos clínicos dão suporte a observação, mostrando que trastuzumab age como um 

modificador molecular da cardiotoxicidade induzida por antraciclininas. Em resposta a 

estímulos patológicos causados por estresse mecânico, como a exposição a 

antraciclinas, a cascata de reações que levam a morte celular dos cardiomiócitos é 

ativada. A perda irreversível de músculo cardíaco viável é normalmente prevenida pela 
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ativação concomitante da cascata de sobrevivência dos cardiomiócitos, incluindo 

citocinas gp130 e a via dependente de neuregulinas. Trastuzumab, por inibir o receptor 

ErbB, leva a perda da via dependente de neuregulina o que resulta na perda da 

proteção dos miócitos. Na maioria dos pacientes a ativação de outras vias de 

sobrevivência celular é suficiente para prevenção da perda da viabilidade celular e 

falência cardíaca. De qualquer modo, em determinados subgrupos de pacientes, a 

perda da via dependente de ErbB2 promove os efeitos cardiotóxicos das antraciclinas 

(CHIEN, 2006). 

Essa gama de fatores e cascatas de sinalização que permeia a 

cardiotoxicidade induzida por antraciclina continua sendo uma fonte de pesquisa e com 

respostas a serem prenchidas, e o advento das terapias alvo pode nos prover de 

ferramenta na descoberta de citoprotetores. 

Apesar do conhecimento de inúmeros fatores que podem mediar a indução 

da cardiotoxicidade por drogas antracíclicas os mecanismos celulares que envolvem 

estress oxidativo e citocinas nesta patologia continuam ainda não esclarecidos. 

Considerações sobre a atuação de citocinas na produção de óxido nítrico e o 

envolvimento desses mediadores na cardiotoxicidade e o não esclarecimento do 

mecanismo que envolve estes mediadores neste tipo de patologia, nos leva a tentativa 

de desvendar seu funcionamento.  

 
 
1.2 Agentes Citoprotetores 
 
 
1.2.1 Amifostina 

 
 
Amifostina formalmente conhecida por WR (Water-Reed)-2721, foi 

desenvolvida originalmente como substância radioprotetora durante a Guerra fria pelo 

Instituto militar Walter Reed (CAPIZZI, 1996; VALERIOTE & TOLEN, 1982). Após este 

período o potencial da amifostina foi estudado no tratamento da radiação terapêutica 

bem como na citoproteção de quimioterapia especialmente contra agentes alquilantes, 
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organoplatina e antraciclinas (SCHUCHTER, 1997; McCAULEY, 1997; VALERIOTE, 

1982; LIST et al., 1996).  

Atualmente a amifostina e usada na citoproteção da toxicidade renal da 

cisplatina e das glândulas salivares na radioterpia de tumores de cabeça e pescoço. E 

nos próximos anos poderemos observar os resultados de inúmeros estudos clínicos que 

estão sendo realizados e, com estes, poderemos observar uma maior leque na 

utilização da amifostina como um citoprotetor de largo espectro (CULY & SPENCER, 

2001; KOUVARIS et al., 2007). 

Amifostina é um tiofosfato orgânico citoprotetor quimicamente conhecido 

como etanoetiol, 2-[(3-aminopropil) amino]-diidrogenio fosfato (éster), fórmula estrutural 

H2N(CH2)3NH(CH2)2S-PO3H2, representa uma pró-droga que é rapidamente 

fosforilada pela fosfatase alcalina (enzima da menbrana plasmática) em tiol livre WR-

1065 sua forma ativa (VAN DER VIJGH et al.,1996; CALABRO-JONES et al.,1985) Fig 

3. 

 
 

 
 

  FIGURA 3 – Estrutura química da amifostina  

 
 
Para ser ativada, a amifostina é primeiramente defosforilada pela fosfatase 

alcalina localizada na membrana celular produzindo tiol livre, WR 1065 (SPENCER 

AND GOA, 1995; CAPIZZI, 996; FOSTER-NORA & SIDEN, 1997; CULY AND 

SPENCER, 2001). WR-1065 posteriormente é transformado por oxidação em disulfeto 

simétrico ou na mistura de disulfetos (protéicos e não protéicos). A forma ativa WR-

1065 exerce sua citoproteção celular por captadores de espécies reativas de oxigênio, 

através da doação de íon de hidrogênio, causando assim a depleção de oxigênio, e 

consequentemente se ligando e inativando drogas citotóxicas.  
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Estudos de farmacocinética da amifostina em pacientes demonstram que 

esta possui um rápida eliminação do compartimento plasmático, com meia vida de 

apenas um minuto e que em seis minutos 90% da droga já foi metabolizada (SHAW et 

al., 1986). Uma pequena fração de amifostina ou de seus metabolitos WR1065 e 

WR33278 é excretado pela urina uma hora após sua administração. Tal afirmação 

revela que após injetada a amifostina é rapidamente metabolizada e distribuída nos 

tecidos, muito embora a excreção dos outros metabolitos seja lenta. Buentzel e 

colaboradores demonstraram que a administração da amifostina 30 minutos antes da 

quimioterapia diminui a incidência de alguns efeitos colaterais como xerostomia e 

mucosite (VACHA et al., 2003; BUENTZEL et al., 2006). Sendo assim, tem sido 

consenso que a amifostina administrada 30 minutos anteriormente à quimio e 

radioterapia mostra maior benefício na citoproteção dos tecidos normais (ANTONADOU 

et al., 2002; BRIZEL et al., 2000). 

A proteção seletiva exercida pela amifostina nos tecidos normais é resultado 

de uma maior acumulação de WR-1065 nesses do que nos tecidos tumorais. Tumores 

são relativamente pouco vascularizados, resultando assim em ambientes pobres em 

oxigênio e com baixo pH. Por outro lado a expressão de fosfatase alcalina é menor em 

tecidos tumorais. Essa conjuntura de pouca vascularização, pH ácido e baixos níveis 

enzimáticos, propicia que a amifostina não se acumule nos tecidos tumorais, enquanto 

os tecidos normais são capazes de manter os níveis de tiois livres 100 vezes maiores 

do que nos tecidos tumorais (YUHAS, 1980) 

Dentro da célula, o WR-1065 é um poderoso resgatador de radicais livres, 

protegendo assim as membranas celulares e evitando danos ao DNA. Outros estudos 

sugerem que a amifostina possua importantes mecanismos de ação adicionais. In vitro 

estudos revelam que a oxidação do WR1065 em seu metabólito disulfito-poliamina 

(WR-3278) é seguido por um rápido consumo de oxigênio em meio de cultura, 

sugerindo assim que a indução de anoxia celular nas células de tecido normal pode ser 

um mecanismo de radioproteção da amifostina (PURDIE, 1983).  

Estudo liderado por SAVOYE e colaboradores demonstrou que altas 

concentrações de WR 33278 induziam uma condensação de DNA em células tumorais, 

limitando o potencial de alvo dos radicais livres. Esta atividade claramente induzia um 
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decréscimo da quebra do DNA apos tratamento com radioterapia, culminando assim na 

redução do bloqueio na fase G2 da divisão celular induzida por radioterapia (RUBIN et 

al., 1996). A amifostina age indiretamente por mecanismos de hipoxia e pode regular a 

expressão de uma grande variedade de proteínas como a Bcl2 e o fator indutor de 

hipoxia todas elas envolvidas no reparo do DNA e na inibição do apoptose 

(CARMELIET et al., 1998; KAJSTURA et al., 1996; SHIMIZU et al., 1996). 

Hipotensão foi e continua sendo o efeito adverso mais comum e mais 

significante no tratamento com a amifostina, culminando às vezes na interrupção deste, 

embora esta medida extrema ocorra em somente em 5% dos pacientes. Estudos 

revelam como alternativa a esse efeito colateral a administração por via subcutânea, 

diminuindo assim a incidência de hipotensão, embora no mesmo estudo tenha sido 

observado o aparecimento de febre e reações cutâneas associadas à medicação 

(KOUKOURAKIS et al., 2000; ANNE et al., 2002).  

O laboratório de farmacologia da inflação e do câncer vem a alguns anos 

desenvolvendo pesquisa sobre as potencialidades de citoproteção em modelo de cistite 

hemorrágica (BATISTA et al., 2007) e na prevenção da lesão gástrica induzida por 

indometacina (MOTA et al., 2007). Na clínica a amifostina é empregada na citoproteção 

contra xerostomia causadas pela radiação (WASSERMAN et al., 2005), mucosite oral e 

intestinal conseqüente a ratioterapia e quimioterapia (KOUVARIS et al.,2007) e 

dermatite causada pelo tratamento radioterápico (KOUVARIS et al., 2002). 

 
 

1.2.2 Glutationa 

 
 
A glutationa (GSH, L-g-glutamil-L-cistenilglicina) é um tripeptídeo, contendo 

cisteína e é o tiol não protéico mais abundante nas células dos mamíferos. É um 

antioxidante endógeno, protegendo as células da ação de radicais livres. O grupo tiol 

contido na glutationa é mantido reduzido e em concentração estável. Na verdade, GSH 

reduz qualquer cadeia disulfidrica formada pelas proteínas citoplasmáticas e cisteína, 

agindo assim como um doador de elétrons. Este peptídeo é encontrado quase que 

exclusivamente na forma reduzida, desde de que a enzima que reverte-o á sua forma 

oxidada (GSSG), glutationa redutase, é constitutivamente ativa e induzida por estresse 
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oxidativo. Este fato, leva a utilização da razão entre as concentrações da glutationa 

reduzida e da glutationa oxidada nas células como medida de toxicidade celular. 

Concentrações baixas de GSH têm sido reportadas em cardiotoxicidade 

induzida por DOX (MOHAMED et al., 1999). Este decréscimo do GSH pode refletir o 

aumento na produção de antioxidantes, em um grau que excederia a capacidade de 

desintoxificação do GSH (BRAY et al., 1993; MEISTER, 1995). O núcleo do resíduo 

cistenilglicina da glutationa está envolvido na sua função como antioxidante, mais 

especificamente como um redutor intracelular, sendo capaz, por exemplo, de reagir com 

um elétron não pareado de um radical livre, formando um radical GS·, que produz, por 

dimerização, o GSSG (glutationa oxidada). O GSSG é, então, reduzido pela glutationa 

redutase, regenerando o GSH, num processo às custas do NADPH (KRETZCHMAR, 

1996). A glutationa redutase, que regenera o GSH tem o NADPH como substrato. O 

fígado sintetiza o GSH, mas o GSH ingerido pode ser absorvido intacto, no intestino 

delgado, sendo transportado, aumentando o GSH plasmático. A disponibilidade limitada 

do NADPH pode levar a aumento do GSSG e deixar as células mais sensíveis ao dano 

oxidativo (SHAN et al., 1990). 

Portanto, a glutationa (GSH) atua de maneira importante na proteção celular 

contra mudanças no quadro oxidativo e na defesa contra xenobióticos. Entre as funções 

do GSH, na proteção contra a peroxidação lipídica, podem ocorrer diversas reações. 

Primeiro, o GSH é usado como substrato pela glutationa peroxidase, na eliminação de 

peróxidos. Segundo, o GSH pode, através da glutationa-S-transferase, desintoxificar 

aldeídos reativos (como o malonildialdeído) que são gerados durante a peroxidação 

lipídica. Se, de fato, grande parte da ação do GSH é obtida pela indução de suas 

enzimas, é necessária a manutenção do nível de GSH para suportar a ação funcional 

destas enzimas (JONES, 1995). E finalmente, variações nos níveis de glutationa afetam 

diretamente a síntese de proteínas e de DNA. Oxidação ou depleção do GSH pode 

diminuir a síntese protéica. O GSH pode ser perdido de modo irreversível em situações 

de estresse oxidativo muito intenso, permanecendo na forma oxidada e não sendo 

novamente reduzido (UHLIG et al., 1992).  
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FIGURA 4 – Esquema figurado do mecanismo antioxidante da glutationa peroxidase 

 
 
 Existem evidências que o estress oxidativo tem um papel importante no 

desenvolvimento e na progressão das mudanças ocorridas no dano cardíaco, como 

infarto (KINUGAWA et al., 2000). O grau desse estresse oxidativo e da severidade do 

dano depende do desequilíbrio entre o excesso de produção das espécies reativas de 

oxigênio e das defesas antioxidantes existentes no coração. Em tecido cardíaco, 

células que sofrem algum tipo de dano apresentam geração de H2O2 e *OH via *O2 

(IDE et al., 2000). Aumento de espécies reativas pode resultar em hipertrofia de 

cardiomiocito, apoptose e fibrose intersticial (SIWIK et al., 1999) o que pode contribuir 

para desenvolvimento de uma menor função cardíaca e consequentemente falha 

cardíaca. 

O mecanismo de defesa de primeira linha contra as espécies reativas de 

oxigênio que participam do processo de dano cardíaco e comprometem a ação de 

inúmeras enzimas antioxidantes, como superoxido dismutase (SOD), catalase e 
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glutationa peroxidase. Entre estas a glutationa peroxidase é uma das enzimas mais 

importante no controle das funções vitais, atuando não somente na remoção de 

peróxidos formados após a ação da superóxido dismutase, mas também desintoxifica 

os produtos da peroxidação lipidica. A glutationa peroxidase é bastante eficiente com 

um antioxidante, por estar localizada tanto no citosol quanto na matriz mitocondrial, 

pode neutralizar tanto H2O2  quanto produtos de peroxidação lipídica, o que a torna 

importante candidato contra o dano cardíaco causado por produção de radicais livres. 

 
 

1.3 Microscopia de Força Atômica (MFA) como ferramenta de avaliação 
farmacológica 

 
 
É bastante conhecida a utilização de técnicas de microscopia como 

ferramenta de avaliação no estudo dos fármacos e de sua ação nos tecidos e em 

sistemas biológicos. Com a evolução e modernidade científica, e para satisfazer tanto a 

curiosidade como a ambição do total entendimento dos mecanismos físicos e químicos 

de ação dessas drogas e do funcionamento desses sistemas biológicos, nos dias 

atuais, a microscopia ótica não parece ser mais suficiente para esse entendimento, 

onde a sede de alcançar maior resolução e a necessidade de atingir escalas atômicas 

se tornou o novo alvo a ser atingido pela nossa “visão” (CZAJKOWSKY et al., 2000). 

O poder de resolução de um microscópio ótico é determinado pela 

capacidade do mesmo de mostrar de maneira distinguível a imagem de dois pontos 

separados por determinada distância (RAYLEIGH, 1879). Em meados do século XIX 

Carl Zeiss (1816-1888) dirigia uma pequena fabrica de microscopia em Jena, 

Alemanha. Naquela época, os microscópios ainda eram fabricados de maneira 

imprecisa e rudimentar. Em 1866, Zeiss persuadiu o físico Ernest Abbe, a trabalhar com 

ele e estabelecer as bases cientificas para o funcionamento do microscópio atual 

(ABBE, 1883). Entretanto mesmo nos mais modernos microscópios ópticos observa-se 

que a abertura da lente não é o suficiente para coletar toda a luz difratada, 

conseqüentemente as imagens obtidas não correspondem exatamente ao objeto 

observado.  Na realidade a imagem que se vê é resultado do padrão de difração 

coletado. Sabe-se que a porção de luz perdida esta associada às ordens mais altas do 
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padrão de difração e a remoção desta porção de informação resulta exatamente na 

perda de definição e resolução de imagem. Consequentemente, qualquer lente real é 

limitada em sua habilidade de reproduzir as características de um objeto relacionado às 

componentes de alta freqüência da luz difratada pela amostra, quando a iluminação é 

coerente (HECHT et al.,1974) 

Uma forma de transpor o limite imposto pelo critério das leis da física 

denominado critério de Reyleigh, é diminuir o comprimento de onda da radiação 

incidente sobre a amostra, mas esta não se mostrou uma boa saída experimental para 

o problema. De fato as primeiras observações bem sucedidas em escala atômica só 

vieram depois de uma descoberta básica na mecânica quântica. Isto é, a de que a luz e 

a matéria exibem ambas naturezas, tanto de partícula como de onda (muita física para 

nós biólogos entendermos). Em 1927 C.J. Davison e L.H. Germer confirmaram 

experimentalmente a natureza ondulatória do elétron. Eles também constataram que 

elétrons de alta energia apresentavam um comprimento de onda menor que o de 

elétrons de baixa energia. 

Estas descobertas, juntamente com o estabelecimento da ótica geométrica 

eletrônica, levaram à construção do primeiro microscópio eletrônico por E. Ruska e M. 

Knoll em 1931. Desde então, uma gama de modelos de microscópio foram 

desenvolvidos. Dentre os mais conhecidos poderíamos citar o Microscópio Eletrônico 

de Varredura (SEM - Scanning Electron Microscope), Microscópio de Transmissão 

Eletrônica (TEM – Transmission Electron Microscope), Microscópio de Campo Iônico 

(FIM – Field Íon Microscope) e os Microscópios de Varredura por Sonda (SPM – 

Scanning Probe Microscope). Neste ultimo grupo estão inclusos o Microscópio de 

Varredura por Tunelamento (STM – Scanning Tunneling Microscope), o Microscópio 

Ótico de Varredura de Campo Próximo (SNOM – Scanning Near-Field Optical 

Microscope) e finalmente, Microscópio de Força Atômica (MFA – Atomic Force 

Microscope) 

Quanto à utilização nos estudos biológicos a microscopia atômica trouxe a 

esse campo da ciência uma nova visão desses materiais biológicos. Este instrumento 

pode criar imagens tridimensionais de superfícies tanto de materiais condutores quanto 

não condutores, em ambiente com ou sem tratamento, no vácuo, e até mesmo em meio 
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liquido. Assim um número considerável de grupos de pesquisa tem aplicado essa 

técnica desde amostras biológicas simples ate células vivas (HOH and HANSMA, 1992; 

LAL and JOHN, 1994; YANG and SHAD, 1995) 

 
 
1.3.1 Microscópio de força atômica  

 
 
O microscópio de força atômica foi criado por BINNIG, QUATE and GERBER 

(1986). Assim como a microscopia de tunelamento, a microscopia de força atômica não 

utiliza lentes, em vez disso, usa um sistema de sondas, participação assim de uma 

categoria de microscópios de scaneamento por sonda SPM (WICKRAMASINGHE, 1990 

; GRIFFITH et al., 1992). De forma bastante simplificada a microscopia de força atômica 

fornece informações sobre a topografia em resolução atômica tanto em materiais duros 

quanto em material biológico (WIESENDANGER, 1994). 

A idéia original de Binning não era construir um microscópio, mas de realizar 

uma espectroscopia local por meio do fenômeno de tunelamento numa área menor que 

100 Å de diâmetro. Contudo, esta idéia só foi desenvolvida posteriormente a invenção 

do STM por Lang (LANG 1987). O interesse principal da pesquisa girava em torno do 

estudo da homogeneidade em superfícies de filmes de óxido crescida sobre substratos 

metálicos, cuja aplicação principal estava na industria eletrônica. O desafio era estudar 

filmes localmente, mas para isso faltava uma ferramenta apropriada. Assim, Benning e 

Roher passaram a tentar desenvolver um instrumento capaz de realizar espectroscopia 

de tunelamento em vácuo. Até então, varias tentativas de construção do aparato 

experimental de tunelamento a vácuo já haviam sendo feitas, mas sem grande sucesso 

(GIAEVER 1974). Após algum tempo trabalhando no projeto, eles deram-se conta que 

o novo instrumento pelo qual buscavam seria capaz de fornecer não apenas imagens 

espectroscópicas, mas também capaz de gerar imagens topográficas da amostra, ou 

seja, ele era um novo tipo de microscópio (GUENTHER  et al. 1984).  

