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RESUMO 



Este projeto teve como objetivo definir se a carga parasitária na fase aguda afeta a 

parasitemia, a patologia e a resposta imune na fase crônica da doença de Chagas 

experimental. Com o objetivo de obtermos diferentes cargas parasitárias na fase 

aguda, camundongos A/J foram infectados com 103 ou 105 formas tripomastigotas 

de T. cruzi (cepa Y) e posteriormente tratados com Benzonidazol no dia 6 de 

infecção. Um ano depois, os animais crônicos foram avaliados quanto a parasitemia 

sub-patente, intensidade de patologia e ativação do sistema imune. Nossos 

resultados mostram que os animais infectados com alto inóculo (105 formas) 

possuíam um ano depois, um maior nível de parasitemia residual, uma maior 

intensidade de inflamação no coração e no músculo esquelético e um maior grau de 

ativação do sistema imune quando comparados aos animais infectados com baixo 

inóculo (103 formas). Em relação aos parâmetros imunológicos analisados, 

observou-se nos animais infectados com maior inóculo: i) um número superior de 

esplenócitos, com expansão preferencial das populações B220-CD5- (possivelmente 

macrófagos) e linfócitos CD8+; ii) uma freqüência maior de blastos nas populações 

linfocitárias B220+, CD8+ e CD4+; iii) uma mudança acentuada do fenótipo das 

células CD4+ para CD4+CD45RBLow, indicando um aumento das células efetoras 

e/ou de memória; iv) freqüências mais elevadas de blastos CD4+CD45RBHigh e 

CD4+CD45RBLow; v) um número superior de células secretoras de imunoglobulinas 

com predomínio de células secretoras de IgG2a; vi) uma produção maior de IFN-γ e 

de IL-4; vii) níveis séricos de anticorpos específicos para o parasita inferiores para 

IgM e superiores para IgG2a e IgG1. Nossos resultados indicam, portanto, que a 

carga parasitária na fase aguda da infecção pelo Trypanosoma cruzi influencia a 

ativação do sistema imune e o desenvolvimento de patologia na fase crônica da 

doença de Chagas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 



 
The objective of this project is to evaluate if the parasite load in the acute phase 

experimental Chagas’ disease affects the parasitemias, the pathology and the 

immune response in the chronic phase. To obtain low- and high-parasite loads in the 

acute phase of the disease, A/J mice were infected with 103 or 105 T. cruzi 

trypomastigotes of the Y strain, and treated on day 6 with Benzonidazol. One year 

later, chronic mice were screened for subpatent parasitemias, tissue pathology and 

immune response. Mice infected with the high parasite inoculum showed higher 

levels of chronic parasitemias, heart and striated muscle inflammation and activation 

of the immune system when compared to mice infected with the low-dose inoculum. 

Concerning the activation of the immune system, the main findings in high-dose 

infected mice were: i) increased numbers of splenocytes, with preferential expansion 

of CD8+ and B220-CD5- cells, many of them bearing a macrophage phenotype; ii) 

higher frequencies of B (B220+), CD4+ and CD8+ large lymphocytes; iii) a shift of 

CD4+ cells towards a CD45RBLow phenotype; iv) increased frequencies of both 

CD45RBLow and CD45RBHigh large CD4+ cells; v) augmented numbers of total Ig-

secreting cells, with predominance of IgG2a-producing cells, and; vi) increased 

production of IFN-ۈ and IL-4. In addition, these mice presented lower IgM and higher 

IgG2a and IgG1 parasite-specific serum antibody levels. Our results indicate that the 

parasite load at the acute phase of T. cruzi infection influences the activation of the 

immune system and development of Chagas pathology at the late chronic phase of 

the disease. 
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1. INTRODUÇÃO 
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A doença de Chagas, primeiramente descrita por Carlos Chagas em 

1909 (CHAGAS, 1909), é endêmica nas Américas. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que cerca de 18 milhões de pessoas estejam infectadas 

pelo Trypanosoma cruzi, o agente etiológico desta doença, em dezoito países 

latino-americanos, com cerca de 90 milhões ainda expostas ao risco de 

infecção (WHO, 1991). 

No Brasil, a doença afeta principalmente zonas rurais, no entanto ela 

tem se tornado cada vez mais um fenômeno urbano, devido às migrações de 

populações por fatores sócio-econômicos, transmissões congênitas ou 

transfusionais. Esta doença continua ainda tendo um grande impacto social, 

que se reflete em elevados custos médico-hospitalares e taxas de 

aposentadoria precoce que ocorrem como conseqüência direta da infecção 

pelo parasita (TEIXEIRA, 1987). 

 

1.1 O ciclo evolutivo do T. cruzi.  

 

O T. cruzi é um protozoário flagelado da família trypanosomatidae que 

tem um ciclo de vida digenético, envolvendo estágios morfo e fisiologicamente 

distintos, tanto no hospedeiro vertebrado, como nos insetos hematófagos, 

membros da sub-família Triatominae. O inseto vetor, ao se alimentar do sangue 

do hospedeiro vertebrado, defeca nas proximidades da picada podendo 

transmitir através da pele lesada ou das mucosas íntegras as formas 

tripomastigotas metacíclicas infectantes. Estas formas parasitam diferentes 

tipos de células, principalmente fagócitos mononucleares, fibras musculares e 

fibroblastos. Ao penetrar no citoplasma destas células o parasita transforma-se 

na forma amastigota que se reproduz por divisão binária, as quais 

transformando-se posteriormente em tripomastigotas que são liberadas 

alcançando a circulação e disseminando a infecção. Os tripomastigotas 

sanguícolas podem ser ingeridos pelo inseto vetor onde, no lúmen do trato 

digestivo, transformam-se nas formas epimastigotas. Estas formas multiplicam-

se no tubo digestivo do inseto, diferenciando-se na sua porção terminal em 

tripomastigotas metacíclicos que podem ser transmitidos ao hospedeiro 
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vertebrado fechando assim, seu ciclo de vida (BRENER & ANDRADE, 1987; 

REY, 1991; RUPPERT & BARNES, 1994). 

 

1.2 A patologia 

 
Com base nas características clínicas, três fases da infecção têm sido 

descritas: aguda, indeterminada e crônica. A fase aguda pode durar de 3 ou 4 

meses, muitas vezes totalmente assintomática para adultos a despeito da 

presença de parasitas circulantes no sangue. Sinais clínicos como reação 

inflamatória local na porta de entrada do parasita (chagoma de inoculação, 

sinal de Romaña), febre, esplenomegalia e miocardite são encontrados com 

maior freqüência em crianças e raramente em adultos. As alterações 

histopatológicas observadas no miocárdio durante esta fase, incluem a 

presença de infiltrado inflamatório, miocardite degenerativa, formação de cistos, 

além de destruição neuronal que tem sido relacionada a danos teciduais 

provocados tanto pelo parasita, quanto pela resposta imune. Essas alterações 

podem ser determinantes na severidade dos sintomas apresentados mais tarde 

durante a fase crônica (ANSELMI & MOLEIRO, 1974). Estima-se que 5 a 10% 

dos casos agudos não tratados são fatais, sobretudo em crianças. 

A medida que a resposta imune progride e a parasitemia é controlada, 

as funções cardíacas retornam ao normal e os infiltrados inflamatórios tendem 

a regredir. Assim, a doença evolui para a fase indeterminada, onde o indivíduo 

não apresenta nenhum tipo de manifestação clínica e na qual os parasitas só 

podem ser detectados através de xenodiagnóstico, hemocultura, e mais 

recentemente, pela amplificação enzimática do DNA do parasito (CAMARGO & 

TAKEDA, 1979; BRENER, 1980; FRASH & REYES, 1990). 

A fase indeterminada pode persistir por toda a vida do indivíduo. 

Entretanto, cerca de 30% dos pacientes infectados vêm a desenvolver a 

síndrome característica da fase crônica, caracterizada pelo aparecimento das 

manifestações cardíacas e/ou digestivas. A sintomatologia crônica pode incluir 

redução da função cardíaca com dilatação das câmaras e alterações 

eletrocardiográficas (ANDRADE & ANDRADE, 1979). As anormalidades 
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digestivas manifestam-se pela hipertrofia e dilatação dos órgãos do trato 

digestivo, principalmente do cólon e do esôfago, como conseqüência da 

desnervação de células ganglionares do plexo mesentérico (KOBERLE, 1974). 

