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Resumo 

A miocardiopatia de takotsubo (MT) tem como característica central a disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo (VE), desencadeada por estresse físico ou 

emocional. O metotrexato (MTX) é um composto antiproliferativo e imunossupressor 

que diminui o processo inflamatório, melhorando a classe funcional e a qualidade de 

vida em casos de doenças de artérias coronárias. Investigar o efeito do tratamento 

crônico do MTX sobre o remodelamento cardíaco em ratos com MT induzida por 

isoproterenol (ISO). Ratos machos Wistar foram submetidos à indução da MT com 

duas doses subcutâneas de ISO (85mg/kg) e tratados semanalmente com MTX na 

dose 1mg/kg durante quatro semanas. Foi realizada ecocardiografia para 

identificação da dilatação cardíaca, espessura relativa de parede, função do VE e do 

débito cardíaco e por Western blot verificou-se a expressão proteica de citocinas, 

células inflamatórias e expressão de receptores β adrenérgicos. O ISO induziu 

dilatação cardíaca, disfunção sistólica e diastólica do VE, aumento do débito 

cardíaco, ativação de receptores β adrenérgicos, aumento de CD68 (macrófago) e 

de TNF-α. Entretanto o tratamento com MTX melhorou a dilatação cardíaca, a 

função ventricular e a expressão de receptores β adrenérgicos e do TNF-α. 

 
Introdução 

A miocardiopatia de takotsubo (MT) tem como principal característica a 

disfunção sistólica transitória e reversível do VE, desencadeada por estresse físico 

ou emocional. Aumento de catecolaminas no ventrículo esquerdo (VE) desencadeia 

a MT com aumentode morte celular, inflamação e fibrose miocárdica. O aumento da 

densidade de terminações simpáticas e dos receptores adrenérgicos no ápice do VE 

proporciona um típico padrão de acinesia ou hipocinesia apical com ou sem a 

presença de hipocinesia mesoventricular esquerda extensa, com a base do VE 

preservada ou hipercinética, conferindo ao coração o seu aspeto característico de 

estreito na base e com abaulamento apical. 

O tratamento da MT tenta diminuir o processo isquêmico, tratando os 

pacientes com aspirina, clopidogrel, nitratos, heparina intravenosa e β-bloqueadores. 

Após estabelecido o diagnóstico mantem-se os β-bloqueadores e inicia-se o 

tratamento com inibidores da enzima de conversão da angiotensina, até que a 

função cardíaca seja recuperada. Em caso de insuficiência cardíaca recomenda-se o 

uso de diuréticos. 



O metotrexato (MTX) é um composto antiproliferativo, quimioterápico e 

imunossupressor amplamente utilizado no tratamento de várias doenças. O MTX 

age inibindo o metabolismo de ácido fólico, assim inibindo a síntese de purina e 

pirimidina, bloqueando a transcrição do DNA e tradução do RNA durante a 

proliferação celular. Estudos indicam que o MTX diminui o processo inflamatório, 

melhorando a classe funcional e a qualidade de vida de animais e pacientes com 

doença arterial coronária. Não há estudos que demonstrem o efeito do MTX na fase 

crônica do MT. É possível que o MTX tenha efeito anti-inflamatório e 

imunomodulador e contribua para a prevenção do remodelamento cardíaco pós-MT. 

 

Objetivo 

Investigar o efeito do tratamento com MTX sobre o remodelamento cardíaco 

em ratos com MT induzido por isoproterenol (ISO). 

 

Metodologia 

Ratos machos Wistar (250 a 300g) foram divididos em 3 grupos 

experimentais:1.Sh (n= 8): animais receberam injeções semanais de solução 

fisiologia e foram tratados por 4 semanas; 2. ISO (n= 8): animais receberam ISO e 

foram tratados com solução fisiológica semanalmente por 4 semanas; 3. ISO + MTX 

(n= 8): animais receberam ISO e foram tratados com MTX semanalmente por 4 

semanas.  

A indução da MT foi promovida por 2 injeções subcutâneas de ISO a 85mg/Kg 

(Sigma ChemicalCo, St. Louis, Mo), diluído em solução fisiológica com um intervalo 

de 24 horas entre elas. Após o tratamento de 4 semanas foi realizada 

ecocardiografia para identificação da dilatação cardíaca, da espessura do septo 

interventricular (SIV) e da parede posterior (PP), da massa do ventrículo esquerdo 

(mVE), função sistólica e diastólica e do débito cardíaco (DC). Após sacrifício, a 

expressão proteica de citocinas pró e anti-inflamatórias, células inflamatórias e 

receptores β adrenérgicos foram identificados por western blot. Os dados foram 

expressos em média erro padrão. A análise de variância para medidas repetidas e 

os métodos de Bonferroni e Dunn foram utilizados. O nível de significância 

estatística foi estabelecido pelo valor de p<0,05 e as análises foram realizadas pelo 

programa GraphPadPrism versão 5.0. 

 



Resultados preliminares  

A avaliação ecocardiográfica demonstrou que os animais ISO apresentaram 

dilatação cardíaca, maior volume sistólico do VE e do DC e menor função sistólica e 

diastólica do VE. Não houve diferença na SIV, PP e na mVE. O tratamento com MTX 

não modificou o DC, porém, melhorou a dilatação cardíaca, o volume sistólico do VE 

e a função sistólica e diastólica do VE. 

A expressão proteica demonstrou maior expressão dos receptores β 

adrenérgicos, de CD68 (macrófagos) e da citocina TNF-α nos animais ISO. Não 

houve diferença na expressão do CD3 (linfócitos) e nas citocinas pró e anti-

inflamatórias IL-6 e IL-10, respectivamente. O tratamento com MTX melhorou a 

expressão dos β adrenérgicos e do TNF-α. 

O tratamento da MT com MTX indica melhora da dilatação cardíaca e da 

função ventricular, por reduçãoda ativação dos receptores β adrenérgicos e de 

citocina pró-inflamatória. Esses resultados abrem uma nova perspectiva para 

estudarmos os possíveis mecanismos terapêuticos do MT. 
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