No aparelho que Binning estava desenvolvendo, ao invés de uma sonda em 

contato mecânico com a amostra, este mantinha pequenos gap de poucos angstrons 

entre elas. Este gap era controlado pela corrente de tunelamento que flui entre a 

superfície da sonda. Anos antes Young reportou um tipo de microscópio de emissão por 
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campo conhecido como topógrafo 32, provavelmente o instrumento anterior mais 

próximo do microscópio de tunelamento (STM), com a diferença de que a sonda 

localizava-se muito mais distante da amostra, além de ser aplicada uma alta tensão a 

fim de produzir uma corrente de emissão de campo no lugar de uma corrente de 

tunelamento, o que levava a uma resolução lateral comparada a de um microscópio 

óptico. Para solucionar este problema, Young sugeriu o uso da sonda mais fina a fim de 

discorrer sobre as possibilidades do tunelamento a vácuo com uma possível ferramenta 

para estudo espectroscópicos.  

Em março de 1981, a primeira curva característica da corrente de 

tunelamento em função da separação sonda/amostra foi obtida pelo STM. Com 

dificuldade Binning e seus colaboradores chegaram a 1eV indicando tunelamento 

através de algum material isolante, e não através de vácuo com esperado. O problema 

foi solucionado quando eles atentaram para o fato de que, a calibração da sensibilidade 

dos cristais piezelétricos que faziam o movimento da sonda em relação à amostra, 

quando submetidos a variações de tensão rápida e pequenas, dava valores que 

correspondiam à metade daqueles informados pelo fabricante dos quais eles obtiam os 

materiais utilizados nos seus experimentos.  

Outro fato importante durante a varredura com o STM foi que, quando 

amostra era feita de algum material de resistência mais baixa, por exemplo, grafite, o 

sinal da corrente de tunelamento tornava-se instável. Só havia uma explicação para 

esse fato: a separação sonda/amostra deveria estar variando durante a varredura. 

Então, descobriu-se que quando o par sonda-amostra estava separado de apenas 

algumas distâncias atômicas, forças eletrostáticas e de origem interatômicas passavam 

a agir entre eles. Estas forças eram capazes de deformar as sondas mais robustas ou 

amostras de material rígido. Contudo, as respostas de amostras feitas de material 

moles certamente deveriam ser consideradas (BINNING et al., 1987). A partir destas 

observações nasceu o conceito de MFA (Microscopia de Força Atômica) 
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1.3.1.1 Aparato Experimental 

 
 

 
 
 

FIGURA 5 – Microscópio de força atômica  Nanoscope 3  

 
 

O aparato experimental é visto no esquema da Figura 5. Destacamos quatro 

subsistemas do sistema principal que compõe o MFA. O primeiro deles é a sonda. 

Normalmente é feita de oxido de silício, sua ponta e curvatura têm um raio de curvatura 

na ordem de nanômetros. O formato da sonda tem papel fundamental na obtenção e 

qualidade das imagens obtidas. Outro componente muito importante é o scanner, este é 

constituído de cerâmicas piezelétricas, este componente realiza o movimento que 

possibilita a varredura entre a sonda e amostra. Terceiro componente é o sistema de 

realimentação. Composto por um feixe de laser, espelho e fotodetector, este sistema 

informa o deslocamento da sonda ao ser defletida devido à interação com a amostra. A 

quarta e última parte que compõe o sistema MFA é a unidade controlada, onde 

parâmetros da medida de força aplicada, velocidade de varredura, modo de operação, 

dentre outros, são selecionados. Nesta unidade também se processa as imagens com 

software do microscópio Nanoscope 5.12r3. 
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Figura 6 – Diagrama esquemático geral mostrando as diversas partes do 

sistema de microscopia de força atômica. 

 
 

1.3.1.2.O Scanner 
 
 
O scanner (Fig.7) é um aparato mecânico formado por cerâmicas 

piezelétricas. Mas o que são cerâmicas piezelétricas? São materiais que apresentam 

piezeletricidade, ou seja, materiais cristalinos capazes de produzir uma polarização 

elétrica, quando submetidos a um stress mecânico. 

Dependendo da área a ser varrida durante a análise de MFA, deve-se 

escolher um scanner com amplitude lateral apropriada. Chamamos de amplitude lateral 

a máxima distância que os cristais piezelétricos pode se deslocar no plano (x,y). Deve-

se também observar a altura das estruturas que se deve estudar, desde que cada tipo 

scanner possui também uma amplitude vertical, uma distância máxima que o 

piezelétrico é capaz de se deslocar à direção do eixo z. 

Scanners com maior amplitude lateral são mais susceptíveis a ruídos 

causados por ondas sonoras, que aqueles com menor amplitude lateral. Isso se deve 

ao fato de que os últimos possuem tamanho mais compacto e mais rigidez. Portanto 

medidas atômicas devem se realizar com scanner de pequenas varreduras já que as 

maiores necessitam de uma proteção extra e muitas vezes dispendiosas, contra ruídos. 
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FIGURA 7 – Scanner de um MFA 

 
 
1.3.1.3. A Sonda 

 
 
A sonda é um dos componentes mais importantes do nosso sistema, pois 

depende principalmente dela, juntamente com desempenho do scanner, a capacidade 

de “ver” em escala nanométrica. Desde agora é preciso definir duas partes básicas 

relacionadas à sonda no MFA. A primeira e o cantilever ou braço da sonda. A segunda 

e a ponta propriedade dita (Fig 8). 

 
 

 

  
 

FIGURA 8 – Cantilever em forma de haste retangular, nas duas figuras pode se ver a 

ponta localizada na extremidade do cantilever 

cantilever 

Ponta da sonda 
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O cantilever é uma haste no qual esta fixa a sonda. Os formatos mais 

comuns dos cantileveres utilizados em MFA são triangulares em forma de haste 

normalmente regular. Existem dois parâmetros importantes que devem ser notados a 

respeito do cantilever. Um é a constante de mola e o outro e sua freqüência e 

ressonância (Fig.9).  

 
 

 
 
 

Figura 9 – Esquematização da deflexão do cantilever devido às forças de interação 

sonda-amostra. 

 
 

Qual cantilever usar em uma medida depende da amostra a ser analisada e 

do que se quer medir. Por exemplo, para amostras biológicas moles (como células), 

cantilevers mais flexíveis são ideais, uma vez que eles podem se flexionar sem 

deformar a superfície da amostra. Para amostras mais duras (concha de mexilhão, por 

exemplo), pode se usar cantilevers com constante de mola maior. Existem também 

cantilevers especiais para a medida de mapeamento.  

Além do cantilever, a outra parte que compõe a sonda é a ponta. Ela é o que 

efetivamente interage com a amostra. Dela apontam-se duas características principais: 

o seu formato e seu raio. A ponta da sonda MFA está localizada na extremidade do 

cantilever. O formato da ponta (Fig.10) é importante porque as imagens MFA são 

resultados da combinação da topografia da amostra e do perfil da ponta.  
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O perfil da sonda MFA é caracterizado por uma grandeza chamada aspect 

ratio ou razão de aspecto da sonda que é determinada pela razão entre a dimensão 

perpendicular ao eixo da ponta e pela dimensão largura da sua base. O que quer dizer 

que sondas com grande aspect ratio são capazes de reproduzir com fidelidade a 

topografia real da amostra.  

 
 

 

 
 
FIGURA 10 – Diferentes formatos de ponta das sondas 

 
 
1.3.1.4 Modo de operação  

 
 
A aquisição de imagens de MFA pode ser feita de dois modos principais: 

modo contato e modo intermitente ou tapping. Estes dois modos trabalham em 

regiões diferentes da curva de força representada na figura 11. 

No modo de varredura contato a sonda está permanentemente tocando a 

amostra logo ela está sempre experimentando uma forma repulsiva. A figura acima 

ilustra o processo de varredura em modo contato. Veja que a sonda está, durante 

todo processo, contornando o perfil da superfície. Monitorada pelo sistema de 

feedback a deflexão do cantilever fornece então a informação de altura ao sistema.  

Muito embora seja possível ajustar a força exercida sobre a amostra para 

o seu valor mínimo, o modo contato é mais indicado para amostras de resistência 
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mecânica, uma vez que se empregado em materiais moles, a sonda pode danificar a 

superfície da amostra durante a varredura (YOU et al,. 2000) 

No modo de varredura tapping um cristal piezelétrico faz vibrar o 

cantilever, de maneira que a sonda realize o movimento indicado na figura. Uma vez 

refletido sobre o cantilever, e deste ate o fotodetector, o ponto de laser executará 

também um movimento vertical devido à vibração do cantilever. A amplitude do sinal 

elétrico gerado pelo fotodetector é então proporcional à vibração da sonda. 

Vibrando, a sonda toca a amostra intermitentemente embora o cristal 

piezelétrico mantenha constante a vibração aplicada ao cantilever à amplitude de 

oscilação desde que será afetada pela interação da sonda com a mostra, ou outras 

característica do material em estudo como elasticidade ou presença de sítios 

magnéticos/elétricos. 

O modo tapping é especialmente aplicável no estudo de amostra 

biológica. Isto se deve ao fato de que, ao tocar a sonda apenas algumas vezes 

durante a varredura, há uma redução das forças de fricção causadas pelo arraste da 

sonda como ocorre no modo contato preservando melhor a amostra. 

 

 Modo tapping  

Modo contato 

 

FIGURA 11 – Ilustração do modos de operação do MFA 
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1.4 MFA e Biologia 

 
A obtenção de imagens tridimensionais de superfícies celulares em ambiente 

fisiológico foi um dos primeiros objetivos biológicos da microscopia atômica. Os 

resultados obtidos a partir de células de eucariotes (RADMACHER et al.,1992; LE 

GRIMELLEC et al.,1994), procariotes (DUFRÊNE, 2001) e vegetais (CRÈVECOEUR, 

2000), demonstram que o microscópio pode fornecer informações topográficas das 

superfícies celulares, em meio tamponado com resolução superior à microscopia óptica 

ou confocal e em alguns casos superior à microscopia eletrônica. Para o estudo de 

células eucariotas a observação do aparecimento em função do tempo de estruturas 

muito pequenas (100nm) responsáveis pela exocitose das superfícies celulares de 

ácinos do pâncreas induzida pela proteína G ilustra bem as possibilidades da 

microscopia de forca atômica (SCHNEIDER et al., 1997) 

A utilização do modo tapping apresenta a vantagem de fornecer 

simultaneamente imagens da topografia da superfície e a organização do cito esqueleto 

A comparação de imagens obtidas a partir de células intactas ou tratadas com 

detergente permite, por exemplo, o fornecimento de evidência da relação entre os 

limites das membranas resistentes (GIOCONDI et al., 2000). Recentemente, imagens 

tridimensionais revelaram, com resolução de 5nm, a estrutura de células ciliares do 

ouvido interno (LE GRIMELLEC et al., 2002). Esta descoberta da complexidade da 

organização topográfica destas membranas implicou no desenvolvimento de novas 

técnicas de identificação dessas estruturas observadas. Além disso, o advento da 

utilização de sondas funcionalizadas nas quais anticorpos específicos ou grupamentos 

reativos são fixados na sonda para determinar tanto as estruturas as quais estes 

possam se ligar quanto para medir a força de interação desses anticorpos com 

estruturas especificas, abriu inúmeras possibilidades da utilização da microscopia 

atômica como ferramenta farmacológica. 

Estudos das propriedades dos sistemas de monocamadas e bicamadas 

lipídicas, onde são inseridos peptídeos ou proteínas, constituem uma etapa importante 

na compreensão das relações estrutura-função das membranas biológicas. Neste caso 

a microscopia atômica tem vantagem sobre as outras técnicas devido ao tamanho 
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reduzido dos microdomínios das membranas (GIOCONDI et al., 2001; MILHIET et al., 

2002).  

O MFA se mostra particularmente adaptado aos estudos dos peptídeos e 

proteínas mielóides como os encontrados na doença de Alzheimer, podendo observar 

em tempo real cultura de amilase pancreática ou ainda prions de proteínas (DING et al., 

1999) 

A microscopia eletrônica era o único instrumento capaz de realizar a 

observação do DNA até a chegada da microscopia atômica. Os primeiros estudos 

realizados em ambiente sem nenhum tratamento mostrou ser possível obter imagens 

de DNA com alta resolução. Depois disso foi possível estudos das mudanças de 

conformação de DNA induzidos pela ligação de ligantes ou proteínas, alterações na 

condensação e determinação da esterioquiometria com resolução nanometrica.  

 Outra ação de vanguarda é a medida de força pela interação entre a sonda 

e a amostra, sobre o qual a medida por MFA é realizada, assim podendo ser 

determinada às forças de ligação entre duas moléculas. As primeiras experiências 

foram realizadas utilizando o complexo avitina-biotina (FLORIN et al., 1994).  

Tais estudos foram seguidos, por inúmeros trabalhos sobre medidas de força 

de interação inter e intramolecular incluindo interações entre pares de bases do DNA 

(RIEF et al., 1999), entre anticorpos e seus antígenos, ou entre um ligante e seu 

receptor (WILLEMSEN et al., 2000). Este modo experimental de espectrometria de 

força pode ser igualmente aplicado na determinação de forças de aderência entre 

células vivas (BENOIT et al., 2000). 

 

 
Copyright VEECO Inc. 

FIGURA 12 – Imagem em MFA de uma camada de células de bexiga de cão feito em 

cultura artificial 
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Por fim, MFA também tem sido utilizada na observação intracelular de 

estruturas celulares obtidas de cortes ultrafinos de tecido (YAMAMOTO e 

TASHIRO,1994; YAMASHINA e SHIGENO, 1995). Outros estudos revelaram 

anteriormente que o MFA pode obter imagens de amostras de tecidos, mostrando 

imagens comparadas à microscopia de transmissão. Os cortes podem mostrar 

organelas citoplasmáticas como retículo endoplasmático e mitocôndrias. Estruturas de 

superfície membranar como microvilosidades são observáveis na margem de cortes 

celulares. O desenvolvimento dos estudos permitiu observar que tecidos embebidos em 

parafina e posteriormente livres desta formavam excelentes amostras para obtenção de 

imagens de alta resolução, comparados até os tecidos de cortes congelados (KONDO, 

1987, 1995). 

 
 

 

  
Rendered by Nick Papadakis, Copyright P.W.K.R. and N.P 

 

 

FIGURA 13 – Imagens de DNA feitas por MFA e Imagens feitas a partir da manipulação 

de DNA através de sondas funcionalizadas 
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As múltiplas aplicações desenvolvidas na última década atestam uma 

enorme gama de assuntos que o MFA nos permite abordar, desde o estudo de 

mudanças na conformação de proteínas passando pela formação de fibras mielóides 

até a caracterização das interações do DNA. A espectroscopia de força, combinada 

com a imagem de alta resolução mostra se uma ferramenta extremamente útil na 

determinação de forças exercidas entre duas moléculas. Estas aplicações nas células 

tem papel importante na compreensão dos mecanismos de aderência celular e suas 

disfunções. A sonda do microscópio de força atômica já é utilizada como instrumento de 

nanodisecção, e logo estará sendo utilizada como instrumento de nanoconstrução em 

sistemas biológicos associados a outros componentes (GIOCONDI et al., 2003). 
. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

 

Avaliar o efeito citoprotetor da amifostina na cardiotoxicidade aguda induzida por 

doxorubicina. 

 

 

2.1 Objetivos Especifícos 
 

 

• Utilizar a microscopia de força atômica como ferramenta de avaliação 

morfológica dos danos cardíacos induzido pela doxorubicina 

• Avaliar o efeito da amifostina na carditoxicidade aguda induzida por doxorubicina  

• Comparar o efeito citoprotetor da amifostina com dexrazoxane, cardioprotetor de 

referência  

• Avaliar o efeito da glutationa na carditoxicidade aguda induzida por doxorubicina 

• Avaliar o papel de citocinas e do óxido nítrico no efeito protetor da amifostina  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

3.1 Animais de experimentação 
 
 
Foram utilizados camundongos Swiss e C57black machos ou fêmeas 

isogênicos com massa corpórea variando entre 25-30g provenientes do Biotério Central 

do Campus do Pici. Os animais foram mantidos no Biotério Setorial do Departamento 

de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) em gaiolas 

apropriadas e condições ambientais estáveis.   

Os animais foram mantidos em ciclos de alternância claro/escuro de 12 horas 

em estantes ventiladas. A dieta oferecida constituiu de ração balanceada utilizada no 

biotério e água “ad libitum” até experimentação. A manipulação dos animais antes, 

durante e depois dos experimentos, obedeceu às normas do Manual sobre Cuidados e 

Usos de Animais de Laboratório, preconizadas pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) que segue as normas da National Research Council 

(USA, 1996). O projeto foi previamente aprovado pela comissão de ética de pesquisa 

animal (CEPA) da UFC (protocolo 18/04 – ANEXO1). 

 
 

3.2 Drogas, soluções, corantes e anticorpos 
 
 
Todos os reagentes utilizados foram de grau de pureza analítica. 
 

• Cloridrato de doxorubicina – (Doxolen®: ampolas 5mL – 10mg/mL, 

Zodiac Brasil 

• Pentoxifilina (Trental® ampolas de 5mL – 20mg/mL, Hoechst, São 

Paulo, Brasil) 

• Talidomida (comprimidos de 100mg, CEME, Brasil) 

• Solução salina: cloreto de NaCl a 0,9% (15M): frascos de 250 - 

500mL Tayuyna) 

• Álcool etílico (Reagen) 

• Hidrato de cloral 10% (Reagen) 
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• Formaldeido 10% (Reagen) 

• Tampão fosfato de potássio: solução A – 988mL + solução B – 

12mL 

Solução A 

• K2HPO4 (Synth)      6,8g 

• Água destilada       1L 

Solução B 

• KH2PO4 (Synth)      8,7g 

• Água destilada      1L 

• Cloreto de Sódio;  Reagen, Brasil 

Tampão de brometo de hexadeciltrimetilamonio (HTAB) 

• HTAB (Sigma) 

• Tampão fosfato de potássio    1L 

• Peróxido de hidrogenio (0,1%) 

• Peróxido de hidrogênio 30% (vetec)   1mL 

• Água                 29mL 

Solução de TURK 

• Acido acético glacial PA (Merck)             20mL 

• Violenta genciana      2mL 

• Água destilada      1L 

Eosina (Merck) 

Hematoxilina de Mayer (Reagen) 

TEMED 

Carbonato de Sódio, Merck, Brasil 

Água bidestilada 

Água destilada 

3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-tolueno (butylated hidroxytoluene-BHT), Sigma 

Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA) 

Dodecil sulfato de sódio (SDS), Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA) 

 Ácido tiobarbitúrico (TBA) Merck KgaA (Darmstadt, Alemanha)  
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2,2’-azobis (2-amidinopropane) dihydrocloride (ABAP), Wako Chemicals 

USA Inc. (Richmond, VA, EUA  

Cloridrato de doxoubicina (Zodiac) 

Soro Fisiológico 0,9% 

Formol 10% 

Hematoxilina REAGEN 

Eosina 

Hidrato de cloral 

Tribromo etanol 2,5% 

  Tampão De Citocinas: 

 0,4M NaCl (PM=58,43g) 

 0,05% Tween 20 (v/v), Sigma, Código: P7949, 500 ml. 

 0,5% Albumina bovina (p/v), Sigma fração V, Código: A7906, 100 

g. 

 0,1mM Fenil metil sulfonil huoride (PMSF) 
(C7H7FO2S)(PM=174,1g), BRL (marca) 

 0,1mM Benzetônio Cloride (C27H42NO2Cl) (PM=447,7 g), Sigma. 