Até o presente momento, não se conhecem relatos de cura espontânea 

na doença de Chagas, isto é, não há evidências de que se desenvolva uma 

imunidade esterilizante que leve à total eliminação do parasita. Quanto à 

quimioterapia específica, existem apenas duas drogas que são parcialmente 

eficazes contra o parasita: o Nifurtimox e o Benzonidazol (HABERKORN & 

GONNERT, 1972). A eficácia do tratamento é maior quando estas drogas são 

administradas logo após a infecção; no entanto, elas parecem ser menos ativas 

em estágios avançados da doença, além de serem bastante tóxicas e 

totalmente ineficazes contra determinadas cepas do parasita (CANÇADO, 

1985). 

 

1.3 O sistema imune na infecção pelo T. cruzi 

 

1.3.1 Mecanismos naturais de resistência  

 

Os mecanismos de resistência natural do hospedeiro não são totalmente 

eficazes no controle da infecção, necessitando da cooperação do sistema 

linfocitário para a destruição dos parasitas. 

Os diferentes estágios evolutivos do T. cruzi têm variada capacidade de 

ativar o sistema complemento, diferindo na susceptibilidade à lise pelo 

mesmo. As formas epimastigotas encontradas no inseto vetor ou provenientes 

de cultura são altamente sensíveis à lise pelo complemento (MUNIZ & 

BORRIELO, 1945), enquanto as formas tripomastigotas e amastigotas são 

resistentes (BUDZKO et al., 1975; KIERSZENBAUM & HOWARD, 1976; 

KIERSZEMBAUN & LIMA, 1983; KIPNIS et al., 1985). A participação do 

complemento na lise de tripomastigotas mediada por anticorpos foi evidenciada 

em ensaios in vitro (KRETTLI et al.,1979). Este fenômeno, no entanto, parece 

não ter um papel fundamental in vivo, uma vez que a parasitemia e a patologia, 
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assim como o “clearance” do T. cruzi do sangue, não são alteradas em animais 

deficientes de C5 ou C4 (KRETTLI, 1978; DALMASSO & JARVINEN, 1980; 

UMEKITA, 1991). O sistema complemento parece ter, entretanto, uma função 

importante no controle da infecção pelo T. cruzi, provavelmente devido à sua 

capacidade opsonizadora, uma vez que, animais depletados de C3 pelo 

tratamento com o CVF (fator de veneno de cobra) têm uma agravamento da 

infecção (BUDZKO, et al., 1975). 

 

As células do Sistema Fagocítico Mononuclear (monócitos e 

macrófagos) são fundamentais no controle do parasita no sangue e nos 

tecidos. Entretanto, elas podem desempenhar um papel duplo na infecção pelo 

T. cruzi, ora servindo como células efetoras da resposta imune frente ao 

parasita, ora como células hospedeiras responsáveis pela multiplicação e 

diferenciação do mesmo (COHN, 1978; NOGUEIRA et al., 1982). Entretanto, é 

inegável o fato de que a fagocitose por estas células tem uma certa capacidade 

de limitar a replicação do parasita. A administração de partículas de sílica 

(composto seletivamente tóxico para macrófagos) no início da infecção, para 

camundongos infectados com T. cruzi, aumenta acentuadamente a parasitemia 

e a mortalidade dos animais (KIERSZEMBAUM et al., 1974 ). Apesar deste 

fato, a fagocitose não parece ser um mecanismo suficientemente eficiente para 

a destruição dos parasitas, uma vez que, quando fagocitados, muitos 

conseguem passar para o citoplasma, onde diferenciam-se em amastigotas 

possibilitando a sua perpetuação (ALCÂNTARA & BRENER, 1978). Por outro 

lado, como veremos mais adiante, após a ativação linfocitária, os macrófagos 

tornam-se elementos fundamentais no controle do parasita mediando a 

destruição intracelular destes. 
 

As células NK (do inglês, Natural Killer) parecem ter um papel 

importante na infecção pelo T. cruzi. Um aumento precoce e significante da 

atividade das células NK tem sido reportado em animais infectados com T. 

cruzi. HATCHER & KUHN (1982) foram os primeiros a demonstrar em ensaios 

in vitro a efetiva participação das células NK na destruição de epimastigotas e 

tripomastigotas. Recentemente, CARDILLO et al. (1996) sugeriram que nos 
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estágios iniciais da infecção, as células NK, através da produção de interferon-γ 

(IFN-γ), promoveriam a ativação de macrófagos para a destruição intracelular 

do parasita. Neste sentido, esses mesmos autores observaram que as células 

NK seriam as principais produtoras de IFN-γ nesta fase da infecção, processo 

este provavelmente dependente da produção de interleucina 12 (IL-12) pelos 

macrófagos (ALIBERTI et al.,1996). Este aumento na atividade de células NK 

no início da infecção pode contribuir para a limitação da replicação do parasita 

até o estabelecimento da resposta imune específica. As células NK 

representam uma importante ponte entre a imunidade inata, que opera com 

limitada especificidade e eficiência, e a imunidade específica, caracterizada 

pela seleção clonal e a expansão de linfócitos específicos para o antígeno 

(KOS & ENGLEMAN, 1996). 

 

1.3.2 A resposta imune humoral 

 

Os anticorpos específicos têm um papel fundamental na defesa do 

hospedeiro vertebrado contra o T. cruzi, pelo seu papel efetor frente às formas 

tripomastigotas circulantes e tissulares. Eles são em grande parte responsáveis 

pelo controle da parasitemia no fim da fase aguda e pela manutenção de 

baixos níveis de parasitas circulantes durante as fases indeterminada e crônica. 

Destaca-se a participação dos anticorpos em diversos processos 

efetores contra o parasita. Entre eles, podemos citar: 

i) remoção, do sangue, dos tripomastigotas, recobertos por anticorpos e 

complemento, por macrófagos e outras células do Sistema Fagocítico 

Mononuclear (SFM), processo que pode resultar na destruição intracelular dos 

parasitas (ALCÂNTARA & BRENER, 1978 ). 

ii) opsonização e destruição dos parasitas nos tecidos, mediada por 

polimorfonucleares (PMN) ou macrófagos (ALCÂNTARA & BRENER, 1978, 

ABRAHAMSOHN, 1988). 

iii) destruição dos parasitas nos tecidos, por citotoxicidade dependente 

de anticorpos (ADCC) mediada por diversos elementos celulares tais como 

células NK, eosinófilos, neutrófilos e mastócitos (ABRAHAMSOHN & DIAS DA 
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SILVA, 1977; KIERSZENBAUM & HAYES, 1980a; KIPNIS et al.,1981; 

TAMBOURGI et al.,1989). 

iv) foi também sugerida a participação dos anticorpos no controle do T. 

cruzi através de destruição por plaquetas de parasitas sanguícolas 

opsonizados por anticorpos e complemento (UMEKITA & MOTA, 1989). 

iv) entretanto, como citado acima, o papel dos anticorpos na lise de 

tripomastigotas mediada por complemento, mecanismo sugerido anos atrás 

com base em experiências in vitro, não é considerado hoje como um 

mecanismo importante no controle do T. cruzi. 

Reforçando a importância da resposta imune humoral frente à infecção, 

KIERSZENBAUM & HOWARD (1976), utilizando camundongos Biozzi maus e 

bons produtores de anticorpos, observaram uma correlação inversa entre a 

capacidade de produção de anticorpos e a suscetibilidade à infecção por T. 

cruzi. Posteriormente, foi mostrado que injeções neonatais de anticorpos anti-

cadeia µ, que resultam na eliminação das células B, promovem um aumento de 

susceptibilidade na fase aguda (RODRIGUEZ et al.,1981). 