 10mM EDTA (PM=371,96g) 

 20KI/mL Aprotinina, Sigma, Código: A1153, 25 mg. 

 NaCl (2,34 g) 

 Tween 20 (0,05 mL) 

 Benzetônio Cloride (0,00447 g) 

 EDTA (0,37196 g) 

 Aprotinina (1mg) 

 Fenil metil sulfonil huoride (0,00174 g) 

 Albumina bovina (0,5 g) 

 
 

3.3 Aparelhagem 
 
 

• Eletrocardiógrafo (WINCARDIO®) 

• Aparelho leitor de Elisa 



 53

• Agitador de tubos; (Phoenix AP56, Brasil) 

• Balança Analítica; (Marte-AM550, Brasil) 

• Balança de precisão; (Mettler-Balance, USA) 

• Pipetas automáticas; (Gilson, França) 

• Refrigerador (Cônsul, Brasil) 

• Termômetro, (ASPIN 09654.10, Brasil) 

• Banho – Maria (MIcronal, Brasil) 

• Espectrofotômetro – (Micronal, Brasil) 

 
 

3.4 Materiais diversos 
 
 

• Erlenmayer  

• Provetas 

• Tubos de ensaio  

• Balões volumétricos 

• Eppendorfs (1,5 e 2,0 mL) – (Gilson, França) 

• Seringas 0,5mL, 1mL, 3mL, 5mL e 10mL 

• Pipetas automáticas 10, 50, 200 1000µL (Gilson, França) 

• Ponteiras 

• Câmara de Newbauer 0,1mm/0,0025mm2 (Loptick Labor) 

• Cubetas para coloração de material para histopatologico 

• Tesoura cirúrgica 

• Lâminas para microscopia 

• Microscópio óptico OLYMPUS 

• Tubos de ensaio 5mL e 10mL 

• Material cirúrgico 

• Centrifuga µµµµ 

• Agitador magnético 

• Balança Analítica 

• Capela de fluxo laminar 
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• Cronômetro 

• Kit labtest CK e CK-MB  

• Cronometro 

 
 

3.5 Determinação cronológica da indução da cardiotoxicidade aguda com 
antracíclicos 

 
 

Utilizou-se o modelo de cardiotoxicidade aguda induzido por doxorubicina 

baseado em PACHER et al., 2003, adaptado em nosso laboratório pois este possibilita 

a indução de lesão cardíaca experimental com uma manutenção de sobrevivência dos 

animais utilizados.  

O tempo para coleta de dados foi determinado por experimento piloto, para 

determinação do melhor período para coleta de parâmetros a serem estudados. 

Foram utilizados grupos de 8 animais para cada protocolo experimental. O 

protocolo agudo consistiu na aplicação de 25mg/Kg de doxorubicina em aplicação única 

por via intra-peritoneal. O grupo controle foi tratado com soro fisiológico 0,5ml por 

injeção intra-peritoneal seguindo o mesmo intervalo de administração do protocolo. 

O sacrifico dos animais ocorreu 12, 24, 48, 72, 96 horas após a 

administração de doxorubicina, para obtenção dos parâmetros bioquímicos, 

eletrocadiográficos e histológicos.  

 
 
3.6 Indução da cardiotoxicidade aguda com antracíclicos 

 
 
Utilizou-se o modelo de cardiotoxicidade aguda induzido por doxorubicina 

baseado em (PACHER et al., 2003), adaptado em nosso laboratório pois este possibilita 

a indução de lesão cardíaca experimental com uma manutenção de sobrevivência dos 

animais utilizados.  

Foram utilizados grupos de 8 animais para cada protocolo experimental. O 

protocolo agudo consistiu na aplicação de 25mg/Kg de doxorubicina em aplicação única 

por via intra-peritoneal. O grupo controle foi tratado com soro fisiológico 0,5ml por 

injeção intra-peritoneal seguindo o mesmo intervalo de administração do protocolo. 
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O sacrifico dos animais ocorreu 96 horas após a administração de 

doxorubicina, para obtenção dos parâmetros bioquímicos, eletrocadiográficos e 

histológicos.  

 
 
3.7 Grupos experimentais 

 
 
Os animais foram submetidos aos protocolos de acordo como os grupos 

experimentais a seguir, com objetivo de avaliar o efeito dos agentes farmacológicos 

testados e no intuito de estabelecer quais os mediadores envolvidos no processo. 

 
 

3.7.1 Grupo Normal 
 
 
 Este grupo foi constituído por animais não submetidos à cardiotoxicidade e 

receberam salina 0,9% utilizado na diluição da droga em estudo, administrada pela 

mesma via utilizada pelos grupos experimentais. 

 
 
3.7.2 Grupo DXR 

 
 
 Este grupo foi constituído por animais submetidos a cardiotoxicidade, os 

quais receberam doxorubicina (DXR) 25mg/Kg administrada por via intraperitonial do 

grupo experimental. 

 
 

3.7.3 Grupos tratados com AMF 
 
 
Os animais submetidos a cardiotoxicidade induzida por DXR foram divididos 

aleatoriamente em grupos, de 8 animais os quais receberam AMF, diluída em solução 

salina 0,9%, nas doses de 25, 50 e 100mg /Kg administrada em por via subcutânea 

(s.c).30 minutos antes a administração de DXR.  
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3.7.4 Grupo tratados com GLT 
 
 
Os animais submetidos a cardiotoxicidade induzida por DXR foram divididos 

aleatoriamente em grupos, de 8 animais os quais receberam GLT diariamente, diluída 

em solução salina 0,9%, nas doses de 125, 250 e 500mg /Kg administrada em por via 

subcutânea (s.c) 30 minutos anterior a administração de DXR.  

 
 

3.8 Parâmetros de avaliação da cardiotoxicidade induzida por antracíclicos 
 
 

3.8.1.Análise eletrocardiográfica 
 
 
 Foram realizados os traçados eletrocardiográficos de todos os animais 

antes de iniciar o tratamento e após o término do tratamento para todos os grupos de 

animais. Os ECG foram realizados com os animais anestesiados com tribromoetanol 

25mg/Kg utilizando aparelho eletrocardiográfico WINCARDIO calibrado para gravar na 

amplitude de 2cm/mV (2N) e a uma velocidade de 50mn/s. 

 A análise dos eletrocardiogramas foi dada por suas derivações D2 e V1 e 

pelos parâmetros de duração do intervalo QT(s) e voltagem do complexo QRS(mV) 

medidos com ferramenta do software WINCARDIO. 

 
 

3.8.2 Estudo Hematológico 
 
 
Foi colhido sangue do plexo orbital. Deste foi retirado uma alíquota 20�L e 

colocado em tubo eppendorf contendo 380µL de solução TURK para contagem total de 

glóbulos brancos em câmara de NEWBAUER. Foram realizados hemogramas antes 

dos tratamentos e no final da administração das doses, antes do sacrifício dos animais. 

3.8.3 Análise do índice cardíaco 
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3.8.3 Análise do Índice cardíaco 
 
 

Os animais após registro eletrocardiográfico foram sacrificados. Os corações 

dissecados, após retirados os vasos da base, foram pesados em balanças de precisão. 

O peso cardíaco foi dividido pelo peso corporal obtido antes de sacrifício e multiplicado 

por 100 para a obtenção do índice cardíaco. Em seguida, o coração foi aberto com 

corte sagital do ápice a base e colocado em diluição de formol a 10% para posterior 

análise histopatológica. 

 
 

3.8.4 Análise do Índice Esplênico 
 
 
Os animais após registro eletrocardiográfico foram sacrificados. Os baços 

foram retirados e pesados em balanças de precisão. O peso esplênico foi dividido pelo 

peso corporal obtido antes de sacrifício e multiplicado por 100 para a obtenção do 

índice esplênico.  

 
 

3.8.5 Processamento histólogico 
 
 
Após o sacrifício dos animais os corações foram retirados e colocados em 

solução de formaldeído 10 tamponado por 24 horas, em seguida desidratadas em 

concentrações crescentes de álcool 70%, 80%, 90% e 100% por uma hora cada uma. A 

clarificação foi procedida por meio de xilol durante uma hora. O tecido foi impregnado 

com parafina. Foram feitos cortes de 20 µm com micrótomo de marca OLYMPUS CUT 

4055 até atingir a região contendo tecido. A partir de então, cortes de 4 µm foram fixos 

em ovoalbumina e permaneceram em estufa a 37° durante 24 para secagem. A seguir 

foram desparafinizados em xilol, hidratados em conentrações decrescentes de álcool 

(absoluto, 90%, 80%, 70%) para posterior coloração em hematoxilina e eosina, 

desidratados em concentração crescente de álcool (70%, 80%, 90% e 100%), imersos 

em xilol  para o clareamento e montagem ds lâminas com ENTELLAN®. 
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Na análise histológica foi observado o grau de edema e de congestão 

vascular. Estes parâmetros foram analisados como presentes ou ausentes, 

respectivamente, Utilizamos microscópio NIKON e a análise foi feita em um aumento de 

400x 

 
 
3.9 Obtenção das imagens por MFA 
 
 

As imagens em MFA foram obtidas utilizando microscópio de forca atômica 

(Nanoscope® 3, Digital Instruments, Santa Bárbara CA). Para análise em MFA, foram 

feitos cortes de 2 µm e fixados em lamínulas redondas com 13mm de diâmetros. A 

seguir foram desparafinizados em xilol, hidratados em concentrações decrescentes de 

álcool (absoluto, 90%, 80%, 70%), para posterior fixação no porta amostra do MFA. 

Através do MFA foi analisada a desorganização das fibras cardíacas e 

análise rugosidade dos cortes. 

 Foi utilizado o modo de varredura tapping com sondas TESP7 (Veeco 

probes) de óxido de silício com constante de mola 40N/m . A área de varredura foi de 

50µm, o número de linhas 512, com velocidade de varredura de 30mm/s.  

 Para evitar que algum dano ocorresse a sonda e a amostra, a força aplicada 

sobre a célula foi regulada por meio de setpoint (valor de tensão introduzido no 

comando do microscópio correspondente a força aplicada sobre a amostra) de maneira 

que nenhum dano a amostra de tecido seja visível nas imagens.  

 A obtenção das imagens foi feita pelo software do nanoscope versão 

Nanoscope 530r3sr3  

 
 
3.9.1 Cálculo de rugosidade 
 
 
 O cálculo de rugosidade foi realizado através de cálculos diferenciais e 

estatísticos realizados pelo software acoplado ao microscópio. Os valores foram 

calculados de acordo com a altura relativa de cada pixel das superfícies das imagens. 

Quando a análise de rugosidade é aplicada a imagem, os dados da imagem são 
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convertidos em algoritmo e apenas as medias das linhas traçadas na imagens são 

aceitas. A medida de rugosidade é a medida mais comum de representação e 

comparação entre duas superfícies.  

 
 
3.10 Imunohistoquímica 

 
 

3.10.1 Imunohistoquimica para TNF - α, IL-1β e iNOS 

 
 

 As lâminas, desparafinizadas em xilol, foram re-hidratadas em etanol de-

crescente (100 a 70%). Procedeu-se a bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 a 

3% em metanol , durante 10 minutos. Inibiu-se a reatividade inespecífica de fundo com 

Block Serum especifico (Santa Cruz®) durante 30 minutos. As três últimas etapas foram 

intercaladas com lavagem em PBS, 4X em 4 minutos. 

Realizou-se imuno-histoquímica com complexo estreptavidina-biotina-

peroxidase (Strept-ABC Santa Cruz) utilizando-se anticorpo monoclonal anti-TNF-α, 

antiNOS2 e  anti-IL-1β como sistema de detecção. Os cortes foram incubados durante 

12 horas com anticorpo primário monoclonal  anti-TNF-α ou antiNOS2 ou anti-IL-1β 

diluídos em solução em PBS com albumina sérica bovina a 5% na concentração de 

1:200. Seguiu-se o anticorpo secundário biotinilado de cabra (TNF-α) ou coelho 

(antiNOS2 e anti-IL-1β) antipolivalente (Santa Cruz®) durante 30 minutos e o complexo 

Estreptavidina-Peroxidase, (Santa Cruz®) por 1 hora, intercalados por lavagem em 

PBS.  

A partir deste ponto, ambas reações utilizaram como cromógeno 

diaminobenzidina-60mg% em PBS-H2O2 a 3% em metanol durante 10 minutos, a 37º C 

ao abrigo da luz., em seguida os cortes foram lavados  em água corrente e destilada 

por 3 minutos e contra-corados com hematoxilina , desidratados  em etanol crescente e 

diafanizados em xilol. Finalmente procedeu-se à montagem de lamínulas.  
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3.10.2 Imunohistoquímica pelo método de TUNEL (TdT-mediated dUTP nick end-
labeling) 

 
 

 

O tecido cardíaco foi removido e fixado em solução tamponada de formaldeído a 

10%, a fim de serem devidamente processado para inclusão, microtomia (4µm) e 

montagem em lâminas cobertas de L-polilisina, apropriadas para a realização de 

imunohistoquímica. Utilizou-se para a detecção de células TUNEL positivas, como 

indicativo de apoptose, o kit ApopTagR S 7100. Os cortes histológicos foram 

desparafinizados com xilol e reidratados com concentrações decrescentes de álcool 

(absoluto, 95% e 70%). Em seguida, lavados com solução tampão fosfato (PBS) e 

incubados em temperatura ambiente com proteinase K por 15 minutos, a fim de 

promover a recuperação antigênica. Depois de lavado com água destilada, o material 

foi tratado com peróxido de hidrogênio 3% (v/v) em PBS durante 15 minutos, para 

bloquear a peroxidase endógena. Seguiu-se nova lavagem com PBS e incubação com 

o Equlibration Buffer por 10s e, imediatamente depois, com a enzima TDT 

(desoxinucleotidil transferase) associada aos nucleotídios marcados com digoxigenina 

(reaction buffer), os quais se ligam às hidroxilas livres do DNA fragmentado das células 

apoptóticas. O controle negativo não recebeu a enzima. Após incubação em estufa a 

37º por 1 h, a reação foi bloqueada pela solução stop e as lâminas lavadas em PBS. 

Seguiu-se a adição do conjugado antidigoxigenina e nova incubação à temperatura 

ambiente por 30 minutos. Após nova lavagem com PBS, seguiu-se a coloração com o 

cromógeno 3,3 diaminobenzidina (DAB), seguida por contra-coloração com methyl 

green. Por fim, foi feita nova lavagem com água destilada, imersão em N-butanol 100% 

e xilol e, em seguida, montagem das lâminas.   

 
 
3.11 Marcadores bioquímicos 
 
 
3.11.1 Dosagem de NPSH grupos sulfidrilas não protéicos 
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A dosagem de grupos sulfidrilas não protéicos foi realizada com amostras de 

tecido cardíaco pesando entre 50 a 100mg congeladas em freezer -70°C. O tecido foi 

homogeneizado em 1mL de 0,02M de EDTA para cada 100mg de tecido. Após a 

homogeneização, 400µL deste homogenato foi diluído com 320µL de água destilada e 

80µL de acido tricloroacético (TCA) a 50% no intuito de precipitar a parte protéica.  

Após esta diluição o homogenato diluído foi centrifugado por 15 min a 3,000g  a 

temperatura de 4°C. 400µL de sobrenadante foi coletado e misturado a 800µL de 

tampão TRIS 0,4M, pH 8,9 e 20µL de DTNB, misturados por 3 mim. A leitura da 

absorbância por espectrofotômetro foi realizada 5 mim após a adição de [acido 5,5 

ditiobis-(2-nitro-benzoico) (DTNB, Fluka) e a leitura foi a 412 nm. Os níveis de NP-SH  

no tecido cardiaco foram expressos em  µg/mg de tecido. 

 
 
3.11.2 Dosagem de Creatinofosfoquinase –TOTAL (CK-TOTAL) 

 
 
Foi colhido sangue em tubo eppendorf contendo 20µL de solução de 

heparina, depois centrifugado e separado o plasma. As amostras de plasma foram 

congeladas até a realização do ensaio. Foi Utilizado o kit da Labtest Liquiform para 

Creatinofosfoquinase (CK) que utiliza a técnica de fotometria no ultravioleta (340nm) 

utilizando espectrofotometro LABQUEST®. 

 
 
3.11.3 Dosagem de Fração MB da Creatinofosfoquinase (CK-MB) 

 
 
Foi colhido sangue em tubo eppendorf contendo 20µL de solução de 

heparina, depois centrifugado e separado o plasma. As amostras de plasma foram 

congeladas ate a realização do ensaio Utilizamos o kit da Labtest Liquiform para 

Creatinofosfoquinase-MB (CK-MB) que utiliza a técnica de fotometria no ultravioleta 

(340nm) utilizando espectrofotometro LABQUEST®. 
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3.12 Dosagem para quantificação de citocinas 

 
 
Fragmentos de tecido cardíaco congelados em freezer - 70°C foram 

colocados em eppendorf (2,0 ml com fundo reto) contendo 500µL de tampão de 

citocinas. Durante o procedimento, todo o material foi mantido no gelo. As amostras 

foram maceradas e centrifugadas a 4500 rpm por 10 minutos e depois armazenadas no 

gelo para uso posterior. Após homogeneização foi feita a coleta do sobrenadante para 

dosagem de TNF-α e IL-1β. A detecção das concentrações das citocinas foi realizada 

por ensaio de ELISA, conforme protocolo de Cunha et al (1993). 

 
 
3.13 Análise Estatística 

 
 
 Os resultados foram expresso como média + DP ou mediana 

acompanhada pelo número de observações (n) 

 Para comparação entre os grupos, foram utilizados considerando como 

significativos p<0.05: 

 Análise de variância ANOVA e aplicação do teste de Bonferroni com níveis 

de significância menor que p<0.05 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1 Modelo de cardiotoxicidade aguda induzida por doxorubicina 
 
 
4.1.1 Traçado eletrocardiográfico de camundongos C57blacks após 24, 48, 72 e 96 hs 

do tratamento agudo com doxorubicina 25mgKg 

 
 

A doxorubicina (25mg/Kg) teve influência na forma do traçado do ECG após 48 

hs da sua administração, sendo a influência mais expressiva após 72 e 96hs. Os 

animais tratados agudamente com DXR apresentam alterações de diminuição da 

amplitude da onda R e alargamento dos intervalos dos segmentos QRS e QTc nas 

derivações D2 e V4 (Fig 14B).  

Consideramos as alterações eletrocardiográficas encontradas (aumento do QRS 

e QTc e diminuição da amplitude de R) sinais de cardiotixicidade droga induzida. O 

ECGs dos animais controle não mudou durante o curso do estudo (Fig 14), embora os 

dados mostrados aqui são dos registros anterior ao sacrifício. 
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Controle 

DXR 24 horas 

DXR 48 horas 

DXR 72 horas 

DXR 96 horas 

 

FIGURA 14 – Traçado do ECG na derivação D2 (esquerda) e V4 (direita) do 

eletrocardiograma observados em camundongos C57black tratados com salina, 24, 48, 

72 e 96 hs após o tratamento com DXR 25mg/Kg.  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DXR (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle 

recebeu NaCl 0,9% (0,1mL i.p). Os eletrocardiogramas foram obtidos com animais anestesiados 

imediatamente antes do sacrifício ocorrido 24, 48, 72 e 96 horas após o tratamento com DXR. Os 

valores de cada parâmetro do ECG foram analisados através do software WINCARDIO. 
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4.1.2 Alterações da amplitude de R e intervalos QRS e QTc nas derivações D2 e V4 do 

eletrocardiograma de camundongos C57blacks após 24, 48, 72 e 96 hs do tratamento 

agudo com doxorubicina 25mgKg 

 

A doxorubicina (25mg/Kg) teve influência na forma do traçado do ECG a partir de 

48 hs da administração de DXR. Os animais tratados agudamente com DXR 

apresentaram alterações expressivas após 72 e 96 hs, estas alterações consistiram em 

aumento na média de duração dos segmentos QRS e QTc e diminuição da média da 

amplitude da onda R. Para o grupo tratado com DXR as médias de duração do intervalo 

do segmento na derivação D2 (Fig. 15) e V4 (Fig. 16). 

Consideramos as alterações eletrocardiográficas encontradas (alargamento de 

QTc e diminuição da amplitude de R) sinais de cardotixicidade droga induzida. Os 

ECGs dos animais controle não mudou durante o curso do estudo, embora os dados 

mostrados aqui são dos registros imediatamente anterior ao sacrifício. 
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FIGURA 15– Efeito do tratamento agudo 24, 48, 72 e 96 hs após a administração de 

DXR 25mg/Kg na amplitude de onda R, e na duração dos intervalos QRS e QTc na 

derivação D2 em camundongos C57Black. 
 

Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

24, 48, 72 ou 98 horas após a administração de DXR . O eletrocardiograma foi realizado anterior ao 

sacrifício. Os valores representam media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student.* Diferença 

estatística comparado aos animais tratados com salina (p<0,05). O número de animas utilizado em cada 

grupo foi no mínimo seis. 
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FIGURA 16 – Efeito do tratamento agudo 24, 48, 72 e 96 hs após a administração de 

DXR 25mg/Kg na amplitude de onda R, e na duração dos intervalos QRS e QTc na 

derivação V4 em camundongos C57Black. 
 

Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

24, 48, 72 ou 98 horas após a administração de DXR . O eletrocardiograma foi realizado anterior ao 

sacrifício. Os valores representam media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student.* Diferença 

estatística comparado aos animais tratados com salina (p<0,05). O número de animas utilizado em cada 

grupo foi no mínimo seis. 
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4.1.3 Alterações do leucograma, índice cardíaco e esplênico em camundongos 

C57blacks 24, 48, 72 e 96 após o tratamento agudo com doxorubicina 25mgKg 

 

 

Os animais controles não apresentaram alterações de na contagem total de 

leucócitos, enquanto os animais tratados com doxorubicina 25mg/Kg apresentaram 

diminuição do número de leucócitos a partir de 24 horas após o tratamento com DXR, 

condizentes com leucopenia induzida por quimioterápicos (Fig. 17). 

Foi observada a diminuição significativa no índice cardíaco e esplênico no grupo 

tratado com doxoruicina (25mg/Kg) a partir de 48 horas após tratamento com DXR, 

quando comparado ao grupo controle (Fig. 18). 
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FIGURA 17 – Efeito do tratamento agudo 24, 48, 72 e 96 hs após a administração de 

DXR 25mg/Kg na contagem total de leucócitos em camundongos C57Black. 

 
Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

24, 48, 72 ou 96 horas após a administração de DXR .O sangue foi colhido por punção da artéria ocular 

imediatamente antes do sacrifício ocorrido 24, 48, 72 ou 96 horas após o tratamento com DXR. Os 

valores representam media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student. *Diferença estatística 

comparado aos animais tratados com salina (p<0,05). O grupo de animas utilizados em cada grupo foi no 

mínimo seis.  
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FIGURA 18 – Efeito do tratamento agudo 24, 48, 72 e 96 hs após a administração de 

DXR 25mg/Kg no índice cardíaco e esplênico em camundongos C57Black. 

 
Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

24, 48, 72 ou 96 horas após a administração de DXR . Os corações e os baços foram retirados pesados 

e os índices foram obtidos pela relação entre o peso dos órgãos e os pesos dos animais. Os valores 

representam media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student. *Diferença estatística comparado aos 

animais tratados com salina (p<0,05). O grupo de animas utilizados em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.1.4 Alterações morfológicas do tecido cardíaco de camundongos C57blacks 24, 48, 

72 e 96 após o tratamento agudo com doxorubicina 25mgKg 

 

As alterações histológicas foram consideradas discretas 96 horas após o 

tratamento com doxorubicina (25mg/Kg). Os animais tratados com doxorubicina 

mostraram miocárdio com focos de degeneração hidrópica e vacuolização, focos de 

hialinizaçao de fibras cardíacas, picnose, focos de degeneração e necrose (Fig. 21B). 

Diferentemente do grupo controle que não apresentou nenhuma alteração (Fig. 21A). 
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FIGURA 19– Fotomicrografia de um corte de tecido de animal normal (Controlo) e 
submetido à cardiotoxicidade aguda induzida por DXR (24, 48 , 72 e 96 horas).  
 
Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

24, 48, 72 ou 96 horas após a administração de DXR. Os corações foram incisados e processados para 

técnica de coloração pelo método H&E (A e B aumento de 100x). O tecido cardíaco dos animais normais 

mostra arquitetura normal. Os tecidos de animais submetidos à cardiotoxicidade mostram picnose nuclear 

e vacuolizaçao.  

Controle

24 horas 48 horas 

72 horas 96 horas 
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4.1.5 Traçado eletrocardiográfico de camundongos C57blacks tratados agudamente 

com doxorubicina 25mgKg 

 

 

A doxorubicina(25mg/Kg) teve influência na forma do traçado do ECG após 72 hs 

da sua administração de 25mg/Kg. Os animais tratados agudamente com DXR 

alterações de diminuição da amplitude da onda R e alargamento dos intervalos dos 

segmentos QRS e QTc nas derivações D2 e V4 (Fig 20B).  

Consideramos as alterações eletrocardiográficas encontradas (aumento do QRS 

e QTc e diminuição da amplitude de R sinais de cardiotixicidade droga induzida. O 

ECGs dos animais controle não mudou durante o curso do estudo (Fig 20A), embora os 

dados mostrados aqui são dos registros anterior ao sacrifício. 
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Figura A - Controle 

 
 

Figura B - Doxorubicina 

 
 

 

FIGURA 20 – Traçado do ECG na derivação D2 (esquerda) e V4 (direita) do 

eletrocardiograma de camundongos C57black normais (fig.A) e submetidos à 

cardiotoxicidade aguda induzida por DXR (Fig.B).  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DXR (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle 

recebeu NaCl 0,9% (0,1mL i.p). Os eletrocardiogramas foram obtidos com animais anestesiados 

imediatamente antes do sacrifício ocorrido 72 horas após o tratamento com DXR. Os valores de 

cada parâmetro do ECG foram analisados através do software WINCARDIO. 
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4.1.6 Alterações da amplitude de R e intervalos QRS e QTc nas derivações D2 e V4 do 

eletrocardiograma de camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 

25mgKg 

 

 

A doxorubicina (25mg/Kg) teve influência na forma do traçado do ECG após 96 

hs da administração de DXR. Os animais tratados agudamente apresentaram 

alterações que consistiram em aumento na média de duração dos segmentos QRS e 

QTc e diminuição da média da amplitude da onda R. Para o grupo tratado com DXR as 

médias de duração do intervalo do segmento na derivação D2 (Fig. 21) e V4 (Fig. 22) 

foram aumentadas 20% em comparação com o grupo controle. 

Consideramos as alterações eletrocardiográficas encontradas (alargamento de 

QTc e diminuição da amplitude de R) sinais de cardotixicidade droga induzida. Os 

ECGs dos animais controle não mudou durante o curso do estudo, embora os dados 

mostrados aqui são dos registros imediatamente anterior ao sacrifício. 
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FIGURA 21– Efeito do tratamento agudo com doxorubicina (DXR) na amplitude de onda 

R, e na duração dos intervalos QRS e QTc na derivação D2 em camundongos 

C57Black. 
 

Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR . O eletrocardiograma foi realizado anterior ao sacrifício. Os 

valores representam media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student.* Diferença estatística 

comparado aos animais tratados com salina (p<0,05). O número de animas utilizado em cada grupo foi 

no mínimo seis. 
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FIGURA 22 – Efeito do tratamento agudo com doxorubicina (DXR) na amplitude de 

onda R, e na duração dos intervalos QRS e QTc na derivação V4 em camundongos 

C57Black. 
 

Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR. O eletrocardiograma foi realizado anterior ao sacrifício. Os 

valores representam media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student.* Diferença estatística 

comparado aos animais tratados com salina (p<0,05). O número de animas utilizado em cada grupo foi 

no mínimo seis. 
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4.1.7 Alterações do leucograma, índice cardíaco e esplênico e alterações enzimáticas 

do sangue de animais tratados agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 

 

Os animais controles não apresentaram alterações de na contagem total de 

leucócitos (CT = 4900 ± 322.8mm3 de sangue), enquanto os animais tratados com 

doxorubicina 25mg/Kg apresentaram diminuição do número de leucócitos (2859 ± 401.1 

mm3 de sangue) condizentes com leucopenia induzida por quimioterápicos (Fig. 23). 

Foi observada a diminuição no índice cardíaco (IC=0.3649 ± 0.036 g) e esplênico 

(IE = 0.1538 ± 0.055 g) no grupo tratado com doxoruicina (25mg/Kg), quando 

comparado ao grupo controle (IC = 0.5640 ± 0.015) (IE=0.4599 ± 0.037) 

respectivamente (Fig. 24). 

As dosagens dos níveis de grupos sulfidrilas não protéicos no tecido cardíaco 

mostraram uma diminuição expressiva  (9.637 ± 0.7420 mg de NSPH/100mg de tecido) 

nos grupos tratados com doxorbicina quando comparados com os do grupo controle 

(16.63 ± 1 mg de NSPH/100mg de tecido) (Fig. 25).  

As dosagens enzimáticas mostraram um aumento dos níveis séricos de creatina 

fosfoquinase (CK=2259,00 ± 185,00 U/L) e creatina fosfoquinase-MB (CK-MB=426,00 ± 

30,0 U/L) nos grupos tratados com doxorbicina quando comparados com os do grupo 

controle (CK=364,00 ± 30,00U/L e CK-MB=180,00 ± 20,0 U/L), os valores aumentados 

dessas enzimas nos animais tratados com doxorubicina são condizentes com 

alterações de severo dano cardíaco (Fig. 26). 
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FIGURA 23 – Efeito do tratamento agudo com doxorubicina (DXR) na contagem total de 

leucócitos em camundongos C57Black. 

 
Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR .O sangue foi colhido por punção da artéria ocular imediatamente 

antes do sacrifício ocorrido 96 horas após o tratamento com DXR. Os valores representam media ± EPM 

e foram analisados pelo teste t-Student. *Diferença estatística comparada aos animais tratados com 

salina (p<0,05). O número de animas utilizado em cada grupo foi no mínimo seis.  
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FIGURA 24 – Efeito do tratamento agudo com doxorubicina (DXR) no índice cardíaco e 

esplênico em camundongos C57Black. 

 
Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR . Os corações e os baços foram retirados pesados e os índices 

foram obtidos pela relação entre o peso dos órgãos e os pesos dos animais.  Os valores representam 

media ± EPM e foram analisados pelo teste t-Student. *Diferença estatística comparado aos animais 

tratados com salina (p<0,05). O número de animas utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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FIGURA 25 – Efeito do tratamento agudo com doxorubicina (DXR) na dosagem dos 

grupos sulfidrila não protéicos em tecido cardíaco de camundongos C57Black. 

 
Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR . Os corações foram retirados e congelados em freezer a – 70°C. 

A dosagem dos NPSH foi determinada por ensaio calorimétrico.Os valores representam média ± EPM 

dos níveis de NPSH e foram analisados pelo teste de t-Student. * Diferença estatística comparada com 

os animais controle. (* p<0,05). O número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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FIGURA 26 – Efeito do tratamento agudo com doxorubicina (DXR) na dosagem de CK-

Total e CK –MB do plasma de camundongos C57Black. 
 

Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR . O sangue foi colhido por punção da artéria ocular 

imediatamente antes do sacrifício ocorrido 96 horas após o tratamento com DXR. O plasma foi separado 

por centrifugação e congelado em freezer a – 20°C. A dosagem de CK Total e CK-MB foram 

determinadas por ensaio colorimétrico utilizando kit LABTEST. Os valores representam média ± EPM dos 

níveis de CK e CK-MB e foram analisados pelo teste de t-Student. * Diferença estatística comparada com 

os animais controle (*p<0,05). O número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.1.8 Alterações morfológicas do tecido cardíaco de camundongos C57blacks tratados 

agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 

As alterações histológicas foram consideradas discretas 96 horas após o 

tratamento com doxorubicina (25mg/Kg). Os animais tratados com doxorubicina 

mostraram miocardio com focos de degeneração hidrópica e vacuolização, focos de 

hialinizaçao de fibras cardíacas, picnose, focos de degeneração e necrose (Fig. 27B). 

Diferentemente do grupo controle que não apresentou nenhuma alteração (Fig. 27A). 
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FIGURA 27 – Fotomicrografia de um corte de tecido de animal normal (A) e submetido 

à cardiotoxicidade aguda induzida por DXR (B).  
 

Os animais receberam DXR 25mg/Kg ou solução salina 0,9% em dose única (I.P.) e foram sacrificados 

96 horas após a administração de DXR. Os corações foram incisados e processados para técnica de 

coloração pelo método H&E (A e B aumento de 100x). O tecido cardíaco dos animais normais mostra 

arquitetura normal. Os tecidos de animais submetidos à cardiotoxicidade mostram picnose nuclear e 

vacuolizaçao.  
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4.2 Efeito do tratamento com amifostina na cardiotoxicidade aguda induzida por 
doxorubicina 
 
 
4.2.1 Efeito da amifostina na curva de sobrevivência de camundongos C57blacks 

tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 
 

O tratamento com amifostina (50mg/Kg e 100mg/Kg) foi capaz de aumentar a 

percentagem de sobrevivência dos animais que foram submetidos a cardiotoxicidade 

aguda induzida por DOX (25 mg/Kg), como pode ser visto na Figura 28. A mortalidade 

dos animais tratados e pré-tratados com amifostina não foi totalmente inibida se 

compararmos com grupo controle (Fig 28).. 
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FIGURA 28 - Efeito do tratamento com AMF na curva de sobrevida de camundongos 

C57black submetidos a cardiotoxicidade aguda induzida por DOX.  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. Os animais receberam 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p.)(controle), AMF (50mg/Kg, 100mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) 30 mim 

anteriormente a dose de DOX. A taxa de sobrevida foi calculada pela curva de Kaplan-Meyer e a 

diferença entre os grupos pelo teste Logrank. * Diferença estatística comparada com os animais tratados 

com DOX (p<0,05). O número de animais utilizados em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.2.2 Efeito da amifostina no traçado eletrocardiográfico em camundongos C57blacks 

tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 

A doxorubicina (25mg/Kg) teve influência na forma do traçado do ECG após 96 

hs da sua administração. Os animais tratados agudamente apresentaram alterações 

que consistiram da diminuição da amplitude de R e aumento dos intervalos QRS e QTc 

nas derivações D2 e V4 (Fig 29) 

Amifostina (50mg/Kg e 100mg/Kg) foi capaz de previnir as alterações 

eletrocardiográficas encontradas (alargamento do QRS e QTc e diminuição da 

amplitude de R) nos animais somente tratados com doxorubicina. O traçado dos ECGs 

dos animais pré-tratados com amifostina foram comparáveis aos do grupo controle.  
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 Controle 

 DZX 500 mg/Kg 

 DOX 25mg/Kg 

 AMF 50mg/Kg 

 AMF 100mg/Kg 

FIGURA 29 – Efeito do tratamento com AMF e DZX no traçado do ECG na derivação 

D2 (esquerda) e V4 (direita) do eletrocardiograma de camundongos C57black 

submetidos à cardiotoxicidade aguda induzida por DOX  
 

A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. Os animais receberam 

AMF (50 e 100mg/Kg), DZX (500mg/Kg i.p) ou NaCl 0,9% (0,1mL i.p, controle) 30 mim anteriormente a 

dose de DOX. Os eletrocardiogramas foram obtidos com animais anestesiados imediatamente antes do 

sacrifício ocorrido 96 horas após o tratamento com DOX. Os valores de cada parâmetro do ECG foram 

analisados através do software (WINCARDIO) 
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4.2.3 Efeito da amifostina nas alterações da amplitude de R e intervalos QRS e QTc nas 

derivações D2 e V4 do eletrocardiograma de camundongos C57blacks tratados 

agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 
A dose de amifostina 25 mg/Kg não foi capaz de inibir as alterações induzidas 

por DOX apenas do segmento QTc na derivação D2.  

Amifostina 50 e 100mg/Kg foi capaz de preveniu as alterações nos valores 

eletrocardiográficos (aumento do QRS e QTc e diminuição da amplitude de R ) dos 

animais somente tratados com DOX (25mg/Kg). Os valores de amplitude de R e de 

duração do intervalo dos intervalos QRS e QTc dos  ECGs dos animais pré-tratados 

com amifostina foram equivalentes e comparáveis aos do grupo controle e ao grupo 

pré-tratados com dexrazoxane o cardioprotetor de referência (Fig 30 e 31)  
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FIGURA 30 – Efeito do tratamento com AMF na amplitude de R e nos intervalos QRS e 

QTc na derivação D2 do eletrocardiograma de camundongos C57black submetidos à 

cardiotoxicidade aguda induzida por DOX (25mg/Kg) comparação com cardioprotetor 

de referência DZX. 

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). AMF (50mg/Kg, 100mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados 30 

mim antes da dose de DOX. Os eletrocardiogramas forma obtidos com animais anestesiados 

imediatamente antes do sacrifício ocorrido 96 horas após o tratamento com DOX. Os valores de cada 

parâmetro do ECG foram analisados através do software (WINCARDIO). Os valores representam média 

± EPM dos valores da amplitude R e intervalo QRS e QTc e foram analisados pelo teste de Bonferroni 

(ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais tratados com DOX. * Diferença estatística 

comparada com os animais controle. (*e # p<0,05). O número de animais utilizado em cada grupo foi no 

mínimo seis.  
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FIGURA 31 – Efeito do tratamento com AMF na amplitude de R e nos intervalos QRS e 

QTc na derivação V4 do eletrocardiograma de camundongos C57black submetidos à 

cardiotoxicidade aguda induzida por DOX (25mg/Kg) e comparação com cardioprotetor 

de referência DZX. 

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). AMF (50mg/Kg, 100mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados em 

seus respectivos grupos 30 mim antes da dose de DOX. Os eletrocardiogramas (WINCARDIO) forma 

obtidos com animais anestesiados imediatamente antes do sacrifício ocorrido 96 horas após o tratamento 

com DOX. Os valores de cada parâmetro do ECG foram analisados através do software. Os valores 

representam média ± EPM dos valores da amplitude R e intervalo QRS e QTc e foram analisados pelo 

teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais tratados com DOX. * 

Diferença estatística comparada com os animais controle. (*e # p<0,05). O número de animais utilizado 

em cada grupo foi no mínimo seis.  
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4.2.4 Efeito da amifostina no índice cardíaco e esplênico e nos níveis séricos de CK e 

CK-MB em camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 
 

Foi observada diminuição no índice cardíaco e esplênico no grupo tratado com 

doxoruicina (DOX 25mg/Kg) quando comparado ao grupo controle Fig. 32. Pré-

tratamento com amifostina (AMF 50 e 100 mg/Kg) foi capaz de prevenir as alterações 

causadas pela doxorubicina. Os valores dos índices cardíacos e esplênicos dos grupos 

pré-tarados com amifostina foram equivalentes ao dos animais controle e aos dos 

animais pré-tratados com dexrazoxane (DZX), droga cardioprotetora de referência. 