Existe, atualmente, o consenso de que os anticorpos protetores são 

imunoglobulinas (Ig) pertencentes à classe IgG (TAKEHARA et al.,1981; 

SCOTT & GROSS-SAMPSON, 1984). Em experimentos de transferência 

passiva, a atividade protetora está associada, no camundongo, principalmente 

aos anticorpos das subclasses IgG2a e IgG2b (TAKEHARA et al.,1981). Estes 

isótipos são considerados mais efetivos contra o parasita, uma vez que, dentre 

as diferentes subclasses de IgG, são os que têm uma maior capacidade de 

ativar o sistema complemento após a sua ligação com o antígeno, e são 

aqueles que interagem com maior afinidade com os receptores para Fc (FcR), 

facilitando, desta maneira, a sua ingestão por macrófagos (KLAUS et al.,1979; 

STEFANI et al.,1983). Alguns autores descreveram que os anticorpos 

específicos IgG2a (SPINELLA et al.,1992) e IgG2b (MINOPRIO et al., 1986) 

são predominantes na fase crônica da infecção chagásica murina. Entretanto, 

alguns pesquisadores têm detectado apenas IgG2b como isótipo predominante 

na resposta imune específica, isto deve-se ao fato de que o gene que codifica a 

IgG2a encontra-se deletado em algumas linhagens de camundongos (MARTIN 

et al., 1997). 
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Durante a infecção aguda murina pelo T. cruzi é observada uma 

ativação policlonal dos linfócitos que se prolonga até a fase crônica 

(MINOPRIO et al., 1989a). Esta ativação é caracterizada por uma expansão e 

diferenciação maciça dos linfócitos T e B, com hipergamaglobulinemia (ORTIZ-

ORTIZ, 1980; D’IMPÉRIO-LIMA et al.,1985 e 1986; MINOPRIO et al., 1986)., 

sendo os isótipos predominantes a IgG2a ou a IgG2b (SCOTT & GOSS-

SAMPSON, 1984; MINOPRIO et al., 1986; SPINELA et al., 1992). A ativação 

policlonal é caracterizada pelo predomínio de uma resposta não específica 

frente ao parasita (MINOPRIO et al., 1988; SPINELA et al., 1992), que é 

acompanhada por imunossupressão das respostas humorais e celulares contra 

antígenos heterólogos e homólogos (TEIXEIRA et al., 1978; ROWLAND & 

KUHN, 1978; CUNNIGHAM & KUHM, 1980;  REED et al., 1983). MINOPRIO et 

al. (1989b) sugeriram que a ativação policlonal pode desempenhar um papel 

importante no estabelecimento da patologia da doença de Chagas, uma vez 

que a expansão linfocitária inclui clones autorreativos, determinando a 

produção de autoanticorpos. Assim, tanto no homem, quanto no camundongo 

infectado pelo T. cruzi, são detectados no soro autoanticorpos contra 

componentes próprios tais como estruturas cardíacas e vasculares (GEA et al., 

1990; LAGUENS et al., 1991; TIBBETTS et al., 1994), laminina (em humanos) 

(TOWBIN et al., 1987; GAZINNELLI et al., 1988; MILEI et al., 1993), estruturas 

nervosas (WOOD, et al., 1982; GEA, et al., 1993), receptores adrenérgicos 

(STERIN-BORDA, et al., 1988), miosina (CUNHA-NETO et al., 1995), actina, 

tubulina, mioglobina, DNA (TERNYNCK, et al., 1990) e proteína ribossomal P 

(SKEIKY et al., 1993). 

 

1.3.3 A resposta imune celular  

 

Os linfócitos T CD4+ e CD8+ são fundamentais no estabelecimento da 

resistência do hospedeiro ao T. cruzi. Camundongos deficientes de células 

CD4+, CD8+ ou ambas, quando infectados pelo T. cruzi, revelam uma 

suscetibilidade aumentada à infecção. A depleção destas populações celulares 

induzem nos animais altos níveis de parasitemia e mortalidade (RUSSO et al., 
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1988; ARAÚJO, 1989; TARLETON, 1990; TARLETON et al., 1992; 

ROTTEMBERG et al., 1993; ROTTEMBERG et al., 1995 e RUSSO et al., 

1996). 

RUSSO et al. (1988) observaram que, em camundongos, a depleção de 

linfócitos CD4+, através do tratamento com anticorpos monoclonais durante a 

fase aguda, claramente inibia as atividades dependentes de células T CD4+, 

como ativação de macrófagos peritoneais e de linfócitos B. Nesses animais, o 

número de parasitas no sangue e nos tecidos aumentou, enquanto que, o 

número de infiltrados inflamatórios no coração diminuiu. Posteriormente, estes 

resultados foram confirmados por ROTTEMBERG et al. (1995) utilizando 

camundongos "knock out" de linfócitos T CD4+. 

De forma análoga, TARLETON (1990) demonstrou que animais 

depletados de células CD8+, previamente à infecção, tornavam-se altamente 

suscetíveis na fase aguda da doença. Entretanto, quando esta depleção ocorria 

na fase crônica, os grupos experimentais tinham índices de sobrevida 

semelhantes aos dos controles e não sofriam agravamento da parasitemia, 

sugerindo que as células CD8+ são importantes no controle da infecção aguda, 

mas não na manutenção da imunidade na fase crônica. Posteriormente, o 

papel das células CD8+ na fase aguda foi confirmado, pelo mesmo autor, em 

animais deficientes de β2−microglobulina que não possuem células CD8+ 

(TARLETON, et al., 1992). 

ROTTEMBERG et al.(1995) utilizando animais “knock out” de linfócitos 

CD4+, CD8+, ou de ambas as moléculas, demonstraram que apenas os animais 

deficientes de células CD4+ são incapazes de controlar o parasita no coração. 

Posteriormente, foi proposto por RUSSO et al. (1996) que o controle exercido 

por estas populações celulares pode ser diferente, dependendo do órgão 

parasitado. Desta maneira, células CD4+ estariam envolvidas no controle da 

infecção no coração, e células CD8+ e CD4+ estariam inibindo a multiplicação 

do parasita no fígado. Os autores justificaram o não envolvimento das células 

CD8+ no controle do parasitismo cardíaco em função de uma eventual baixa 

expressão de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (CPH) 

classe I pelos cardiomiócitos (BERAH et al.,1970). Entretanto, recentemente 

TARLETON & ZHANG (1996) mostraram que células CD8+ estavam presentes 
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nas lesões cardíacas na fase crônica. Nestas lesões foi observado um aumento 

da expressão de moléculas do CPH classe I e II, e a presença de uma série de 

linfocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Esses autores também observaram 

que o grupo de citocinas produzidas no local da lesão é diferente daquele 

encontrado nos órgãos linfóides, não havendo associação entre um grupo 

particular de linfocinas e o desenvolvimento da patologia. 

 

1.3.4 As citocinas e a dicotomia Th1/Th2 

 

No final dos anos 80, foi proposto por MOSMANN et al. (1986) que os 

linfócitos T CD4+ poderiam ser divididos em duas sub-populações com base no 

conjunto de citocinas que produziam. Assim, em modelos murinos, as células 

do tipo Th1 produzem interleucina 2 (IL-2), IFN-γ e linfotoxina (LT), enquanto 

que as células do tipo Th2 secretam interleucina 4,5,6,9,10 e 13 (IL-4, IL-5, IL-

6, IL-9, IL-10 e IL-13). A produção de outras citocinas como IL-3, fator de 

necrose tumoral α (TNF-α) e fator estimulante de colônia de macrófago e 

granulócito (GM-CSF) são compartilhadas por ambas as sub-populações 

celulares. Células CD4+ “naive” recém ativadas produzem unicamente IL-2 e 

são consideradas as precursoras (Thp) dos outros fenótipos celulares. A partir 

destas células THp, ocorreria uma diferenciação com expressão dos dois 

conjuntos de citocinas, fenótipo que têm sido denominado de Th0. A partir 

deste ponto aconteceria a polarização para Th1 ou Th2, fenótipos que uma vez 

instaurados, seriam irreversíveis. Recentemente, foi descrito um outro fenótipo 

de células CD4+ que produzem exclusivamente altas quantidades de fator de 

transformação do crescimento β (TGF-β) e são denominadas células Th3 

(MOSMANN & SAD, 1996). 

De maneira geral, o perfil Th1 gera respostas imunes celulares e o Th2 

respostas humorais. A resposta imune celular é mediada por macrófagos e 

células citotóxicas CD8+ e é normalmente dirigida contra parasitas 

intracelulares. Já a resposta imune humoral é mediada por linfócitos B, sendo 

normalmente dirigida a microorganismos extracelulares. As células CD4+ 

participam dos dois tipos de resposta imune. Cabe enfatizar, no entanto, que, 
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muitas vezes, a resposta imune contra determinados patógenos não reflete 

uma polarização clara dentro de um perfil Th1 ou Th2, mostrando a 

participação de ambos os tipos de citocinas (PAUL et al.,1994). 

Desde a descoberta das sub-populações celulares Th1 e Th2, tem sido 

intensa a procura de marcadores de superfície específicos que permitissem 

diferenciar os linfócitos polarizados em uma ou outra direção. Recentemente 

tem sido descrito, em humanos, que os linfócitos com perfil Th2 expressam as 

moléculas CD30 e CCR3 na sua superfície, sendo que as células com perfil 

funcional Th1 não expressam estes marcadores (D'ELIOS et al., 1997; 

SALLUSTO et al., 1997). 

A expressão diferencial de isoformas do antígeno linfocitário CD45 tem 

sido também utilizada como um possível marcador. CD45 é uma proteína 

tirosina fosfatase própria das células nucleadas de origem hematopoiética que 

pode ser expressa em diferentes isoformas, como resultado do “splicing” 

alternativo dos exons 4, 5 ou 6 (também denominados A, B e C). A utilização 

do CD45RB como possível marcador de diferenciação Th1 e Th2 por células 

CD4+ teve como base os trabalhos de BOTTOMLY et al. (1989), que 

mostravam que as células T CD4+ produtoras de IL-2 tinham um fenótipo 

CD45RBhigh, enquanto que as T CD4+ produtoras de IL-4 tinham um fenótipo 

CD45RBlow. Em concordância com estes resultados, POWRIE et al., 1994, 

mostraram que a população CD4+ CD45RBhigh protege contra Leishmania 

major, parasita intracelular cuja destruição pelo sistema imune do hospedeiro 

depende de citocinas Th1. De forma análoga, D'IMPÉRIO LIMA et al. (1996) 

observaram que durante a infecção aguda pelo Plasmodium chabaudi os 

camundongos produzem altos níveis de IFN-γ e pouca IL-4, sendo que nesta 

fase da doença as células CD4+ têm um fenótipo CD45RBhigh predominante; 

nos camundongos que sobrevivem à infecção por este parasita, entretanto, o 

fenótipo dos linfócitos CD4+ muda para CD45RBlow e os animais passam a 

produzir mais IL-4 e pouco IFN-γ.  

Contudo, para outros pesquisadores, a expressão de algumas isoformas 

de CD45 é indicativo do estado de maturação das células CD4+ e não de uma 

polarização Th1/Th2. Desta forma, células “naive” teriam um fenótipo 

CD45RBhigh e células de memória, um fenótipo CD45RBlow (GRIFFIN & ORME, 
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1994), enquanto o fenótipo das células CD4+ efetoras não estaria totalmente 

esclarecido. 

Até o momento se desconhece qual o ligante extracelular da molécula 

CD45, e qual a participação das diferentes isoformas na ativação linfocitária. 

Porém, a geração de linhagens de camundongos deficientes da proteína CD45 

permitiu demonstrar que a expressão desta molécula é importante para o 

desenvolvimento linfocitário (YAKURA, 1994) e para uma sinalização eficiente 

através dos receptores antigênicos dos linfócitos T e B (OKUMURA & 

THOMAS, 1995). 

 

Muitos autores têm proposto que o padrão de resistência ou 

susceptibilidade à infecção pelo T. cruzi está relacionado ao tipo de citocinas 

produzidas com participação destacada das citocinas Th1, responsáveis por 

promover a resistência (SILVA et al., 1992; HOFT et al., 1993; MINOPRIO et 

al., 1993; REED et al., 1994). Assim, a resistência ao parasita depende de 

citocinas tais como o IFN-γ, TNF-α, IL-12 e GM-CSF, enquanto IL-10, IL-4 e 

TGF-β promoveriam a susceptibilidade. A seguir, descrevemos sumariamente, 

a participação das diferentes citocinas na infecção pelo T. cruzi. 

 

A IL-2 é um fator de crescimento para diferentes tipos celulares estando 

envolvida na proliferação de células T e células NK. Além disso, a IL-2 induz a 

síntese de múltiplas citocinas por linfócitos T e de IFN-γ por células NK (ABBAS 

et al.,1994). Na infecção pelo T. cruzi verifica-se que, ao contrário do IFN-γ, que 

é produzido em quantidades significantes nas fases aguda e crônica, a IL-2 é 

produzida apenas de maneira transitória no início da infecção (HARELL-

BELLAM et al., 1983; TARLETON, 1988; SOONG & TARLETON, 1994 e 

ZHANG & TARLETON, 1996). 

Vários mecanismos imunossupressores que afetam direta ou 

indiretamente a produção de IL-2 têm sido propostos para explicar a presença 

efêmera desta citocina na infecção chagásica. SOONG & TARLETON (1994) 

propuseram que a baixa produção de IL-2 durante a infecção pelo T. cruzi pode 

estar ligada, possivelmente, a um efeito inibitório na regulação da transcrição 
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dos genes desta citocina. As prostaglandinas (PGs) podem estar relacionadas 

a esta imunossupressão, uma vez que a adição de um inibidor de 

prostaglandinas, a indometacina, em culturas estimuladas com ConA, induz o 

aumento da produção de IL-2 (HAREL-BELLAN et al., 1985; TARLETON, 

1988). O óxido nítrico (NO) pode também estar envolvido na supressão de IL-2, 

uma vez que linfócitos T humanos ativados em presença desta substância 

apresentam uma diminuição da produção não só de IL-2 mas também de IFNγ, 

IL-5, IL-10 e IL-4 (BAUER et al., 1997). 

De acordo com TARLETON (1993), a supressão de IL-2 na doença de 

Chagas é interessante quando analisada em um contexto imunopatológico, 

uma vez que uma supressão similar tem sido observada em outras doenças 

autoimunes; em ambos os casos, esta supressão não acontece por falta de 

células T capazes de secretar IL-2 ou pela ausência de cofatores como IL-1; 

células supressoras têm sido identificadas em ambos os casos e a produção 

normal de IL-2 pode ser restabelecida in vitro estimulando as células T com 

combinações de éster forbol e ionóforo de cálcio (Ca2+) ou deixando as células 

em repouso por 48-72 horas (VIA & SHEARER, 1988; KROEMER & 

WICK,1989). 

 

A IL-12 é produzida principalmente por macrófagos, agindo sozinha ou 

em sinergismo com a IL-2. É necessária para intensificar a produção de IFN-γ 

pelas células T e NK, nas quais induz também a produção de TNF-α, GM-CSF 

e IL-2 (KOBAYASHI et al.,1989; CHAN et al.,1991). Também induz a ativação 

de células "killer" ativadas por citocinas (LAK) e de células CD8+ citotóxicas 

(TRINCHIERI & SCOTT, 1995). Além disto, esta citocina está envolvida na 

diferenciação de células CD4+ na direção Th1 (MANETTI et al.,1993; WU et al., 

1993; MANETTI et al., 1994). Na doença de Chagas, esta citocina parece 

desempenhar um papel fundamental na fase precoce da infecção, uma vez que 

animais tratados com anticorpos anti-IL-12 têm um aumento da parasitemia e 

mortalidade (ALIBERTI et al., 1996). Desta maneira, a IL-12 produzida por 

macrófagos infectados determinaria a ativação de células NK, as quais, através 

da produção de IFN-γ, induziriam a ativação de macrófagos levando à 
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produção de NO e destruição intracelular dos parasitas (ALIBERTI et al.,1996; 

ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996; CARDILLO et al., 1996). 

 

O IFN-γ tem sido correlacionado com a resistência e o controle do 

parasita na fase aguda da infecção pelo T. cruzi (JAMES et al., 1982; PLATA et 

al., 1984; PLATA et al., 1987; WIRTH et al., 1985; REED, 1988;). Diversos 

modelos têm demonstrado que camundongos resistentes secretam 

significantes quantidades de IFN-γ, enquanto que camundongos suscetíveis 

secretam predominantemente IL-4 e IL-10 (SILVA et al., 1992; MINOPRIO et 

al., 1993; HOFT et al., 1993; REED et al., 1994). O IFN-γ está envolvido na 

ativação de macrófagos, induzindo-os a expressar moléculas de classe II do 

CPH e a secretar radicais de oxigênio e nitrogênio, ambos dotados de potente 

atividade microbicida (MUNOZ-FERNANDEZ et al.,1992). Tem sido relatado 

que o NO produzido em animais infectados está relacionado à resistência e ao 

controle da parasitemia (GAZZINELLI et al., 1992; VESPA et al.,1994).  

O IFN-γ está envolvido na mudança de classe de imunoglobulina para 

IgG2a e IgG3 (SNAPPER et al., 1987 e 1992) e induz nos macrófagos aumento 

de expressão de receptores para a porção Fc de IgG (WILSON & FINBLOOM, 

1992). Esta citocina é ainda responsáve,l indiretamente, por promover a 

diferenciação de células CD4+ TH0 na direção Th1, ao inibir a proliferação de 

células Th2 (PAUL & SEDER, 1994) e por ser um importante estimulador da 

secreção de IL-12 por macrófagos ativados (KUBIN et al., 1993). Na infecção 

pelo T. cruzi, as células T sofrem supressão para produção de IL-2 e não para 

IFN-γ (NABORS & TARLETON, 1991), apesar das duas citocinas terem sido 

classificadas como do tipo Th1. 