AMF (50 e 100mg/Kg) também foi capaz de prevenir a elevação dos níveis 

séricos das enzimas CK e CK-MB no sangue de animais tratados com DOX. Os valores 

obtidos nos grupos pré-tratados com AMF foram estatisticamente equivalentes ao do 

grupo controle e ao do grupo tratados com DZX Fig. 33. 
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FIGURA 32 – Efeito do tratamento com AMF sobre o índice cardíaco e esplênico de 

camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade aguda induzida por DOX.  
 

A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). AMF (50mg/Kg, 100mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados nos 

grupos 30 mim antes da dose de DOX. Os animais foram sacrificados 96 horas após o tratamento com 

DOX e os corações e os baços foram retirados e pesados. Os índices cardíacos e esplênicos foram 

obtidos pela relação peso do órgão dividido pelo peso do animal. Devido ao tamanho diminuto dos 

órgãos os valores aqui mostrados estão multiplicados por 100. Os valores representam média ± EPM dos 

índices cardíacos e esplênicos e foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença 

estatística comparada com os animais tratados com DOX. * Diferença estatística comparada com os 

animais controle. (* e # p<0,05). O número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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FIGURA 33 – Efeito do tratamento com AMF nos níveis de CK Total e CK-MB no 

plasma de camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade aguda induzida por 

DOX  
 

A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). AMF (50mg/Kg, 100mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados 30 

mim antes da dose de DOX. O sangue foi colhido por punção da artéria ocular imediatamente antes do 

sacrifício ocorrido 96 horas após o tratamento com DOX. O plasma foi separado por centrifugação e 

congelado em freezer a – 20°C. A dosagem de CK Total e CK-MB foram determinadas por ensaio 

colorimétrico utilizado kit LABTEST. Os valores representam média ± EPM dos níveis de CK e CK-MB e 

foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais 

tratados com DOX. * Diferença estatística comparada com os animais controle. (* e # p<0,05). O número 

de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.2.5 Efeito da amifostina na dosagem dos grupos sulfidrilas não protéicos em 

camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 

A administração da DOX (25mg/Kg) reduziu significantemente os níveis de 

grupos sulfidrilas não protéicos no tecido cardíaco de animais tratados com esta, 

quando comparados com o grupo controle. Esta redução foi totalmente revertida com o 

pré-tratamento com AMF 25, 50 e 100mg/Kg, sendo inclusive amplificado por estas 

doses Fig 34. 
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FIGURA 34 – Efeito do tratamento com AMF nos níveis de grupo sulfidrila não protéicos 

(NPSH) no tecido cardíaco em camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade 

aguda induzida por DOX  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). AMF (50mg/Kg, 100mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados 30 

mim anterior a dose de DOX. Os animais foram sacrificados 96 horas após o tratamento com DOX e os 

corações foram retirados e congelados em freezer a – 70°C. A dosagem dos NPSH foi determinada por 

ensaio colorimétrico. Os valores representam média ± EPM dos níveis de NPSH e foram analisados pelo 

teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais tratados com DOX. * 

Diferença estatística comparada com os animais controle. (* e # p<0,05). O número de animais utilizado 

em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.2.6 Efeito da administração da amifostina nos níveis de grupo sulfidrilas não protéicos 

em tecido cardíaco de camundongos C57blacks 

 

O tratamento com uma única dose de 50 ou 100mg/Kg de amifostina foi capaz 

de aumentar os níveis de grupos sulfidrilas não protéicos no tecidos cardíaco de 

camundongos a partir de 24 horas após sua administração, e estes níveis mantiveram-

se aumentados até 96 horas depois.  

Desde que o modelo aqui utilizado neste trabalho aplica o sacrifício 96horas 

após a dose de doxorubicina (25mg/Kg), também foi observado o efeito da amifostina 

per si ao longo de 96 horas sua administração Fig 35.  
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FIGURA 35 – Efeito do tratamento com AMF nos níveis de grupo sulfidrila não protéicos 

(NPSH) no tecido cardíaco em camundongos C57black 

 
AMF (50 e 100mg/Kg s.c.) foram administrados em seus respectivos grupos. Os animais foram 

sacrificados 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Os corações foram retirados e congelados em freezer a – 70°C. A 

dosagem dos NPSH foi determinada por ensaio colorimétrico.Os valores representam média ± EPM dos 

níveis de NPSH e foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). * Diferença estatística comparada 

com os animais controle. (*p<0,05). O número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.2.7 Efeito da amifostina nas alterações morfológicas do tecido cardíaco de 

camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 

A AMF 50 e 100 mg/Kg foi capaz de prevenir as alterações histológicas induzidas 

pela DOX (25mg/Kg) Fig.36. Os animais tratados com doxorubicina mostraram 

miocárdio com focos de degeneração hidrópica e vacuolização, focos de hialinização de 

fibras cardÍacas, picnose, focos de degeneração e necrose. 

Os cortes histológicos dos animais pré-tratados com amifostina mostraram 

morfologia normal e com organização tecidual, semelhante aos dos animais controles. 

Os Animais tratados com DZX 500mg/Kg também não apresentaram alterações.  
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A      B 

  
C      D 

FIGURA 36 – Fotomicrografia em H&E do tecido cardíaco de camundongos C57black 

submetidos à cardiotoxicidade (A) animais controle, (B) animais tratados com DOX, (C) 

animais pré-tratados com AMF 100mg/Kg e (D) animais pré-tratados com DZX 

500mg/Kg. 

 
Representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco de animais tratados (A) 

com salina 0,9% salina, (B) DOX 25mg/Kg I.P. respectivamente. (C) representa tecido cardíaco de 

animais pré-tratados 100 mg/Kg de AMF, (D) 500mg/Kg de DZX administrados 30 mim antes a dose de 

DOX. Os cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX. Os animais 

tratados com amifostina 25mg/Kg apresentam desorganização tecidual vacuolizaçao e congestão 

vascular, enquanto os animais tratados com amifostina 100mg/Kg não apresentam nenhuma alteração 

histológica. 
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4.2.8 Efeito da amifostina na indução de apoptose no tecido cardíaco de camundongos 

C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 

O pré-tratamento com amifostina 100 mg/Kg foi capaz de prevenir apoptose 

causado pelo tratamento com doxorubicina (25mg/Kg) (marcação de imunohistoquimica 

para núcleos apoptoticos). Os cortes histológicos dos animais pré-tratados com 

amifostina não apresentaram marcação para células apoptóticas no tecido cardíaco, 

sua morfologia tecidual foram semelhantes aos dos animais controles e dos animais 

tratados com dexrazoxane (500mg/Kg). Fig.37 
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FIGURA 37 – Fotomicrografia da imunohistoquimica TUNEL para apoptose do tecido 
cardíaco de camundongos C57black. (A) animais controle negativo, (B) animais 
tratados com NaCl 0,9%, (C) animais pré-tratados com DOX 25mg/Kg, (D) animais pré-
tratados com DZX 500mg/Kg., (E) animais pré-tratados com AMF 100mg/Kg  
 
Representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco (A) controle negativo (B) 
de animais tratados com NaCl 0,9%, (C) DOX 25mg/Kg I.P. (D) animais pré-tratados com DZX 500mg/Kg 
(E) aniamis pré-taratados com AMF 100mg/Kg s.c. DZX e AMF foram administrados 30 mim anterior a 
dose de DOX. Os cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX.  
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4.2.9 Efeito da amifostina na expressão de TNF-a, IL-1b e iNOS (imunohistoquimica) no 

tecido cardíaco de camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 

25mgKg 

 

O pré-tratamento com amifostina 100 mg/Kg foi capaz de prevenir apenas 

parcialmente a diminuição da expressão de TNF - α no tecido cardíaco causado pelo 

tratamento com doxorubicina (25mg/Kg). O tratamento com DOX induz uma diminuição 

na expressão de TNF - α no citoplasma das fibras cardíacas quando comparados ao 

grupo controle onde a marcação é bem acentuada. O efeito exercido pela amifostina foi 

apenas parcial, pois como pode se visto na fig. () a marcação para expressão de TNF – 

a e maior do que a do grupo DOX Fig (38 C), mas não chega a ser tão expressiva 

quando do grupo controle Fig (38 B). 

A expressão de IL-1b no tecido cardíaco do grupo controle é discreta como 

mostrado na Fig (40 B), e esta e discretamente diminuída no grupo tratado com DOX 

25mg/Kg. O tratamento com amifostina não mostrou nenhum alteração na expressão 

de IL-1b no tecido cardíaco quando comparados com a do grupo controle. 

O pré-tratamento com amifostina 100 mg/Kg (Fig 39) foi capaz de prevenir o 

aumento da expressão de iNOS no tecido cardíaco causado pelo tratamento com 

doxorubicina (25mg/Kg) Fig. . O tratamento com DOX induz um aumento na expressão 

de iNOS no citoplasma das fibras cardíacas quando comparados ao grupo controle 

onde a marcação é apenas discreta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 38 – Fotomicrografia da imunohistoquimica para TNF-α do tecido cardíaco de 
camundongos C57black. (A) animais controle negativo, (B) animais tratados com NaCl 
0,9%, (C) animais pré-tratados com DOX 25mg/Kg, (D) animais pré-tratados com DZX 
500mg/Kg., (E) animais pré-tratados com AMF 100mg/Kg  
 
Representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco (A) controle negativo (B) 
de animais tratados com NaCl 0,9%, (C) DOX 25mg/Kg I.P. (D) animais pré-tratados com DZX 500mg/Kg 
(E) aniamis pré-taratados com AMF 100mg/Kg s.c. DZX e AMF foram administrados 30 mim anterior a 
dose de DOX. Os cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX. Os 
animais tratados com amifostina 25mg/Kg apresentam desorganização tecidual vacuolizaçao e 
congestão vascular, enquanto os animais tratados com amifostina 50mg/Kg não apresentam nenhuma 
alteração histológica.  
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FIGURA 39 – Fotomicrografia da imunohistoquimica para iNOS do tecido cardíaco de 
camundongos C57black. (A) animais controle negativo, (B) animais tratados com NaCl 
0,9%, (C) animais pré-tratados com DOX 25mg/Kg, (D) animais pré-tratados com DZX 
500mg/Kg., (E) animais pré-tratados com AMF 100mg/Kg  
 
Representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco (A) controle negativo (B) 
de animais tratados com NaCl 0,9%, (C) DOX 25mg/Kg I.P. (D) animais pré-tratados com DZX 500mg/Kg 
(E) aniamis pré-taratados com AMF 100mg/Kg s.c. DZX e AMF foram administrados 30 mim anterior a 
dose de DOX. Os cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX. Os 
animais tratados com amifostina 25mg/Kg apresentam desorganização tecidual vacuolizaçao e 
congestão vascular, enquanto os animais tratados com amifostina 50mg/Kg não apresentam nenhuma 
alteração histológica.  
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FIGURA 40 – Fotomicrografia da imunohistoquimica para IL-1 do tecido cardíaco de 
camundongos C57black. (A) animais controle negativo, (B) animais tratados com NaCl 
0,9%, (C) animais pré-tratados com DOX 25mg/Kg, (D) animais pré-tratados com DZX 
500mg/Kg., (E) animais pré-tratados com AMF 100mg/Kg  
 
Representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco (A) controle negativo (B) 
de animais tratados com NaCl 0,9%, (C) DOX 25mg/Kg I.P. (D) animais pré-tratados com DZX 500mg/Kg 
(E) aniamis pré-taratados com AMF 100mg/Kg s.c. DZX e AMF foram administrados 30 mim anterior a 
dose de DOX. Os cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX.  
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4.2.10 Efeito da amifostina na dosagem de TNF-a, IL-1b (ELISA) no tecido cardíaco de 

camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 

O tratamento com doxorubicina (25mg/Kg) ou amifostina (100mg/Kg) per si não 

exerceram nenhuma alteração nos níveis de citocinas TNF – α e IL-1β detectáveis pelo 

ensaio de ELISA no tecido cardíaco de camundongo C57black quando comparados ao 

do grupo tratados com LPS. 

O LPS neste estudo foi utlizado como controle positivo, pois exte aumenta os 

níveis de citocinas no tecido cardíaco quando este é administrado aos animais (Fig 41). 
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FIGURA 41 – Efeito do tratamento com AMF nos níveis de citocinas no tecido cardíaco 

em camundongos C57black submetidos a cardiotoxicidade aguda induzida por DOX e 

em animais tratados com AMF. 
 

A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). AMF (50mg/Kg e 100mg/Kg s.c) foi administrada 30 mim antes do tratamento com 

DOX e em grupos separadamente em dose única. Nos animais com cardiotoxicidade induzida a AMF (50 

e100mg/Kg) e DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados em seus respectivos grupos 30 mim 

anteriormente a dose de DOX. Os animais foram sacrificados 72 horas após o tratamento com DOX. Os 

corações foram retirados e congelados em freezer -70°C. O ensaio foi realizado por ELISA utilizando 

método colorimétrico R&D. Os valores representam média ± EPM da quantidade de citosinas em pg/mL e 

foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais 

tratados com DOX. * Diferença estatística comparada com os animais controle. (*e # p<0,05). O número 

de animais utilizados em cada grupo foi no mínimo seis. Bomnferroni).  
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4.3 Efeito do tratamento com glutationa na cardiotoxicidade aguda induzida por 
doxorubicina 
 
 
4.3.1 Efeito da glutationa na curva de sobrevivência de camundongos C57blacks 

tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 

 

O tratamento com glutationa (250mg/Kg e 500mg/Kg) foi capaz de aumentar a 

percentagem de sobrevivências dos animais que foram submetidos a cardiotoxicidade 

aguda induzida por DOX (25 mg/Kg), como pode ser visto na Figura 37. O efeito da 

glutationa foi comparável com a do dexrazoxane (500mg/Kg), mas tanto a glutationa 

quanto o dexrazoxane não foram capaz de inibir totalmente a mortalidade induzida pela 

DOX (Fig. 42). 
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FIGURA 42 - Efeito do tratamento com GLT na curva de sobrevida de camundongos 

C57black submetidos à cardiotoxicidade aguda induzida por DOX.  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p.). GLT (125mg/Kg, 250mg/Kg, 500mg/Kg s.c) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram 

administrados 30 mim antes da dose de DOX. A taxa de sobrevida foi calculada pela curva de Kaplan-

Meyer e a diferença entre o grupo pelo teste Logrank. * Diferença estatística comparado com os animais 

tratados com DOX (p<0,05). O numero de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.3.2 Efeito da glutationa no traçado eletrocardiográfico em camundongos C57blacks 

tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 

 

Glutationa (250mg/Kg e 500mg/Kg) foi capaz de prevenir as alterações 

eletrocardiográficas encontradas (aumento do QRS e QTc e diminuição da amplitude de 

R ) nos animais tratados com doxorubicina (25mg/Kg). O traçado dos ECGs dos 

animais pré-tratados com glutationa foram comparáveis aos do  grupo controle. A dose 

de glutationa 125mg/Kg foi inefetiva na cardioproteção da cardiotoxicidade induzida por 

DOX.(Fig 43). 
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 Controle 

 DOX 25 mg/Kg 

 GLT 125mg/Kg 

 GLT 250 mg/Kg 

 GLT 500 mg/Kg 

 

FIGURA 43 – Efeito do tratamento com GLT no traçado do ECG na derivação D2 

(esquerda) e V4 (direita) do eletrocardiograma de camundongos C57black submetidos 

à cardiotoxicidade aguda induzida por DOX  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. Os animais receberam GLT 

(125mg/Kg, 250mg/Kg e 500mg/Kg s.c) ou NaCl 0,9% (0,1mL i.p, controle) 30 mim antes do tratamento 

com DOX e diariamente até o dia do sacrifício. Os eletrocardiogramas (WINCARDIO) forma obtidos com 

animais anestesiados imediatamente antes do sacrifício ocorrido 72 horas após o tratamento com DOX. 

Os valores de cada parâmetro do ECG foram analisados através do software (WINCARDIO) 
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4.3.3 Efeito da glutationa nas alterações da amplitude de R e intervalos QRS e QTc nas 

derivações D2 e V4 do eletrocardiograma de camundongos C57blacks tratados 

agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 
A dose de glutationa 125 mg/Kg não foi capaz de inibir todas as alterações 

induzidas por DOX.  

Glutationa 250 e 500mg/Kg foi capaz de previnir todas as alterações nos valores 

eletrocardiográficos encontrados (aumento do QRS e QTc e diminuição da amplitude de 

R) nos animais somente tratados com doxorubicina (25mg/Kg). Os valores de amplitude 

de R e de duração do intervalo dos intervalos QRS e QTc dos ECGs dos animais pré-

tratados com amifostina são comparáveis aos do grupo controle e ao grupo pré-tratados 

com dexrazoxane (500mg/Kg). Valores nas derivações D2 (Fig. 44) e V4 (Fig. 45). 
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FIGURA 44 – Efeito do tratamento com GLT na amplitude de R e nos intervalos QRS e 

QTc  na derivação D2 do eletrocardiograma de camundongos C57black submetidos à 

cardiotoxicidade aguda induzida por DOX  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). GLT (125mg/Kg, 250mg/Kg e 500mg/Kg s.c) foi administrada 30 mim antes do 

tratamento com DOX e diariamente. AMF (100mg/Kg) e DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados em 

seus respectivos grupos 30 mim antes da dose de DOX. Os eletrocardiogramas (WINCARDIO) forma 

obtidos com animais anestesiados imediatamente antes do sacrifício ocorrido 72 horas após o tratamento 

com DOX. Os valores de cada parâmetro do ECG foram analisados através do software. Os valores 

representam média ± EPM dos valores da amplitude R e intervalo QRS e QTc e foram analisados pelo 

teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais tratados com DOX. * 

Diferença estatística comparada com os animais controle. (*e # p<0,05). O número de animais utilizado 

em cada grupo foi no mínimo seis. 
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FIGURA 45 – Efeito do tratamento com GLT na amplitude de R e nos intervalos QRS e 

QTc  na derivação V4 do eletrocardiograma de camundongos C57black submetidos à 

cardiotoxicidade aguda induzida por DOX  
 

A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). GLT (125mg/Kg, 250mg/Kg e 500mg/Kg s.c) foi administrada 30 mim antes do 

tratamento com DOX e diariamente. AMF (100mg/Kg) e DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados em 

seus respectivos grupos 30 mim anteriormente a dose de DOX. Os eletrocardiogramas (WINCARDIO) 

forma obtidos com animais anestesiados imediatamente antes do sacrifício ocorrido 72 horas após o 

tratamento com DOX. Os valores de cada parâmetro do ECG foram analisados através do software. Os 

valores representam média ± EPM dos valores da amplitude R e intervalo QRS e QTc e foram analisados 

pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os animais tratados com DOX. 

* Diferença estatística comparada com os animais controle. (*e # p<0,05). O número de animais utilizados 

em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.3.4 Efeito da glutationa no índice cardíaco e esplênico e nos níveis séricos de CK e 

CK-MB em camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 

 

Foi observado a diminuição no índice cardíaco e esplênico no grupo tratado com 

doxorubicina (25mg/Kg) quando comparados ao grupo controle. Pré-tratamento com 

glutationa 250 e 500 mg/Kg foi capaz de prevenir as alterações causadas pela 

doxorubicina. Os valores dos índices cardíacos e esplênicos dos grupos pré-tarados 

com glutationa foram equivalentes ao dos animais controle e aos dos animais pré-

tratados com dexrazoxane, droga cardioprotetora de referência (Fig. 46). 