Sub-populações de linfócitos T, como células NK, poderiam estar 

envolvidas na produção de IFN-γ. No início da infecção, previamente à ativação 

das células T, as células NK parecem ser as principais responsáveis pela 

produção desta citocina (CARDILLO et al., 1996), enquanto que mais adiante, 

as células T, CD4+ e CD8+, passariam a ter um papel proeminente. No entanto, 

em ensaios de dupla marcação com anticorpos para caracterizar in situ as 

populações produtoras desta citocina, ZHANG & TARLETON, (1996b) 

observaram que os maiores produtores de IFN-γ no baço de animais 
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infectados, são células com fenótipo TCRαβ+ Thy-1+ CD4- CD8-. A importância 

destas células T duplo negativas na imunidade frente ao parasita ainda não foi 

totalmente esclarecida (TARLETON, 1991). 

 

O TNF-α é uma citocina produzida por macrófagos, células T, células NK 

e outras populações celulares. Esta citocina é um mediador da imunidade 

natural e adquirida, com um amplo espectro de funções, destacando seu 

envolvimento no processo inflamatório no qual promove o recrutamento e 

ativação de fagócitos. Quando age sobre os macrófagos, induz a sua ativação, 

estimulando a produção de NO (GREEN et al., 1990; LANGERMANS et al., 

1992). O TNF-α tem um papel importante no controle da infecção murina pelo 

T. cruzi, ativando macrófagos para a destruição intracelular do parasita. 

Entretanto, o TNFα também parece estar envolvido na caquexia e na morte 

durante a fase aguda, sendo um elemento fundamental da reação inflamatória 

tissular. O seu papel em relação ao IFN-γ na ativação de macrófagos é ainda 

controvertido. GOLDEM & TARLETON, (1991) reportaram que TNF-α não 

sinergiza com IFN-γ no aumento da capacidade tripanosomicida; outros 

trabalhos, porém, mostram que estas duas citocinas atuam sinergicamente na 

ativação de macrófagos aumentando a destruição de parasitas intracelulares 

(MUÑOZ-FERNANDEZ et al., 1992). 

 

O GM-CSF é uma citocina responsável pela proliferação, diferenciação e 

ativação de células precursoras de granulócitos e macrófagos (GASSON, 1991; 

HAMILTON, 1993). É produzida por monócitos, macrófagos, linfócitos T e 

células endoteliais (METCALF, 1992). O GM-CSF está envolvido no controle da 

transcrição e da secreção de várias citocinas e também da expressão de 

moléculas de classe II do CPH e de receptores para Fc (COLEMAN et al., 

1988; FISHER et al., 1988). Esta citocina exerce um importante efeito sobre a 

capacidade tumoricida, microbicida e "burst" oxidativo dos macrófagos 

humanos e murinos (DENIS, 1991). O envolvimento de GM-CSF na infecção 

por T. cruzi é ainda pouco entendido, no entanto, em ensaios in vitro, esta 

citocina diminui os níveis de infecção tanto em macrófagos não ativados, 
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quanto em macrófagos ativados via IFN-γ (REED et al., 1987, GRABSTEIN et 

al., 1986). Recentemente, OLIVARES FONTT et al. (1996) observaram que, 

animais tratados com anticorpos monoclonais anti-GM-CSF têm uma 

resistência diminuída à infecção pelo T. cruzi. 

 

A IL-10, citocina desativadora de macrófagos, é indiretamente 

responsável por diminuir a produção de IFN-γ e serve para amortecer os efeitos 

potencialmente lesivos da ativação de macrófagos sobre os tecidos do 

hospedeiro (FIORENTINO et al.,1991). Os linfócitos CD4+ (Th2), os linfócitos 

B1 e os queratinócitos (O'GARRA et al., 1992) são, juntamente com os 

macrófagos (MOSMANN, 1991), responsáveis pela produção de IL-10. A IL-10 

inibe a expressão nos macrófagos de moléculas de classe II e de moléculas 

coestimuladoras B7, fazendo com que estas células tenham sua capacidade de 

apresentar antígenos reduzida (DE WAAL MALEFYT et al., 1991). Também é 

responsável pela diminuição da síntese de IL-2 (DE WAAL MALEFYT et 

al.,1993), IFN-γ (HSU et al.,1990) e IL-12 (D'ANDREA et al.,1993) e está 

envolvida na supressão da proliferação de células T (DE WAAL MALEFYT et 

al., 1991; TAGA & TOSATO, 1992). Ensaios in vitro demonstram que a IL-10 é 

capaz de inibir a destruição intracelular do T. cruzi (GAZINELLI et al., 1992; 

SILVA et al., 1992). Camundongos "knock out" de IL-10 controlam mais 

eficientemente a infecção por T. cruzi, reduzindo os níveis de parasitismo e 

determinando um aumento significante na secreção de IFN-γ, NO, TNF-α e IL-

12 (ABRAHANSOHN et al., 1996; HUNTER et al., 1997). Entretanto, a despeito 

deste efeito protetor, os animais deficientes em IL-10 sucumbem mais 

rapidamente à infecção pelo T. cruzi, o que é um provável resultado do efeito 

incontrolado das citocinas pro-inflamatórias na ausência de IL-10. 

 

A IL-4 é uma citocina que atua em diferentes estágios de ativação, 

proliferação e diferenciação das células B. Na proliferação destas células, esta 

linfocina, que pode ser secretada pelas células T CD4+ e mastócitos, atua como 

fator co-estimulador juntamente com o ligante de CD40 (BANCHEREAU et al., 

1991). Também é responsável, em camundongos, pela mudança de classe de 

imunoglobulinas de IgM para IgG1 e IgE, e pela indução de moléculas de 
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classe II em células B (ZURAWSKI & DE VRIES, 1994). A IL-4 está envolvida 

na diferenciação de linfócitos T na direção Th2 (PAUL & SEDER, 1994). 

Juntamente com a IL-10 e o TGF-β, tem sido considerada como uma citocina 

que promoveria a suscetibilidade dos camundongos na infecção pelo T. cruzi. 

Níveis alterados de IL-4 têm sido detectados no baço de camundongos 

infectados com T. cruzi ao longo da fase crônica, mas não durante a fase 

aguda (ZHANG & TARLETON, 1996b). Em outras infecções por parasitas 

intracelulares, tais como a leishmaniose e a hanseníase, a resposta 

exacerbada de IL-4 leva a um agravamento acentuado da doença (SALGAME 

et al.,1991; PAUL & SEDER, 1994). 

 

O TGF-β é uma citocina produzida por diversos tipos de células, tais 

como macrófagos, células NK e células T. Tem propriedades 

imunossupressivas e anti-inflamatórias (KEHRL et al., 1991; RUSCETTI et al., 

1993). Sua ausência em camundongos "knock out" resulta em uma inflamação 

difusa por células mononucleares em diversos órgãos vitais (CHRIST et al., 

1994). O TGF-β inibe in vitro a capacidade de macrófagos ativados por IFN-γ 

em matar o T. cruzi (SILVA et al., 1991; GAZZINELLI et al., 1992) e a sua 

administração em camundongos infectados induz altas taxas de parasitemia e 

mortalidade (SILVA et al., 1991). ZHANG & TARLETON (1996a) e ZHANG & 

TARLETON (1996b) demonstraram que, o TGF-β é produzido no coração e no 

baço durante todo o curso da infecção, tanto em modelos resistentes, quanto 

nos suscetíveis a infecção por T. cruzi. Estes resultados sugerem que esta 

citocina tem um importante papel na modulação da intensa e prolongada 

resposta inflamatória ao T. cruzi, limitando os danos tissulares causados pela 

inflamação. 

 

1.3.5 Mecanismos de patogênese 

 

Na doença de Chagas, o T. cruzi induz de maneira direta ou indireta uma 

série de alterações moleculares e morfológicas em diferentes tecidos e órgãos, 

das quais decorrem os quadros anátomo-clínicos que caracterizam a 
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enfermidade. Diversos fatores atuam na patogênese da Doença de Chagas, 

determinando uma maior ou menor incidência de infiltrado inflamatório e de 

destruição tissular. Entre estes, alguns são inerentes ao T. cruzi, ligados ao seu 

polimorfismo, tropismo e constituintes antigênicos e outros estão relacionados 

ao hospedeiro, como constituição genética, idade, sexo, entre outros. Nota-se 

que os fatores patogênicos são múltiplos e em grande parte desconhecidos 

(TAFURI, 1987). 

Três elementos podem estar envolvidos na patologia durante a infecção 

pelo T. cruzi: destruição celular conseqüente à quebra de ninhos do parasita, 

destruição celular que acompanha a resposta inflamatória e deficiência 

funcional, resultado da fibrose que acompanha a resolução da inflamação. 

Estes processos são simultâneos e podem atingir qualquer tecido ou órgão; 

entretanto, o coração, o tubo digestivo e o sistema nervoso são os principais e 

mais importantes alvos (LOPES & CHAPADEIRO, 1997). Alguns mecanismos 

têm sido propostos para explicar como a resposta imune poderia determinar a 

disfunção dos órgãos atingidos. Estes incluem: i) a destruição direta do tecido 

muscular, ii) a perda de função muscular conseqüente à desnervação local, iii) 

a agregação plaquetária intravascular geradora de microinfartos, entre outros 

(TARLETON, 1993). 

A hipótese mais aceitável para explicar a existência de inflamação no 

coração, tubo digestivo, e outros órgãos lesados seria a de uma reação 

inflamatória frente aos parasitas que colonizam estes órgãos. Nesta 

perspectiva, as lesões crônicas seriam geradas por uma contínua destruição do 

tecido infectado através de uma resposta inflamatória induzida pelo T. cruzi e 

mediada por clones linfocitários específicos para o parasita. Entretanto, a 

ausência de ninhos nas proximidades dos infiltrados levantou a hipótese da 

reação inflamatória não ser mediada por clones linfocitários específicos para o 

parasita, mas sim, por clones auto-reativos que reconheceriam antígenos 

próprios. Desta forma, o processo inflamatório crônico e a conseqüente 

destruição tissular passaram a ser considerados como resultado de um 

processo autoagressivo. Neste contexto de autoimunidade, diversos antígenos 

tissulares foram descritos nas duas últimas décadas como elementos alvo dos 

linfócitos T e B autorreativos, e diversos mecanismos, não excludentes, foram 
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propostos como responsáveis pela indução de autorreatividade. Assim, foi 

sugerido que a perda de tolerância às estruturas próprias durante a infecção 

pelo T. cruzi seria o resultado: i) da persistente resposta inflamatória local; ii) da 

intensa ativação policlonal dos linfócitos nas fases aguda e crônica (MINOPRIO 

et al., 1989a e 1989b e VAN VOORHIS & EISEN, 1989) e iii) da reatividade 

cruzada entre o parasita e antígenos próprios órgãos-específicos 

(SADIGURSKY et al., 1982; CUNHA-NETO et al., 1995). 

RIBEIRO DOS SANTOS et al. (1992) sugeriram ser a autoimunidade o 

principal mecanismo implicado na gênese da miocardite crônica na doença de 

Chagas. Estes autores investigaram a autorreatividade contra o tecido cardíaco 

singênico in vivo, através de transplantes de coração de camundongos recém-

nascidos para a base da orelha de camundongos chagásicos crônicos ou de 

controles não infectados. Assim, não era observada rejeição em animais não 

infectados, enquanto que os animais crônicos rejeitavam prontamente o órgão 

transplantado. A rejeição parecia ser mediada por linfócitos T CD4+ e o estado 

de tolerância podia ser restabelecido com o tratamento in vivo com anticorpo 

monoclonal anti-CD4 antes dos transplantes. 

A hipótese de autoagressão foi considerada nas últimas décadas como a 

mais provável para explicar a patologia chagásica. Recentemente, entretanto, 

foi reavaliada a participação do parasita como elemento alvo dos processos 

inflamatórios tissulares. Isto foi resultado dos avanços tecnológicos que 

permitiram a detecção in situ de antígenos ou DNA do parasita. Assim, 

HIGUCHI et al.(1993) mostraram que, em humanos, a intensidade da 

miocardite se correlaciona diretamente com os níveis de antígenos de T. cruzi 

no coração detectados por imuno-histoquímica. Por outro lado, VAGO et al. 

(1996), utilizando técnicas de PCR (do inglês, Polymerase Chain Reaction) 

detectaram a presença do T. cruzi no esôfago unicamente naqueles pacientes 

chagásicos que apresentavam um quadro clínico de patologia digestiva. 

TARLETON et al. (1997) mostraram, posteriormente, que corações neonatais 

transplantados para camundongos crônicos não exibiam quaisquer sinais de 

rejeição, sobrevivendo por mais de um ano totalmente livres de inflamação e de 

parasitas, como foi determinado por análise de PCR in situ. Entretanto, quando 

se injetavam parasitas diretamente nos corações transplantados em animais 
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crônicos, observava-se uma rápida e intensa resposta inflamatória, sugerindo 

que o parasita é um fator preponderante e indispensável para o 

estabelecimento das lesões tissulares. 

O conjunto destes resultados indica que, qualquer que seja o mecanismo 

envolvido na destruição das células do hospedeiro, o parasitismo tissular na 

fase crônica parece ter um papel importante no desenvolvimento da patologia. 

Se esta correlação só foi recentemente observada, deve-se ao fato dos 

métodos utilizados até então, para detectar a presença de parasitemias na fase 

crônica (xenodiagnóstico e hemocultura), serem essencialmente não 

quantitativos (TARLETON, 1993). 

Tomando como base o conjunto destes resultados, que sugerem a 

existência de uma correlação entre o parasitismo na fase crônica e a patologia, 

decidimos avaliar quais os fatores responsáveis pelo nível de parasitismo na 

fase crônica. Neste trabalho, analisamos se este seria um reflexo da carga 

parasitária durante a fase aguda da doença. 
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Este projeto tem como objetivo definir se a carga parasitária na fase aguda afeta: 
 

a) a parasitemia,  

b) a patologia,  

c) e a resposta imune, 

 

 na fase crônica da doença de Chagas experimental. 

 

 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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1.4 Abordagem experimental 
 

Os objetivos deste projeto foram abordados infectando-se camundongos 

com diferentes inóculos de T.cruzi, possibilitando assim a obtenção de grupos 

submetidos a alta e baixa carga parasitária na fase aguda da infecção. 

Posteriormente, estes grupos foram analisados na fase crônica sob diversos 

parâmetros: 

 

a) Análise da parasitemia, direta ou indireta através de ensaio de 

transferência do sangue de animais crônicos para animais 

imunossuprimidos pelo tratamento com ciclofosfamida. 

 

b) Análise do baço: 

- quantificação do número de células esplênicas. 

- quantificação do número total de células esplênicas (PFCs) que 

secretam anticorpos dos diferentes isotipos (IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b e 

IgG3) através do ensaio de ELISASPOT. 

- quantificação dos níveis de linfocinas (IL-2, IL-4, IL-10 e IFNγ) 

através do ensaio de ELISA de esplenócitos estimulados com ConA. 

- análise da celularidade diferencial esplênica, através do ensaio 

de citometria de fluxo para diferentes marcadores (CD4+, CD8+, 

CD45R+(B220), CD45RB(16a), CD45RB(23g2) e CD5+). 

 

c) Análise da reatividade sorológica frente a antígenos de T.cruzi. 

 

d) Análise histopatológica do coração e músculo estriado esquelético. 
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1.5 Animais 

 

Nos experimentos desta tese foram utilizados camundongos fêmeas das 

linhagens A/J e CAF1, de 6 a 8 semanas de idade, obtidos do Biotério de 

Animais Isogênicos do Departamento de Imunologia, ICB/USP. 

 

1.6 Manutenção das cepas de T. cruzi 

 
A cepa Y de Trypanosoma cruzi (SILVA & NUSSENZWEIG, 1953) foi 

originalmente obtida no Centro de Imunologia (Instituto Butantã) e foi mantida 

em camundongos A/J por meio de passagens semanais do sangue infectado. 

Resumidamente, o sangue contendo os parasitas foi colhido em solução de 

citrato de sódio a 3,8% por punção do plexo oftálmico. O número de parasitas 

na suspensão foi determinado por contagem em hemocitômetro (câmera de 

Neubauer) e ajustado para 4X105 parasitas/mL. Camundongos normais foram 

inoculados pela via intraperitoneal (i.p.) com 0.25 mL da suspensão contendo 

1X105 parasitas. 

A cepa CL de T. cruzi (BRENER & CHIARI, 1963) foi gentilmente cedida 

pelo Prof. Dr. Momtchilo Russo e foi mantida em nosso laboratório de maneira 

semelhante à descrita acima. No caso desta cepa, os repiques eram feitos a 

cada duas semanas e o inóculo utilizado continha 1X104 parasitas. 

 

1.7 Modelos de infecção e tratamento quimioterápico 
específico 

 
Modelo I: Infecção com parasitas da cepa Y de T. cruzi em 

camundongos resistentes. Camundongos CAF1 foram infectados por via i.p. 

com 5, 50, 5.000 e 50.000 formas sanguíneas da cepa Y de T. cruzi. 