Glutationa (250 e 500mg/Kg) também foi capaz de prevenir a elevação dos níveis 

séricos das enzimas CK e CK-MB. Os valores obtidos nos grupos pré-tratados com 

glutationa são equivalentes aos dos grupo controle e ao do grupo tratados com 

dexrazoxane (500mg/Kg) (Fig. 47).  
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FIGURA 46 – Efeito do tratamento com GLT no índice cardíaco e esplênico de 

camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade aguda induzida por DOX.  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). GLT (125mg/Kg, 250mg/Kg e 500mg/Kg s.c) foi administrada 30 mim antes do 

tratamento com DOX e diariamente. AMF (100mg/Kg) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados 30 

mim antes da dose de DOX. Os animais foram sacrificados 72 horas após o tratamento com DOX e os 

corações e os baços foram retirados e pesados. O índice cardíaco e esplênico foi obtido pela relação 

peso do órgão dividido pelo peso do animal. Devido ao tamanho diminuto dos órgãos os valores aqui 

mostrados estão multiplicados por 100. Os valores representam a média ± EPM dos índices cardíacos e 

esplênicos e foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com 

os animais tratados com DOX. * Diferença estatística comparada com os animais controle. (* e # p<0,05). 

O número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis> 
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FIGURA 47 – Efeito do tratamento com GLT nos níveis de CK Total e CK-MB no 

plasma de camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade aguda induzida por 

DOX  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). GLT (125mg/Kg, 250mg/Kg e 500mg/Kg s.c) foi administrada 30 mim antes do 

tratamento com DOX e diariamente. AMF (100mg/Kg) e DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados em 

seus respectivos grupos 30 mim antes da dose de DOX. O sangue foi colhido por punção da artéria 

ocular imediatamente antes do sacrifício ocorrido 72 horas após o tratamento com DOX. O plasma foi 

separado por centrifugação e congelados em freezer a – 20°C. A dosagem de CK Total e CK-MB foram 

determinadas por ensaio calorimétrico utilizado kit LABTEST. Os valores representam média ± EPM dos 

níveis de CK e CK-MB e foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística 

comparada com os animais tratados com DOX. * Diferença estatística comparada com os animais 

controle. (*e # p<0,05). O número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.3.5 Efeito da glutationa na dosagem dos grupos sulfidrilas não protéicos em 

camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25 mgKg 

 

A administração da DOX (25mg/Kg) diminuiu significantemente os níveis de 

grupos sulfidrilas não protéicos no tecido cardíaco. Era esperada que a administração 

de substrato revertesse esta alteração. Os grupos pré-tratados com glutationa (250 e 

500mg/Kg) mostraram reversão nos níveis de grupos sulfidrilas não protéicos causados 

pela DOX e estes foram comparáveis aos encontrados ao do grupo controle e ao do 

grupo tratados com dexraxozane (500mg/Kg) Fig. 48.  
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FIGURA 48 – Efeito do tratamento com GLT nos níveis de grupo sulfidrila não protéicos 

(NPSH) no tecido cardíaco em camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade 

aguda induzida por DOX  

 
A cardiotoxicidade aguda foi induzida.por DOX (25mg/Kg i.p.) em dose única. O grupo controle recebeu 

NaCl 0,9% (0,1mL i.p). GLT (125mg/Kg, 250mg/Kg e 500mg/Kg s.c) foi administrada 30 mim antes do 

tratamento com DOX e diariamente. AMF (100mg/Kg) ou DZX (500mg/Kg i.p) foram administrados em 

seus respectivos grupos 30 mim antes da dose de DOX. Os animais foram sacrificados 72 horas após o 

tratamento com DOX e os corações foram retirados e congelados em freezer a – 70°C. A dosagem dos 

NPSH foi determinada por ensaio calorimétrico.Os valores representam a média ± EPM dos níveis de 

NPSH e foram analisados pelo teste de Bonferroni (ANOVA). # Diferença estatística comparada com os 

animais tratados com DOX. * Diferença estatística comparada com os animais controle. (* e # p<0,05). O 

número de animais utilizado em cada grupo foi no mínimo seis. 
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4.3.6 Efeito da glutationa nas alterações morfológicas do tecido cardíaco de 

camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 25mgKg 

 

O pré-tratamento com glutationa 250 e 500 mg/Kg foi capaz de prevenir as 

alterações histológicas causadas pelo tratamento com doxorubicina (25mg/Kg) (focos 

de degenaração hidrópica e vacuolização, focos de hialinizaçao de fibras cardíacas, 

picnose, focos de degeneração e necrose) Fig 49B. Os cortes histológicos dos animais 

pré-tratados com glutationa não apresentaram alterações no tecido cardíaco, sua 

morfologia e organização tecidual foram semelhantes aos dos animais controles e dos 

animais tratados com dexrazoxane (500mg/Kg) (Fig. 49C). 
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A      B 

   
C      D 

FIGURA 49 – Fotomicrografia em H&E do tecido cardíaco de camundongos C57black 

submetidos à cardiotoxicidade (A) animais controle, (B) animais tratados com DOX,. (C) 

animais pré-tratados com DZX 500mg/Kg e (D) animais pré-tratados com GLT 

500mg/Kg. 

 
Representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco de animais tratados (A) 

com salina 0,9% salina, (B) DOX 25mg/Kg i.p., (C) 500mg/Kg de DZX i.p. e (D) representa tecido 

cardíaco de animais tratados com GLT 500mg/Kg administrados 30 mim anterior a dose de DOX. Os 

cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX. Os animais tratados com 

doxorubicina 25mg/Kg apresentam desorganização tecidual vacuolizaçao e congestão vascular, 

enquanto os animais tratados com glutationa 500mg/Kg não apresentam nenhuma alteração histológica 
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4.4 Microscopia de força atômica como método de avalição morfológica na 
cardiotoxicidade aguda induzida por doxorubicina 
 
 
4.4.1 Utilização da microscopia de força atômica (MFA) na análise de cortes de tecido 

cardíaco de camundongos C57blacks normais e tratados agudamente com 

doxorubicina 25mg/Kg. 

 
 

E possível a observação dos contornos de membrana cardíaca de cortes de 

tecido de animais controle (Fig. 50B) com bastante detalhes se compararmos com a de 

microscopia ótica (Fig. 50A). Fibras cardíacas estão densas e compactadas, e podemos 

observar uniformidade dessa organização. Isso é observado nas imagens feitas nos 

cortes de animais tratados com salina. Podemos observar esta organização estrutural 

nas Fig 39 B e D aqui apenas nas imagens de altura.  

A Fig. 50 D mostra microscopia de força atômica de cortes de tecido de animais 

tratados com doxorubicina cujo não apresenta a descrição organizacional do tecido 

cardíaco de animais controle, podemos observar a completa ausência de contorno e de 

endomisio. 

Fig. 51 utiliza uma ferramenta de análise de seção de imagens em MFA de 

cortes de tecido cardíaco de camundongos, onde podemos observar a medida do 

diâmetro de uma fibra cardíaca (15µm) de animais normais, o mesmo não pode ser 

feito com tecido de animais tratados com DOX devido a ausência de contorno. 
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FIGURA 50 – Fotomicrografia em H&E e imagens em MFA dos mesmos cortes 

histológicos do tecido cardíaco de camundongos C57black submetidos à 

cardiotoxicidade. (A e B) animais controle, (C e D) animais tratados com DOX 25mg/Kg 

 
As imagens à esquerda representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco 

de animais tratados (A) com salina 0,9% salina, (C) DOX 25mg/Kg I.P. respectivamente. As imagens (C) 

salina 0,9%, (D) DOX 25mg/Kg I.P foram obtidas a partir de cortes desparafinizados, estes eram 

colocados no porta amostra do microscópio de MFA para obtenção da imagem. Foi utilizado o modo de 

varredura tapping com sondas TESP7 (Veeco probes) de constante de mola 40N/m. A área de varredura 

foi de 50mm, número de linhas 512, com velocidade de varredura de 30mm/s. 

Ambas as imagens mostram preservação dos tecido cardíacos nos controles, enquanto as imagens 

inferior mostram destruição tecidual. As imagens em MFA mostram detalhes da destruição tecidual e 

membranas. 

A

C

B

D
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 Figura A 

 Figura B 
 

FIGURA 51 – Reprodução dos dados obtidos de análise de seção de imagens em MFA 

de cortes de tecido cardíaco de camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade. 

(A) animais controle, (B) animais tratados com DOX 25mg/Kg 
 

As imagens foram  obtidas a partir de cortes desparafinizados, estes eram colocados no porta amostra do 

microscópio de MFA para obtenção da imagem. Foi utilizado o modo de varredura tapping com sondas 

TESP7 (Veeco probes) de constante de mola 40N/m. A área de varredura foi de 50mm, número de linhas 

512, com velocidade de varredura de 30mm/s. 
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4.4.2 Utilização da microscopia de força atômica na avaliação do efeito citoprotetor da 

amifostina em camundongos C57blacks tratados agudamente com doxorubicina 

25mg/Kg. 

 

É possível a observação dos contornos de membrana cardíaca de cortes de 

tecido de animais controle (Fig. 52B) com bastante detalhes se compararmos com a de 

microscopia ótica (Fig. 52A). Fibras cardíacas estão densas e compactadas, e podemos 

observar uniformidade dessa organização. Os mesmos contornos são observados no 

tecido cardíaco de animais pré-tratados com amifostina 100mg/Kg (Fig. 52 E e F). 

A Fig. 52 C e D mostra microscopia de força atômica de cortes de tecido de 

animais tratados com doxorubicina cujo não apresenta a descrição organizacional do 

tecido cardíaco de animais controle, podemos observar a completa ausência de 

contorno e de endomisio. 
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  A e B 

 C e D 

 E e F 

 

FIGURA 52 – Efeito da AMF no aspecto morfológico do tecido cardíaco. Fotomicrografia 

em H&E e imagens em MFA dos mesmos cortes histológicos do tecido cardíaco de 

camundongos C57black submetidos à cardiotoxicidade. (A e B) animais controle, (C e 

D) animais tratados com DOX 25mg/Kg (E e F) animais pré-tratados com AMF 

100mg/Kg. 
 

As imagens à esquerda representam cortes histológicos vistos no aumento de 400X de tecido cardíaco 

de animais tratados (A) com salina 0,9% salina, (B) DOX 25mg/Kg I.P. respectivamente. As imagens 

foram obtidas a partir de cortes desparafinizados, estes eram colocados no porta amostra do microscópio 

de MFA para obtenção da imagem. Foi utilizado o modo de varredura tapping com sondas TESP7 (Veeco 

probes) de constante de mola 40N/m. A área de varredura foi de 50mm, número de linhas 512, com 

velocidade de varredura de 30mm/s. 
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4.4.3 Utilização da microscopia de força atômica na avaliação do efeito citoprotetor da 

amifostina em camundongos C57blacks normais tratados agudamente com 

doxorubicina 25mg/Kg. 

 

 

Na figura 53A observar-se imagens feitas nos cortes de tecido cardíaco de 

animais tratados com salina. Podemos observar a organização estrutural tanto nas 

imagens de altura (esquerda) quanto de amplitude (direita) que oferecem uma gama de 

informações e detalhes da morfologia das fibras musculares. Na fig 53 e 54 assinalada 

salina é possível determinar o diâmetro da fibra muscular tanto nos cortes transversais 

(Fig 53) quanto longitudinais (Fig 54), já no cortes transversais do grupo tratados com 

DOX Fig 42 assinalada DOX não é possível fazer medida precisa devido a ausência de 

contornos celular. 

Nas imagens feitas de cortes longitudinais podemos observar o alinhamento e 

uniformidade das fibras cardíacas. Isso é observado nas imagens feitas nos cortes de 

animais tratados com salina e pré-tratados com amifostina. Também é possível 

observar com bastante detalhes os sarcômeros das fibras cardíacas, mas isso é só 

possível observar nos cortes de animais controles e de animais pré-tratados com 

amifostina 100mg/Kg. Não podemos observar sarcômeros nos cortes tratados com 

DOX pode ser utilizados como parâmetro de avaliação e comparação. 

Outro parâmetro de avaliação é a medida de rugosidade Fig. 55, nela podemos 

observar que a amifostina foi capaz de reverter as alterações causadas pela DOX, 

nesse caso a medida de rugosidade calcula uniformidade de uma superfície aqui 

podemos observar que o tratamento com DOX diminui essa uniformidade, mas essa 

medida pode ser avaliada em termos numéricos.  
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Salina

 DOX 25mg/Kg 

 AMF 100mg/Kg 

FIGURA 53 - Efeito da amifostina na organização das miofibrilas vistas por microscopia 

de força atômica.  
A imagem da esquerda representa imagem de altitude e da direita de amplitude de corte longitudinal de 

tecido cardíaco de animais tratados com salina, DOX e pré-tratados com AMF 100mg/Kg. Foi utilizado o 

modo de varredura tapping com sondas TESP7 (Veeco probes) de oxido de silício com constante de 

mola 40N/m. A área de varredura foi de 50mm, numero de linhas 512, com velocidade de varredura de 

30,2 µm/s. Setpoint (valor de tensão no comando do aparelho correspondente a força aplicada sobre a 

amostra). A obtenção das imagens foi feita pelo software do nanoscope versão 5.30r3sr3 
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Salina 

DOX 25 mg/Kg 

AMF 100mg/Kg 

FIGURA 54 - Efeito da amifostina na organização das miofibrilas vistas por microscopia 

de força atômica.  
A imagem da esquerda representa imagem de altitude e da direita de amplitude de corte transversal de 

tecido cardíaco de animais tratados com salina, DOX e pré-tratados com AMF.Foi utilizado o modo de 

varredura foi o modo tapping com sondas TESP7 (Veeco probes) de oxido de silício com constante de 

mola 40N/m . A área de varredura foi de 50mm, numero de linhas 512, com velocidade de varredura de 

30,2 µm/s. Setpoint (valor de tensão no comando do microscópio correspondente a força aplicada sobre 

a amostra). A obtenção das imagens foi feita pelo software do nanoscope versão 5.30r3sr3 
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FIGURA 55 – Efeito do tratamento AMF na rugosidade obtida pela análise de 

microscopia atômica  

 
Representam cálculo da rugosidade de cortes de tecido cardíaco de animais tratados com salina 0,9% 

salina i.p., DOX 25mg/Kg i.p.. respectivamente. e AMF 100mg/Kg s.c. administrados 30 mim anterior a 

dose de DOX. Os cortes foram obtidos após sacrifício do animal 96 horas após a dose de DOX. Foi 

utilizado o modo de varredura foi o modo tapping com sondas TESP7 (Veeco probes) de oxido de silício 

com constante de mola 40N/m .A área de varredura foi de 50mm, numero de linhas 512, com velocidade 

de varredura de 30,2 µm/s. Setpoint (valor de tensão introduzido no comando do microscópio 

correspondente a força aplicada sobre a amostra) de maneira que nenhum dano a amostra de tecido e 

visível nas imagens. A obtenção dos dados foi feita pelo software do nanoscope versão 5.30r3sr3 

Diferença estatística comparada com os animais controle. (*e # p<0,05). O número de animais utilizados 

em cada grupo foi no mínimo seis.  
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4.4.4 Utilização da microscopia de força atômica na avaliação do efeito citoprotetor da 

amifostina em camundongos C57blacks normais tratados agudamente com 

doxorubicina 25mg/Kg. 

 

 

Nas figuras 56 e 57 observamos as imagens das figuras 53 e 54 em perspectiva 

3D, neste caso além de avaliação e comparação podemos ampliar as utilizações e as 

perspectivas de observação de estudo de cortes de tecido podendo assim simular 

projeção da amostra observada.  
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 Controle 

 DOX 25mg/Kg 

 Amifostina 100mgKg 

FIGURA 56 – Imagem 3D do efeito da da amifostina na organização das miofibrilas por 

microscopia de força atômica.  
A imagem em 3D de imagem de altitude e de corte longitudinal de tecido cardíaco de animais tratados 

com salina, DOX e pré-tratados com AMF.Foi utilizado o modo de varredura foi o modo tapping com 

sondas TESP7 (Veeco probes) de oxido de silício com constante de mola 40N/m . A área de varredura foi 

de 50mm, numero de linhas 512, com velocidade de varredura de 30,2 µm/s. Setpoint (valor de tensão 

introduzido no comando do microscópio correspondente a força aplicada sobre a amostra). A obtenção 

das imagens foi realizada pelo software do nanoscope versão 5.30r3sr3 
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 Controle 

 DOX 25mg/Kg 

 Amifostina100mg/Kg 

FIGURA 57 - Imagem 3D do efeito da AMF na organização das miofibrilas por 

microscopia de força atômica.  
A imagem em 3D de imagem de altitude e de corte transversal de tecido cardíaco de animais tratados 

com salina, DOX e pré-tratados com AMF.Foi utilizado o modo de varredura foi o modo tapping com 

sondas TESP7 (Veeco probes) de oxido de silício com constante de mola 40N/m . A área de varredura foi 

de 50mm, numero de linhas 512, com velocidade de varredura de 30,2 µm/s. Setpoint (valor de tensão 

introduzido no comando do microscópio correspondente a força aplicada sobre a amostra). A obtenção 

das imagens foi realizada pelo software do nanoscope versão 5.30r3sr3 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Em nosso trabalho utilizamos o modelo de cardiotoxicidade aguda em 

camundongos adaptado por PANCHER e colaboradores (2003), e nossos dados 

mostram que DOX induz modificações na forma do ECG após o tempo de 96 horas. As 

alterações observadas consistiram no alargamento da duração dos intervalos dos 

segmentos QRS e QTc, e o achatamento da amplitude da onda R no traçado do ECG. 

Estas observações puderam ser numericamente quantificadas através de análise 

computacional e graficamente representadas. Assim, as alterações eletrocardiográficas 

encontradas (aumento do QRS e QTc e diminuição da amplitude de R) estão de acordo 

com dados encontrados na literatura em modelo animal e que consistem em sinais de 

cardiotoxicidade aguda droga induzida (ONOUCHI et al., 1988; PANCHER et al, 2003) 

Em humanos, a cardiomiopatia, é uma síndrome caracterizada por alterações 

agudas e crônicas. A cardiotoxicidade aguda em humanos consiste em alterações 

eletrocardiográficas transitórias (VAN HOFF et al., 1982) e disfunção transitória do 

ventrículo esquerdo que pode surgir dias após o início do tratamento (BALCUEVA et al., 

1978; VILLANI et al., 1979). Estas alterações eletrocardiográficas consistem em um 

prolongamento do segmento ST e QT (VILLANI et al., 1986) acompanhados de 

diminuição da contratilidade miocárdica (MONTI et al., 1986). Em nosso trabalho, como 

foi dito acima, utilizamos as variações da duração do segmento QT, que foi corrigida 

pela freqüência cardíaca (QTc) e a voltagem da amplitude da onda R. Estes parâmetros 

são aceitos como indicadores de cardiotoxicidade tanto em humanos (LENA, 1976; ALI, 

1979), como em ratos e camundongos (AGEN et al., 1992; SASKIA et al., 1995; 

PANCHET, 2003) 

Os efeitos colaterais crônicos em pacientes tratados com a DOX 

desenvolvem se após algumas semanas ou meses, e às vezes anos após o fim do 

tratamento. Mais de 30% dos pacientes tratados com DOX em repetidas doses, mesmo 

estas obedecendo à janela cumulativa de dose (500-1000mg/m2) após vários meses 

apresentaram hipotensão, taquicardia com significante decréscimo da amplitude da 

onda R, prolongamento do segmento QTc, desenvolvimento de dilatação cardíaca e 



 138

falência ventricular (LEFRAK et al., 1973). Aumento de transaminase glutâmica oxalo-

acética, lactato desidrogenase, creatina fosfoquinase, troponina T, e a correlação 

destas com as alterações cardíacas também são observadas (BERTINCHANT et al., 

2002). 