 



 26 

Modelo II: Infecção com parasitas da cepa Y de T. cruzi em 

camundongos suscetíveis. Camundongos A/J foram infectados por via i.p. com 

50 ou 50.000 formas sanguíneas. No sexto dia após a infecção, os animais dos 

grupos infectados e controles foram tratados com uma dose única, de 1g/kg de 

peso corporal, de Benzonidazol (Rochagan, Roche), via intra-gástrica (i.g.). 

 

Modelo III: Infecção com parasitas da cepa Y de T. cruzi em 

camundongos suscetíveis. Camundongos A/J foram infectados por via i.p. com 

1.000 (baixa dose) ou 100.000 (alta dose) formas sanguíneas. No sexto dia 

após a infecção, os animais dos grupos infectados e controles foram tratados 

com uma dose única, de 1g/kg de peso corporal, de Benzonidazol (Rochagan, 

Roche), via i.g. 

 

Modelo IV: Infecção com parasitas da cepa CL de T. cruzi em 

camundongos suscetíveis. Camundongos A/J foram infectados por via i.p. com 

1.000 (baixa dose) ou 100.000 (alta dose) formas sanguíneas da cepa CL. No 

décimo primeiro dia após a infecção, os animais dos grupos infectados e 

controles foram tratados com uma dose única, de 1g/kg de peso corporal, de 

Benzonidazol (Rochagan, Roche), via i.g. 

 

1.8 Avaliação das parasitemias na fase aguda 

 
As parasitemias foram avaliadas na fase aguda da infecção através do 

exame a fresco de gota de sangue obtida pela secção da cauda. As 

determinações de parasitemia foram feitas pelo método descrito por BRENER 

(1962). 

 

1.9 Avaliação das parasitemias na fase crônica 

 
As parasitemias na fase crônica foram avaliadas através de uma técnica 

semi-quantitativa altamente sensível, onde o sangue dos animais crônicos é 
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sub-inoculado, ou seja, transferido para camundongos normais que 

posteriormente são tratados com Ciclofosfamida (ALVAREZ et al., 1991) 

(Fig.1). Os animais crônicos foram sangrados individualmente usando uma 

solução de Citrato de Sódio a 3,8%. Alíquotas de 0,1 mL de sangue da cada 

animal crônico foram injetadas via i.p. em três animais normais, os quais 

receberam dois dias mais tarde uma dose única, de 200 mg/Kg de peso, de 

Ciclofosfamida (Enduxan, Abbott), via i.p. A partir do sexto dia após a 

transferência do sangue, os animais transferidos foram avaliados, conforme 

descrito por BRENER, (1962), para verificar a presença de parasitas 

circulantes. Um animal crônico foi considerado ter parasitemia positiva quando 

seu sangue resultava em pelo menos uma transferência positiva. Os níveis de 

parasitemia crônica dos grupos experimentais foram estimados pela freqüência 

de transferências positivas por grupo e pela freqüência de transferências 

positivas considerando unicamente os animais com parasitemia positiva em 

cada grupo. 

 

1.10 Citometria de fluxo (FACS) 

 

A técnica de citometria de fluxo foi utilizada para a análise das populações 

linfocitárias no baço de animais crônicos. As células foram obtidas por 

rompimento mecânico do baço dos camundongos em meio D-MEM (Dubecco’s 

modified eagle medium) (Gibco BRL, New York, USA) suplementado com 3% 

de soro fetal bovino (FCS), que sera chamado de meio completo. Estas células 

foram duplamente marcadas em suspensão com anticorpos de rato anti-CD5 e 

anti-B220, ou anti-Ia e anti-CD8, ou anti-CD4 (todos Gibco BRL) e anti-CD45RB 

(clones 16A e 23G2) (Pharmingen, San Diego, USA), marcados com PE 

(ficoeritrina) ou FITC (fluoresceína). Essas células foram mantidas em meio D-

MEM, distribuídas em placas de cultura de 96 orifícios com fundo em U 

(Corning, New York, USA) na concentração de 0,5X106 células /100 μL / por 

orifício. Após a centrifugação (5 minutos, 4°C, 200g), o sobrenadante foi 

desprezado e os anticorpos monoclonais marcados foram adicionados em 

concentrações ótimas previamente estabelecidas. As placas de cultura foram  
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Figura 1- Esquema do ensaio de transferência para 

avaliação das parasitemias na fase crônica. 

 

Animal crônico

Transferência de sangue 
de animal crônico p/ três 

animais normais (0.1ml/animal)
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mantidas a 4°C por 30 minutos em local com pouca luminosidade. A seguir, as 

células foram lavadas uma vez com meio de cultura e duas vezes com salina 

tamponada com fosfato (PBS), sendo posteriormente ressuspendidas em 0,5 

mL de uma solução de paraformaldeído a 0,1%. As suspensões de células 

marcadas foram analisadas em um citofluorímetro de fluxo (FACScan) (Becton 

Dicikinson, Mountain View, USA) de acordo com a intensidade de fluorescência 

(FL1 e FL2) e a dispersão do feixe luminoso (FSC). A distribuição no FSC 

(Forward scatter) das células com fluorescência positiva foi analisada a fim de 

determinar a porcentagem de células blásticas nas diferentes subpopulações 

linfocitárias 

 

1.11 Ensaio de ELISASPOT 

 

O ensaio de ELISASPOT foi realizado segundo o método descrito por 

CZERKINSKY et al. (1983) e SEDGWICK & HOLT (1983). Placas de ELISA 

(Costar, Cambridge, MA, USA) foram incubadas durante 18 horas (h), a 40C 

com anticorpos de cabra anti-imunoglobulina total de camundongos (10μg/mL). 

As placas foram saturadas, por 60 minutos, com PBS contendo 1% de gelatina. 

Após lavagens sucessivas com PBS, volumes de 100μl de meio completo 

contendo diluições decrescentes de células esplênicas (a partir de 105 células) 

foram distribuídas nas placas de ELISA. As suspensões celulares foram 

mantidas em banho de gelo. A seguir, as culturas de células foram incubadas, 

durante 6 horas, a 370C, em atmosfera contendo 5% de CO2. Após este 

período, as células foram lisadas com um pulso rápido de água destilada e, a 

seguir, as placas foram lavadas por 3 vezes em PBS contendo 0,05% de 

Tween 20 (Sigma, St. Louis, MO, USA). A presença de células secretoras de 

anticorpos foi revelada adicionando-se anticorpos de cabra anti-IgM, anti-IgG1, 

anti-IgG2a, anti-IgG2b e anti-IgG3 de camundongo conjugados a biotina, 

seguido por avidina conjugado à fosfatase alcalina (diluída 1/1000 em PBS-

Tween com 1% de BSA). Todos os anticorpos e conjugados foram adquiridos 

da Southern Biotechnologies Associates (Birmingham, USA) e utilizados em 
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concentrações ótimas previamente estabelecidas. Um volume de 50μL por 

orifício de 5-bromo, 4-cloro, 3-indolil fosfato (5-BCIP, 5-bromo chloro 3-indolyl 

phosphate, Sigma) diluído na concentração de 1mg/ml de tampão 2-amino 2-

metil 1-propanol (AMP, 2-amino 2-methyl 1-propanol, E. Merck A. G., 

Darmastadt, Alemanha) foi usado como substrato. As placas foram incubadas, 

por 2 h a 370C, em atmosfera úmida e o número de manchas (“spots”) por 

orifício foi quantificado com o auxílio de uma lupa. Os números de células 

secretoras de anticorpos por 106 células foram determinados em orifícios 

contendo entre 20 a 50 "spots". Os números de "spots" por baço para cada 

especificidade ou isotipo foram calculados levando em consideração os 

números totais de células esplênicas, determinados após contagem em 

hemocitômetro. 

 

1.12 Obtenção dos sobrenadantes de cultura de células 
esplênicas 

 

Suspensões celulares individuais provenientes do baço de camundongos 

A/J controles e infectados com baixa (103) e alta dose(105) foram obtidas ,como 

descrito anteriormente, e cultivadas em placas de 24 orifícios (Costar), para 

obtenção dos sobrenadantes de cultura. Utilizou-se meio DMEM suplementado 

com 7% de FCS, 5.5X10-5 M de 2-Mercapto-etanol (ME), 2mM de Piruvato, 

100U/mL de Penicilina-G potássica e 100μg/mL de Sulfato de Estreptomicina. 