Nossos dados mostram que a DOX induziu uma diminuição na contagem 

total de leucócitos, condizente com a leucopenia observada após o tratamento com 

quimioterápicos. DOX causou diminuição dos índices cardíacos e esplênicos, aumento 

dos níveis de creatina fosfoquinase (CK) e creatina fosfoquinase - MB (CK-MB) dados 

estes que mostram que o modelo utilizado neste trabalho é condizente com alterações 

de dano celular do tecido cardíaco (BAQCHI et al., 2003). 

No que se trata da dosagem de grupos sulfidrila não protéicos (NPSH), 

nosso dados mostraram uma diminuição expressiva nas dosagens dos níveis de 

(NPSH) no tecido cardíaco de camundongos após o tratamento com DOX, tal alteração 

é observada em vários trabalhos tanto em cultura celular de miócitos (DOROSHOW et 

al 1990) quanto em modelo animal (KIM et al., 1996). Assim além de corroborar com os 

dados existentes na literatura o modelo aqui é de valia e se encaixa no nosso propósito 

de avaliar a ação de cardioprotetores com ação de resgate de espécies reativas de 

oxigênio (ROS). 

As alterações histopatológicas foram discretas nos animais com 96 horas de 

tratamento DOX. Os cortes de tecido cardíaco mostraram miocárdio com focos de 

degeneração hidrópica e vacuolização, focos de hialinização de fibras cardíacas, 

picnose e necrose. Essas observações são comumente visíveis em biópsias de tecido 

cardíaco humano (JAENKE et al., 1977), muito embora, em animais, essas alterações 

são mais comumente relatadas em modelos crônicos de cardiotoxicidade induzida por 

DOX. Nosso trabalho revela que essas modificações morfológicas ocorrem muito cedo 

e que devido a capacidade não regenerativa do coração, é possível que essas 

alterações influenciem na cronicicidade ICC. 

Costa (1996) observou que após tratamento crônico com DOX (12 semanas) 

havia lesões miocárdicas com infiltrado inflamatório, o que não ocorre aqui. Os cortes 

histológicos de tecido cardíaco de animais tratados com DOX, neste trabalho, não 

apresentam infiltrado inflamatório, levando nos a sugerir que na lesão aguda pode estar 
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prevalecendo as ações lesivas sobre as membranas celulares cardíacas conseqüentes 

da ação das espécies reativas de oxigênio na peroxidação lipidica das membranas 

(COSTA, 1996) 

Como característica estrutural da cardiomiopatia induzida por DOX em 

pacientes foi observado em biópsias de tecido cardíaco a perda de miofibrilas, a 

dilatação do reticulo sarcoplasmático, a vacuolização citoplasmática, o aumento do 

volume das mitocôndrias e o aumento do número de lisossomos (JAENKE et al., 1977). 

As alterações estruturais e funcionais, semelhantes às vistas neste trabalho, também 

são observadas em inúmeros modelos experimentais em animais (OLSON et al., 1974; 

ROSENHOFF et al., 1974; SINGAL et al., 1997). A perda de miofibrilas e vacuolização 

dos cadiomiócitos é importantes marcadores estruturais de cardiomiopatia induzida por 

DOX podendo ser reproduzíveis em animais como as vistas neste trabalho. Assim o 

modelo animal aqui utilizado simula praticamente todas as alterações observadas na 

clínica, corroborando com achados da literatura (DEALLY et al., 1990)  

Desde os primeiros relatos de cardiomiopatia induzida por DOX 

(BONADONNA et al., 1970), grandes esforços têm sido feitos, tanto pela clínica quanto 

pela pesquisa básica, no entendimento da patofisiologia da cardiotoxicidade induzida 

por DOX. Inúmeros mecanismos são sugeridos na literatura com relação a 

cardiotoxicidade crônica, entre eles estão a inibição da síntese de proteínas (ARENA et 

al., 1974), liberação de aminas vaso ativas (BRISTOW et al., 1980), mudanças na 

função adrenérgica (TONG et al., 1991), disfunção mitocôndrial (ZHOU et al., 2001), 

alteração do transporte de Ca2+(SINGAL et al., 1986). Já em relação a cardiotoxicidade 

aguda podemos relacionar o desequilíbrio eletrolítico (OLSON et al., 1974), formação 

de radicais livres (KALYANARAMAN et al., 1980), redução da atividade enzimática  

antioxidantes do miocárdio (SIVESKI-ILISKOVIC et al., 1994), peroxidaçao lipídica 

(MYERS et al., 1971), depleção dos compostos sulfidrilas não protéicos (ODOM et al., 

1994) e apoptose (KUMAR et al., 1999). Esta longa lista demonstra que a 

cardiomiopatia induzida por DOX é provavelmente causada por uma complexidade de 

fatores.  

Os radicais livres são moléculas altamente reativas ou átomos contendo 

elétrons desemparelhados em sua valência. Estes podem agir como agentes oxidantes 
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ou redutores dependendo do substrato encontrado. Devido esta alta reatividade e meia 

vida curta, a maioria das espécies de radicais livres reage na proximidade dos seus 

sítios produtores. As espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, 

podem ser bastante deletérias no que se trata de efeito biológico em sítios distantes 

daqueles que foram formados (FANTONE et al., 1985). Na presença de oxigênio, o 

ciclo de redox da DOX produz quinona-semiquinona produzindo assim radicais 

superóxidos. Enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase catalisam a 

conversão desses radicais superóxidos a peróxido de hidrogênio e posteriormente leva 

a formação de radicais hidroxilas. Estes últimos podem reagir com os ácidos graxos 

insaturados levando assim a peroxidaçao lipidica e a danos na membrana celular. 

Aumento nos níveis de espécies reativas de oxigênio pela DOX foi detectado por 

espectroscopia de ressonância, método direto utilizado na detecção de peroxidação 

lipídica (ALEGRIA et al., 1989; ILISKOVIC et al., 1999) 

Em nosso trabalho utilizamos o dexrazoxane (Cardioxane®) como droga 

cardioprotetora de referência. Dexrazoxane (DZX) é o único quelante de ferro 

intracelular aprovado para o uso na clínica na intenção de aliviar a cardiotoxicidade 

induzida pela DOX em pacientes (SWAIN et al., 1997; MINOTTI et al., 2004). É 

sugerido que in vivo, dexrazoxane (DZX) permea as membranas celulares e pode ser 

rapidamente hidrolizado em um metabólito da DZX ligado a um íon metálico, assim 

diminuindo a ligação entre DOX-Fe e a formação de espécies reativas de oxigênio 

(HASINOFF, 1998). DZX-Fe+ rapidamente retira as formas Fe+3 e Cu+2 dos complexos 

iônicos formados com a DOX, competindo com esta, na formação desses complexos e 

indicando que DZX-Fe quela os íons de ferro mais fortemente que a DOX (HASINOFF, 

1998). Dexrazoxane tem mostrado uma cardioproteção importante em inúmeros 

modelos animais (camundongo, rato, ramster, coelho e cachorros) (MINOTTI et al., 

2004). Isso corre também em ensaios clínicos, onde é demonstrada a proteção do DZX 

em pacientes com câncer de mama avançados e tratados com DOX, onde se verificou 

que o índice de pacientes com cardiotoxicidade diminuiu em 38% (SWAIN et al., 1997). 

No entanto, a ação e a observação da cardioproteção por longos períodos de tempo 

ainda não está esclarecida, assim, DZX é recomendado apenas a pacientes que estão 

em tratamento com DOX em altas doses cumulativas (GEWIRTZ, 1999), pois 
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dexrazoxane não confere total e efetiva cardioproteção e causa mielosupressão 

podendo agravar o quadro clinico do paciente por causa disso (CURRAN et al., 1991). 

São raros estudos comparativos entre amifostina e dexrazoxane no que se 

trata de cardioproteção utilizando modelo de cardiotoxicidade aguda em camundongo. 

Em nosso trabalho usamos o dexrazoxane como cardioprotetor de referência, e a dose 

utilizada foi preconizada pela proporção usada em pacientes (20 vezes a dose de 

DOX). Herman e colaboradores em 2000 realizaram um estudo comparando os efeitos 

cardioprotetores da amifostina (AMF) e dexrazoxane (DZX) em ratos hipertensivos na 

cardiotoxicidade crônica induzida por DOX. Bjelogrlic e colaboradores em 2007 

realizaram um estudo semelhante ao de Herman, mas utilizamos modelo de 

cardiotoxicidade crônica em camundongos. Ambos pesquisadores sugerem que DZX é 

uma droga mais efetiva do que AMF na cardioproteção (HERMAN et al., 2000; 

BJELOGRLIC et al., 2007). Em nosso trabalho sugerimos que em modelo de 

cardiotoxicidade aguda em camundongos e nos parâmetros observados a AMF mostrou 

cardioproteção equivalente a do DZX, ou seja, as duas drogas se mostraram 

efetivamente e comparativamente cardioprotetoras.  

Nossos dados apontam que o tratamento com amifostina (50mg/Kg e 

100mg/Kg) foi capaz de aumentar a percentagem de sobrevivência dos animais que 

foram submetidos a cardiotoxicidade aguda induzida por DOX. Estes dados corroboram 

com os observados em estudos em modelo de cardiotoxicidade crônica em ratos 

utilizando amifostina como citoprotetor (HERMAN et al., 2000) 

Além disso, Amifostina (50mg/Kg e 100mg/Kg) também foi capaz de prevenir 

as alterações eletrocardiográficas (aumento do QRS e QTc e diminuição da amplitude 

de R ) causadas pela DOX, essa prevenção é ainda mais evidente se tomarmos os 

valores de amplitudes de R e dos intervalos QRS e QTc nas derivações D2 e V4 do 

ECG. Na literatura, a avaliação de alterações de ECG, quando se trata de estudos 

utilizando amifostina como cardioprotetor em camundongos, não são descritas. Até o 

presente momento as análises realizadas apenas descrevem alterações enzimáticas e 

morfológicas. 

A amifostina neutraliza espécies reativas de oxigênio transformando-as em 

moléculas essenciais, formando disulfetos que atuam como protetores das células. Pré-
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tratamento com amifostina (50-300mg/Kg) mostrou significante proteção na 

cardiotoxicidade aguda induzida por DOX em ratos, quando os métodos de avaliação 

são reações de captação enzimática de espécies reativas oxigênio (ROS) 

(JAHNUKAINEN et al., 2001; BOLAMAN et al., 2004). Em nosso trabalho mostramos 

que a amifostina reverteu o decréscimo dos níveis de grupos sulfridrilas não protéicos 

(medida indireta da atividade da glutationa peroxidase) causado pela DOX. A via 

glutationa peroxidade é uma das principais vias de resgate de ROS dos tecidos 

animais. (DORR, 1996) 

DOX causa dano as membranas celulares e reações de redução pela 

formação de radicais livres como o peróxido de hidrogênio (H2O2), íons superóxidos e 

radicais hidroxilas (LOWN et al., 1982; KEIZER et al., 1990; DORR et al., 1996). Tais 

radicais livres são tóxicos a inúmeros tecidos, assim vários autores tem tentado ao 

longo de quase duas décadas, relacionar a produção de radicais livres pela DOX a 

conseqüente peroxidação lipídica seguida de dano oxidativo das membranas do tecido 

cardíaco (LOWN et al., 1982; KEIZER et al., 1990; BHANAMATHI et al., 1994; 

DRAGOJEVIC-SIMIC et al., 2004). 

A cardiotoxicidade induzida por doxorubicina é ocasionada por doses 

cumulativas desta droga. A geração de espécies reativas de oxigênio e a interferência 

na cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias tornaram-se uma teoria aceitável 

como mecanismo de ação da indução de cardiotoxicidade da DOX (SHAN et al., 1996). 

O coração tem como característica funcional a abundância de mitocôndria, para seu 

total e efetivo funcionamento, devido a essa característica, este tende a sofrer maior 

acúmulo de radicais livres. Como mecanismo de resgate o coração possui uma 

dependência do ciclo glutationa-glutationa peroxidase na captação desses radicais 

livres, já que, o tecido cardíaco tem uma deficiência funcional de catalase. O dano 

tecidual causado pela DOX parece acontecer principalmente pela particularidade dessa 

droga de diminuir da atividade da glutationa peroxidase (STEINHERZ et al., 1991; 

SHAN et al., 1996). 

Alguns estudos fizeram esforços na tentativa de bloquear ou prevenir 

experimentalmente a cardiotoxicidade induzida por DOX, incluindo nesses estudos a 

administração de grupos sulfidrila como a N-acetilcisteina (DOROSHOW et al., 1981), 
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vitaminas antioxidantes como o alfatocoferol (MYERS et al., 1977) e dexrazoxane 

(HERMAN et al., 1981, 1987; VILANI et al., 1981). Este último foi o único que mostrou 

evidência de cardioproteção em ensaios clínicos, e como dito anteriormente, até o 

presente momento este agente é o único usado na clínica de pacientes com câncer de 

mama tratadas com DOX (SEYER et al., 1987). 

Dorr e colaboradores (1996) mostraram que tanto a amifostina quanto o seu 

metabólito WR-1065, protegem cardiomiócitos de ratos neonatos em cultura contra a 

perda da viabilidade celular causada pela DOX. Este atividade protetora ocorreu 

apenas quando os miócitos eram prétratados com esses compostos antes do 

tratamento com DOX. Alguns estudos sugeriram que esta cardioproteção está 

relacionada a atividade antioxidante da amifostina já que esta pode reduzir ROS 

gerados pela DOX em preparações mitocôndriais isoladas de tecido cardíaco de ratos 

(OHNISHI et al., 1992). Nosso estudo corrobora com esta idéia mostrando que a 

amifostina foi capaz de aumentar os níveis de grupos sulfidrilas não protéicos e inibir 

vários parâmetros de cardiotoxicidade induzido pela DOX. 

Foi observada também em nosso trabalho, a reversão da diminuição no 

índice cardíaco e esplênico causados pela DOX com o tratamento com amifostina (50 e 

100 mg/Kg). Amifostina nas doses maiores também foi capaz de prevenir a elevação 

dos níveis séricos das enzimas marcadoras de dano muscular CK e de dano muscular 

cardiaco CK-MB. Tal efeito citoprotetor foi equivalente ao observado com DZX. Níveis 

baixíssimos de CK são observados em cultura de células tratadas com amifostina em 

comparação com culturas que só receberam tratamento com doxorubicin 

(BHANUMATHI et al., 1992). Nossos dados são comparáveis aos achados da literatura 

utilizando modelos agudo e crônicos em ratos (DOBRIĆ et al., 1998; TOKATLI et al., 

2004; DRAGOJEVIC-SIMIC et al., 2004). 

As alterações histopatológicas, como focos de degenaração hidrópica e 

vacuolização, focos de hialinização de fibras cardíacas, picnose e necrose foram 

prevenidas pela amifostina (50 e 100 mg/Kg) e seus cortes histológicos mostraram uma 

organização celular semelhante aos de animais normais sem nenhum tratamento. 

Alguns estudos revelam resultados similares, em modelos de cardiotoxicidade crônica 

utilizando a amifostina, mas em doses maiores do que as utilizadas neste estudo 
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(DOBRIC et al., 1998) 

A DOX se mostra depletora de glutationa (GSH) (DORR et al, 1996; ZHOU et 

al 2000). No presente estudo, doxorubicina diminui significantemente os níveis de 

grupos sulfidrilas não protéicos, medida indireta dos níveis de GSH, mas estes foram 

revertidos pelo pré-tratamento com amifostina. Estudos anteriores também revelam que 

amifotina aumenta os níveis de GSH em ratos (ISEEL and NAGELE, 1989; DORR, 

1999; STANKIEWICZ et al., 2002).  

Nosso estudo demonstrou também que 24 horas após a administração de 

dose única de amifostina, sem qualquer outro tratamento, ocorreu um aumento dos 

níveis de GSH no tecido cardíaco de camundongos, e estes níveis foram mantidos no 

período observado (72 horas). Este dado é inédito no que se trata de dosagem em 

tecido cardíaco de camundongos ex vivo, e aumenta as suspeitas de que o mecanismo 

de ação pelo qual a amifostina desenvolve a sua cardioproteção é pelo aumento da 

atividade da glutationa peroxidase. Estudos anteriores em ratos já demonstraram a 

capacidade da amifostina de aumentar a atividade da glutationa peroxidase, 

primariamente este efeito foi demonstrado em cultura de miócitos (DORR et al., 1996), 

e em homogenato de fígado de ratos (STANKIEWICZ et al., 2002). Dorr e 

colaboradores (1996) sugerem que o mecanismo pelo o qual a amifostina e seu 

metabolito WR-1065 induz citoproteção é pelo aumento de glutationa . 

Além disso, estudos in vitro revelam que a depleção de glutationa está 

diretamente associada com o aumento da toxicidade de quimioterápicos (ABUL-EZZ et 

al., 1991) e com o surgimento de doenças como a isquemia e hepatotoxicidade (AW et 

al., 1991). 

Tendo estas informações em mãos, resolvemos também administrar 

glutationa em várias dosagens diariamente após a dose de DOX e até dia do sacrifício 

e avaliar seu efeito nos parâmetros analisados anteriormente. Observamos que a 

glutationa preveniu a cardiotoxicidade induzida pela DOX de forma semelhante a 

amifostina. 

O tratamento com glutationa (250mg/Kg e 500mg/Kg) também foi capaz de 

aumentar a percentagem de sobrevivência dos animais que foram submetidos a 

cardiotoxicidade aguda induzida por DOX. A mortalidade dos animais pré-tratados com 
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glutationa não foi totalmente inibida se compararmos com grupo controle. Isto deve 

estar ocorrendo devido a forte leucopenia causada pela administração de DOX, a qual 

nem a amifostina nem a glutationa foram capazes de reverter (dados não mostrados). 

Glutationa (250mg/Kg e 500mg/Kg) foi capaz de previnir as alterações 

eletrocardiográficas encontradas nos animais tratados com doxorubicina. Essa 

prevenção é ainda mais evidente se tomarmos os valores de amplitudes de R e dos 

intervalos QRS e QTc nas derivações do ECG observadas (D2 e V4). Na literatura, a 

avaliação de alterações de ECG, utilizando a administração glutationa como 

cardioprotetor em camundongos, não são descritas. Em modelo utilizando ratos, sem 

avaliação de ECG, a administração de glutationa revelou ter propriedades 

cardioprotetoras (MOHAMED et al., 1999). 

Também foi observado que o pré-tratamento com glutationa (250 e 500 

mg/Kg) foi capaz de prevenir as alterações causadas pela doxorubicina em relação aos 

índices cardíacos e esplênicos. Estes índices foram equivalentes ao dos animais 

controle e aos dos animais pré-tratados com dexrazoxane. Glutationa 250 e 500mg/Kg 

também foi capaz de prevenir a elevação dos níveis séricos das enzimas CK e CK-MB 

em escalas equivalentes ao tratamento com amifostina e dexrazoxane. 

Estudos anteriores têm mostrado estratégicas terapêuticas limitando o dano 

tecidual cardíaco causado por radicais livres em ratos. Aqui propomos que a 

suplementação com GLT previne cardotoxicidade aguda induzida por DOX em 

camundongos. Propomos também que a cardioproteção da amifostina pode estar 

relacionada com indução da atividade da glutationa peroxidase e de aumentar os níveis 

de GSH per si nesse tecido. 

A administração da DOX diminuiu significantemente os níveis de grupos 

sulfidrilas não protéicos, e conseqüentemente os de glutationa peroxidase no tecido 

cardíaco quando comparamos com o grupo controle. Era esperada que a administração 

de substrato da glutationa peroxidase revertesse esta alteração. Os grupos pré-tratados 

com glutationa 250 e 500mg/Kg mostraram aumento dos níveis de NPSH de forma 

comparável com o grupo controle. 

Em um estudo recente, pesquisadores a fim de determinarem a função 

celular da glutationa peroxidase na defesa contra a cardiomiopatia induzida por DOX, 
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utilizaram linhagem de camundongos trangênicos que possuíam uma superexpressão 

de glutationa peroxidase no tecido cardíaco. Nesse estudo eles observaram que os 

corações dos camundongos trangênicos eram mais resistentes a degeneração 

funcional, aos distúrbios de contratilidade e propriedades diastólicas, diminuição do 

fluxo coronário e redução do índice cardíaco induzido pela DOX quando comparados 

aos corações de animais não trangênicos. Ainda neste estudo o tratamento com DOX 

induziu um desarranjo na função mitocondrial dos animais não trangênicos evidenciado 

pela diminuição dos níveis de NAD no estado 3 da respiração celular, possivelmente 

pela inativação da atividade do complexo I. Isto é associado com o aumento dos níveis 

de NAD- e FAD ligado no estado 4, sugerindo que a transferência de elétrons e 

fosforilação oxidativa são eventos em separados. Este déficit funcional da mitocôndria 

pode ser evitado pela super expressão de glutationa peroxidase (XIONG et al., 2006). 

Tal estudo corrobora com os dados aqui encontrados, tanto da glutationa 

melhorando a condição cardíaca dos camundongos tratados com DOX, quanto como foi 

dito anteriomente, a amifostina via indução de glutationa peroxidase atuando como 

cardioprotetor. Além disso, nossos dados reafirmam a que glutationa peroxidase tem 

papel fundamental nos processos oxidativos induzidos por DOX, como sugerido, em 

outros trabalhos (CIACCIO et al., 1993). 

Nos parâmetros histológicos, o tratamento com GLT foi capaz de reverter a 

degeneração hidrópica e vacuolização, hialinização e a congestão vascular causada 

pelo tratamento com DOX. Também foi observada a proliferação focal de células do 

endomísio indicando processo de cicatrização.  

Inúmeros estudos evidenciam que múltiplos mecanismos moleculares podem 

contribuir para ação protetora do GSH, primariamente na peroxidação lipídica, na 

captura de radicais livres (FREI, 1994), em segundo lugar o aumento de GSH pode 

ajudar a manter a integridade das membranas e promover uma desintoxicação não 

enzimática de radicais hidroxila (KEIZER, 1990). A possível proteção de GSH contra o 

dano causado pela DOX pode ser através da estabilização das membranas expressada 

pela estabilização do ECG e dos níveis das enzimas cardíacas. Membranas alteradas 

são responsáveis por alterações no eletrocardiograma principalmente pelo aumento do 

intervalo QTc (DANESI et al., 1991).  
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É descrito na literatura que a apoptose está envolvida nas disfunções 

cardíacas em condições especiais (SARASTE et al., 1997). Quando expostas a DOX, 

cardiomiócitos demonstram o aumento do número de miócitos apoptóticos. Estes 

achados foram descritos primeiramente por KUMAR et al em 1999. Nossos dados 

mostram de forma inédita que a amifostina foi capaz de inibir completamente a 

apoptose induzida por DOX observada através do ensaio TUNEL. 

Alterações na concentração de glutationa e mudanças do equilíbrio redox, 

são associadas com estresse oxidativo induzido por peróxido de hidrogênio e outras 

ROS em mitocôndrias do fígado, rim, cérebro, coração e células tumorais (MCKERNAN 

et al., 1991; BRODIE et al., 1992; SHERTZER et al 1994). Tais mudança no status da 

glutationa na mitocôndria tem sido associada com a ativação da cascata de sinalização 

e expressão dos genes que regulam a apoptose (ZAMZAMI et al., 1996).  

Yang e colaboradores realizaram um estudo in vivo para observar a 

habilidade da DOX de ativar a cascata de transdução da apoptose em tecido cardíaco 

de ratos e o envolvimento de mediadores mitocondriais, receptores e reticulo 

endoplasmático/sarcoplasmatico. O estudo revelou que a atividade de caspase-3 

estava aumentada após administração de DOX. O estudo observou também que a 

fragmentação de DNA estava associada com o aumento de Caspase-12 localizada no 

retículo sarcoplasmático, indicando assim a participação destes fatores na cascata de 

ativação do apoptose e que nesses animais os níveis de GSH estavam diminuídos 

(YANG., 2002). Nossos dados sugerem que a proteção da amifostina é causada pela 

via glutationa peroxidase e que pode estar inibindo assim a cascata indutora de 

apoptose da DOX. 

Também avaliamos a participação de citocinas pró-inflamatórias nos 

mecanismos envolvidos na citoproteção da amifostina. Dados de Costa (1996) revelam 

que em ratos, TNF-α e IL-1β podem ter participação na cardiotoxicidade crônica 

induzida por DOX. Neste intuito, realizamos ensaio de imunohistoquímica para avaliar a 

expressão de TNF e IL-1 no tecido cardíaco de camundongos tratados com DOX e pré-

tratados com amifostina. Nossos dados revelaram que o tratamento com DOX aumenta 

a expressão de TNF-α e IL-1β e que amifostina não foi capaz de reverter essas 

alterações.  
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Em relação ao aumento da expressão de TNF-α no tecido cardíaco de 

camundongos tratados com DOX, estudos bioquímicos revelam que o tecido cardíaco 

na ausência do receptor 1 e 2 para TNF-α em animais knockout apresentam um 

aumento de proteínas celulares pró-apoptóticas sugerindo assim que, na ausência de 

TNF-α em camundongos a cardiotoxicidade aguda induzida por DOX é exarcebada. O 

mesmo estudo revela que DOX diminui os níveis de Fas e Bid em animais normais, e 

que esses níveis estão elevados em animais com deficiência de TNF-α. Estas 

afirmações sugerem que em camundongos o TNF-α pode participar da cardioproteção 

por supressão de mediadores mitocôndriais associados a morte celular (LIEN et al., 

2006). Como a amifostina não foi capaz de reverter essas alterações o mecanismo de 

inibição da apoptose pela amifostina parece independer da participação de citocina.  

Numerosas observações experimentais indicam que mediadores 

inflamatórios podem participar da patogenia de doenças cardíacas, contribuindo no 

remodelamento funcional e alterações vasculares. Estudos apontam aumento nos 

níveis plasmáticos de citocinas inflamatórias com IL-1β e TNF-α, como também 

moléculas de adesão (ICAM e VCAM) em pacientes com insuficiência cardíaca  

(PAULUS, 2002). Os fatores que levam ao aumento dessas citocinas nas patologias 

cardíacas sempre são associados às disfunções endoteliais. Estas, por sua vez, são 

induzidas por uma série de ativadores de genes pró-oxidantes da parede vascular, o 

que resulta na geração de ROS, que em último lugar promovem a liberação de fatores 

de crescimento, citocinas e moléculas de adesão. As ROS, em particular, produzem 

inativação de óxido nítrico (NO) e a redução de sua disponibilidade, contribuindo para 

perda da regulação normal do tônus muscular incluindo o cardíaco (SHARMA, 2002). 

De forma paralela, lesão cardíaca induz super expressão da isoforma induzida da óxido 

nítrico sintetase, levando a formação de peróxinitrito, outra potente ROS. 

Além das espécies reativas de oxigênio, o papel das espécies reativas de 

nitrogênio em particular o óxido nítrico (NO) e o peróxido nitrito (ONOO-), tem chamado 

a atenção de alguns pesquisadores, principalmente no que se trata da regulação 

mitocondrial e celular dessas formas reativas e a indução química de dano patológico 

causados por elas (WONG et al., 1999; WEINSTEIN et al., 2000).  



 149

Nosso trabalho também avaliou a expressão da enzima oxido nítrico sintase 

induzida (NOS) no tecido de camundongos tratados com DOX e o efeito do pré-

tratamento com amifostina 100mg/Kg na expressão desta enzima. Observamos que a 

AMF foi capaz de reverter parcialmente o aumento da expressão da NOS induzido pela 

DOX. 

Estudos sugerem que NO pode interagir diretamente com proteínas e outra 

macromoléculas celulares, este efeito parece ser mediado pela formação de S-

nitrosoglutationa (GSNO) (SARKELA et al., 2001). Assim glutationa pode reagir com NO 

e liberar ROS ou pode também fazer o papel de re-doador de NO via formação de 

GSNO. Normalmente altas concentrações de glutationa na matriz mitocondrial e a 

presença de óxido nítrico sintase constitutiva nas organelas sugere que a formação de 

GSNO tem função fisiológica importante. Por isso, a manutenção de níveis adequados 

da concentração de glutationa como induzida pelo tratamento com amifostina é 

essencial para regulação e bom funcionamento de inúmeros processos metabólicos 

(LASH 2006).  

Além dos métodos convencionais de avaliação morfológica disponíveis, na 

última década, a necessidade de ver além das escalas da microscopia óptica, vem 

sendo bastante explorada. A microscopia de força atômica é uma ferramenta que 

possibilita o estudo de inúmeros materiais rígidos ou biológicos em escalas 

nanométricas. 

A microscopia de força atômica além de ferramenta de análise morfológica, 

como aqui apresentada, juntamente com a contribuição de outras técnicas de 

microscopia, podem contribuir para a compreensão das relações estruturais e 

funcionais dos sistemas biológicos. As múltiplas aplicações desenvolvidas por 

pesquisadores na última década atestam um enorme inventário de abordagens 

científicas, que vão desde as mudanças de conformação de uma proteína até o efeito 

de uma descarga de laser na função de um canal iônico, passando também pela 

caracterização e interações entre proteínas e o DNA (PEREIRA et al., 2001; YONG et 

al., 2005; GIOCONDI et al., 2003).  

Alguns pesquisadores já mencionam que além da utilização da sonda do 

microscópio para finalidade de nanodessecação a microscopia de força atômica pode 
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vir a ser utilizada como ferramenta de nanoconstrução na fabricação de “máquinas” 

puramente biológicas ou associadas a outros componentes, como por exemplo, os 

eletrônicos (GIOCONDI et al., 2003). 

Nosso trabalho teve o intuído de utilizar a microscopia de força atômica e sua 

capacidade de “ver” em escalas muito menores do que a microscopia ótica como 

ferramenta de avaliação dos danos teciduais causados pela DOX e a proteção tecidual 

da amifostina. 

Foi possível a observação dos contornos de membrana cardíaca de cortes 

de tecido de animais normais com bastante detalhes se compararmos com a de 

microscopia óptica, onde os contornos membranares são apenas sugeridos. As 

imagens de microscopia atômica mostram fibras cardíacas densas e compactadas, e 

podemos observar uniformidade dessa organização pelo contorno membranar. A 

imagem de cortes de tecido de animais tratados com doxorubicina por MFA não 

apresenta a descrição organizacional do tecido cardíaco de animais controle e 

podemos observar a completa ausência de contorno e de endomísio. 

As alterações histológicas observados pela microscopia óptica como a 

degeneração hidrópica e vacuolização, hialinização e a congestão vascular causada 

pelo tratamento com DOX em todas as lâminas analisadas eram focais, enquanto os 

pontos escolhidos pra obtenção das imagens em MFA eram escolhidos aleatoriamente 

e muitas vezes eram obtidas de pontos onde opticamente não existia lesão. Estes 

dados sugerem que a utilização do MFA possibilita detectar lesões no tecido cardíaco 

precocemente e com maior precisão do que na microscopia óptica. 

Nas imagens feitas nos cortes de animais tratados com salina, podemos 

observar a organização estrutural, tanto nas imagens de altura quanto de amplitude que 

nos fornece uma gama de informações e detalhes da morfologia das fibras musculares. 

Utilizando as ferramentas de software é possível determinar o diâmetro da fibra 

muscular tanto nos cortes transversais quanto longitudinais. Nos cortes transversais do 

grupo tratados com DOX não é possível fazer medida precisa devido a ausência de 

contornos celulares, ou seja, não existe distinção de contornos para traçar pontos 

iniciais e finais para medida. 

As fibras cardíacas normais se mostram densas e alinhadas, 
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longitudinalmente podemos observar uniformidade nesse alinhamento. Isso é 

observado nas imagens feitas nos cortes de animais tratados com salina e pré-tratados 

com amifostina. Em ambos os grupos é possível visualizar com bastante detalhes os 

sarcômeros das fibras cardíacas, mas isso é só possível observar nos cortes de 

animais controles e de animais pré-tratados com amifostina 100mg/Kg. Ausência de 

observação de sarcômeros nos cortes tratados com DOX pode ser utilizada como 

parâmetro de avaliação e sugere uma alteração de organização dos miofilamentos de 

actina e miosina. 

O tecido cardíaco, mas especificamente os miócitos são cobertos por uma 

bainha de fibras reticulares (MORITA et al., 1991) e são fortemente conectadas umas 

as outras, o que torna impossível de visualizar com detalhes suas estruturas por 

microscopia eletrônica sem tratamento químico. Na literatura inúmeros trabalhos 

detalham a morfologia do tecido cardíaco, mas de cultura celulares, não de tecido como 

ele se apresenta estruturalmente (FORBES et al., 1985; HOYT et al., 1989) 

Nosso trabalho apresenta imagens de superfícies de cortes de tecido 

cardíaco processado em técnica simples de fixação. As imagens observadas são 

comparáveis as imagens de microscopia eletrônica de transmissão, estas imagens são 

obtidas de cortes finos (2µm) de tecido desparafinizado.  

Estudos comparam as imagens de MFA com a microscopia de transmissão e 

eletrônica, comumente utilizada para análise de estruturas celulares, onde é possível 

observar superfícies de organelas citoplasmáticas, retículo endoplasmático e 

mitocôndrias. Alguns estudos revelam com clareza fibras de cromátides existentes no 

núcleo celular (USHIKI et al., 1996). Em nosso trabalho, é possível observar a estrutura, 

tamanho e detalhes do sarcômero de células cardíacas, núcleo e membrana 

comparáveis com as imagens existentes na literatura, mas feitas anteriormente com 

microscopia eletrônica (SILVA et al., 1992). 

Este trabalho apresenta um novo método de observação de cortes de tecido 

por microscopia atômica. Apesar de MFA ser capaz de produzir imagens de alta 

resolução da amostra, existem barreiras a serem transpostas no que diz respeito a 

obtenção delas, principalmente de cortes de tecido. O range no eixo Z é muito pequeno 

limitado a 1-10 micrometro dependendo do scanner utilizado (USHIKI et al., 1994). É 
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certo que as novas aparelhagens ao nosso alcance atualmente, são capazes de 

realizar cortes numa janela de escala pequena e possível de serem obtidas. Aqui, para 

obtenção das nossas imagens tivemos que sempre utilizar lâminas inteiramente novas 

para que os cortes fossem feitos da maneira mais regular possível. Para obter uma o 

maior número de informação morfológica de um tecido é preciso fixá-lo. A técnica de 

fixação tecido em formol e incluí-lo em parafina e posterior desparafinizaçao adequou-

se inteiramente as nossas necessidades.  

Outro parâmetro de avaliação é a medida de rugosidade das amostras. Nela 

podemos observar que a amifostina foi capaz de reverter as alterações causadas pela 

DOX. Nesse caso, a medida de rugosidade calcula a uniformidade de uma superfície. 

Aqui podemos observar que o tratamento com DOX diminui essa uniformidade, e essa 

medida pode ser quantificada em termos numéricos.  

A medida de rugosidade introduzida aqui se refere ao princípio de que 

quanto maior a rugosidade de uma superfície maior os de espaços intercolunares, 

profundos e de saliências. No nosso caso, essas saliências expressivas são vistas nas 

amostras controle e tratadas com amifostina, que mostram fibras individualizadas e bem 

separadas por membranas. As amostras tratadas com DOX têm rugosidade menor 

devido suas saliência serem menores. A literatura registra a utilização de medida de 

rugosidade para determinar diferenças na membrana celular de hemácias (LEKKA et 

al., 2005). Aqui utilizamos, os mesmos princípios para os cortes de tecido cardíaco. 

Nosso achado mostra que o método utilizado é bastante adequado a um 

estudo morfológico permitindo a detecção de alterações precoces, induzidas pela DOX 

e a prevenção pela amifostina.  

MFA tem a vantagem de realizar imagens tanto de materiais condutores e 

não condutores, em vácuo e não vácuo, a temperatura controlada e ambiente líquida. 

Ainda, MFA pode nos prover imagens diretas sem nenhuma camada de matéria ou 

filme metálico cobrindo a amostra, contrastando assim com técnicas eletrônicas.  

Em nosso estudo foi possível observar e calcular a distância entre os 

sarcômeros, mas isso só foi possível nas amostras controles enquanto nas tratadas 

com DOX a desorganização celular nos impediu de fazê-lo. Tal observação só é vista 
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na literatura em cultura celular de miócitos tratados quimicamente (JASTRZEBSKA et 

al., 2005). 

Li e colaboradores sugerem que stress oxidativo e sua conseqüente 

modificação sobre as membranas e metabolismo celular pode induzir através mudanças 

na topografia das fibras, mudanças na hidratação destas mesmas fibras levando a 

endurecimento das fibras cardíacas (LI et al., 2007). Outros estudos sugerem que 

disfunções mecânicas observadas em processo oxidativos ou de envelhecimento 

modificam a matriz extracelular, relacionando estas mudanças estruturais nos miócitos 

com as disfunções eletrocardiográficas como as observadas na insuficiência cardíaca e 

disfunções diastólicas (KAKATTA et al., 2002).  

Técnica de MFA tem documentado a habilidade de analisar componentes do 

citoesqueletos. Esta técnica tem registrado mudanças no sarcolema, esqueleto 

sarcométrico e citoesqueleto em geral (VINCKIER et al., 1998). Aqui pela primeira vez 

utilizamos esta técnica em cortes de tecido cardíaco de camundongos para análise de 

mudanças morfológicas causada pelo uso de quimioterápicos (DOX) e a reversão 

dessas mudanças pela utilização de citoprotetores (AMF).  

Mudanças morfológicas induzidas em miócitos podem ter influência nas 

mudanças funcionais, isto é observado em miócito de ventrículo esquerdo de animais 

com disfunção ventricular. Estudos anteriores afirmam que mudanças na distribuição e 

organização das fibras cardíacas diminuem a contratilidade (MIOTI et al., 1986). Nossos 

achados indicam que as alterações de ECG e enzimáticas podem ser resultado da 

destruição das membranas do endomísio induzidas pela DOX, vistas detalhadamente 

pela microscopia de força atômica e que essas mudanças são revertidas pela 

amifostina. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

 Analizados em conjunto, nossos resultados permitem concluir especificamente 

que: 

 

 A amifostina preveniu todas as alterações observadas na cardiotoxicidade aguda 

induzida por doxorubicina e tal roteção foi comparável ao cardioprotetor de referência o 

dexrazoxane 

 

 A amifostina parece exercer seu efeito citoprotetor atravéz do aumento da 

atividade da glutationa peroxidase e da inibição da apoptose. 

 

 A glutationa também foi capaz de prevenir todas as alterações induzidas por 

doxorubicina. 

 

 As alterações eletrocardiagráficas e enzimáticas induzidas pela DOX estão 

associadas com as alterações morfológicas. 

 

 A microscopia de força atômica revelou alterações morfológicas não vistas pela 

microscopia óptica e mostrou ser uma ferramenta valiosa na avaliação de efeitos de 

drogas.  
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