As células foram ajustadas para a concentração de 5x106 células/mL, 

estimuladas com 2,5μg/mL de concanavalina A (ConA) e mantidas a 370C em 

atmosfera com 5% de CO2. Os sobrenadantes foram coletados após 24, 48 e 

72h totais de cultivo, respectivamente e armazenados a -800C para posterior 

dosagem de citocinas. 
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1.13 Dosagem de citocinas nos sobrenadantes de cultura 
celular 

 

As citocinas foram quantificadas em sobrenadantes de culturas 

estimuladas por ConA. As dosagens foram realizadas através da técnica de 

ELISA Sandwich de captura, empregando anticorpos monoclonais de rato anti-

citocina de camundongo. Placas de ELISA (Costar) foram incubadas 18 h, a 

40C, com anticorpos de rato anti-IFNγ, anti-IL-4, anti-IL-2, ou anti-IL-10 de 

camundongos (4μg/mL) (Pharmingen), diluídos em tampão de sensibilização 

(0.1M NaHCO3). Após este período, as placas foram bloqueadas com 200μL de 

gelatina (Merck) a 1%, durante 1 hora. Posteriormente as placas foram lavadas 

por 3 vezes em PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Sigma) e em seguida, 

50μL do padrão (citocinas recombinantes, Pharmingen) e dos sobrenadantes a 

serem testados foram acrescentados, diluídos em meio completo. As placas 

foram incubadas durante 18 h a 40C. Após este período as placas foram 

lavadas mais uma vez em PBS-Tween e 50μL dos anticorpos monoclonais 

específicos para cada citocina conjugados à biotina (Pharmingen) foram 

adicionados, utilizando como diluente PBS contendo 0,05% de Tween e 1% de 

BSA (Sigma). Posteriormente, as placas foram incubadas durante 45 minutos à 

temperatura ambiente. Após esta etapa as placas foram lavadas 3 vezes em 

PBS-Tween e em seguida incubadas por 30 minutos com 50μL do conjugado 

enzimático (streptoavidina marcada com peroxidase, Gibco BRL) diluído 1/1000 

em PBS-Tween com 1% de BSA. Por fim, as placas foram lavadas mais uma 

vez, como já descrito, e 50 μl de uma solução contendo o substrato H2O2 e o 

cromógeno OPD (O-Fenilenodiamina, Sigma), dissolvidos em tampão citrato 

0,028M / fosfato de sódio 0.044M, foram colocados. A reação foi bloqueada 

com ácido cítrico 0,2M e a leitura realizada a 450nm em leitor de ELISA MR 

5000 (Dynatech). As concentrações de citocinas de cada amostra (ng/mL) 

foram calculadas utilizando-se a parte linear da curva padrão de citocinas 

recombinantes (Pharmingen). 
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1.14 Obtenção de formas tripomastigotas de cultura e preparo 
de antígeno de T.cruzi 

 

As formas tripomastigotas de T.cruzi (cepa Y), foram obtidas do 

sobrenadante de monocamadas de células LLC-MK2 infectadas (American 

Type Culture Collection - ATCC - CCL7.1). Os parasitas provenientes destas 

culturas foram lavados 3 vezes em PBS estéril, por centrifugação (1900 g, 20 

min, 40C) e ressuspendidos na concentração de 109 parasitas/mL. Em seguida, 

cada alíquota foi submetida a 10 ciclos de congelamento e descongelamento 

como descrito por CUROTTO-DE-LAFAILLE et al. (1990). As amostras foram 

armazenadas a -800C e a concentração proteica foi da ordem de 2,5 mg/mL 

para as suspensões de 109 parasitas/mL 

 

1.15 Dosagem de anticorpos específicos anti-T. cruzi 

 

Para dosagem dos anticorpos específicos anti-T. cruzi no soro de 

camundongos cronicamente infectados utilizamos o ensaio de ELISA descrito 

por AVRAMEAS et al. (1979), com algumas modificações. Para a 

sensibilização das placas, foram utilizados 50μL de antígeno de T. cruzi 

(20μg/mL) diluído em tampão de carbonato/bicarbonato 0.05M pH 9.6. As 

placas foram incubadas por 18 h a 40C. Após 3 lavagens sucessivas, de 5 

minutos cada uma, com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Sigma Chemical 

Co.), as placas foram saturadas, por 60 minutos, com 200μL de PBS-Tween 

contendo 3% de BSA. Após novas lavagens, foram adicionados a cada orifício 

50μl das diluições de cada soro, feitas em PBS-Tween contendo 1% de BSA 

(diluições: 1:200, 1:400 e 1:800 para IgM e IgG1; 1:3200, 1:6400 e 1:25600 

para IgG2a; 1:100, 1:200 e 1:400 para IgG3 e IgG2b), seguida de incubação de 

1 h à temperatura ambiente. Após novos ciclos de lavagem, a presença de 

anticorpos específicos contra o parasita foi revelada adicionando-se anticorpos 

de cabra anti-IgM, anti-IgG1, anti-IgG2a, anti-IgG2b e anti-IgG3 de 

camundongo conjugados à biotina, seguido por adição de avidina conjugado á 
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peroxidase (Gibco BRL), diluída 1/1000 em PBS-Tween com 1% de BSA. Por 

fim, as placas foram lavadas mais uma vez como já descrito, e 50 μL de uma 

solução contendo o substrato H2O2 e o cromógeno OPD dissolvidos em tampão 

citrato 0,028M / fosfato de sódio 0.044M foram colocados. A reação foi 

bloqueada com ácido cítrico 0,2M e a leitura foi realizada a 450nm em leitor de 

ELISA MR 5000 (Dynatech). As concentrações (μg/mL) dos anticorpos IgG2a e 

IgG1 foram estimadas por padronização indireta, segundo FERREIRA et al. 

(1996), com pequenas alterações. Em cada placa de ELISA, alguns dos 

orifícios foram sensibilizados com soro de cabra anti-imunoglobulina total de 

camundongo (10 μg/mL) e incubados com diluições seriadas (de 10 a 

0,078ng/well, em duplicatas) de um padrão de isotipo de imunoglobulina de 

camundongo. A correspondência entre os valores de O.D. e a concentrações 

de IgG1, ou IgG2a, foi estabelecida pela equação matemática da parte linear 

da curva padrão dos isótipos de imunoglobulinas. As concentrações (μg/mL) de 

anticorpos específicos para o parasita, de cada soro, foram calculadas 

aplicando os valores de D.O. (Densidade Ótica) das amostras séricas nesta 

equação. Diluições das amostras com D.O. abaixo ou acima da parte linear de 

uma curva com soro hiperimune de T. cruzi não foram consideradas. Todos os 

anticorpos, incluindo os conjugados e padrões, foram adquiridos de Southern 

Biotechnologies Associates (Birmingham, USA). 

 

1.16 Histopatologia 

 

Os animais foram anestesiados, sangrados através de punção cardíaca 

até a morte e seus órgãos foram imediatamente coletados e fixados por 24 h 

em solução de formaldeído a 10%, sendo posteriormente incluídos em blocos 

de parafina. O coração foi cortado sagitalmente em duas partes, cada uma 

contendo as quatro cavidades. Seis cortes sagitais de 5 μm, não consecutivos, 

foram obtidos do coração e do músculo esquelético (quadríceps), corados por 

hematoxilina-eosina e posteriormente analisados na sua totalidade através de 

microscopia ótica. Para mensuração das lesões, utilizou-se um microscópio 

Olympus (Olympus Optical Co, Tokyo, Japan) acoplado a uma camêra de vídeo 
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conectada a um sistema de análise de imagens computadorizado (BIOSCAN 

OPTIMAS, Bioscan Inc. Edmonds, WA). Após a calibração do sistema com 

uma régua Zeiss de 2 mm, cada lesão foi delimitada com uma caneta eletrônica 

e sua área imediatamente calculada. A soma das áreas dos infiltrados foi 

calculada para cada camundongo e os valores individuais foram expressos em 

μm2 de infiltrado inflamatório por mm2 de área examinada. 

 

1.17 Análise estatística 

 

Para análise comparativa entre os grupos experimentais, adotamos os 

testes t de Student para duas variáveis assumindo igual variância e Mann-

Whitney. Os níveis de significância foram definidos como sendo iguais ou 

inferiores a 0,05 (p<0,05), e em alguns casos iguais ou inferiores a 0,1 (p<0,1). 
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1.18 Escolha do modelo experimental 

 
A princípio, nosso objetivo foi obter um modelo de infecção onde fossem 

estabelecidos grupos experimentais claramente diferenciados em relação à 

carga parasitária na fase aguda. De início pensamos que isto seria possível 

utilizando uma linhagem de camundongo de conhecida resistência à cepa Y do 

T. cruzi, a linhagem CAF1. 

 

4.1.1 Modelo I: Camundongos CAF1 infectados com 5, 50, 5.000 
e 50.000 T. cruzi. 

 

Neste modelo preliminar utilizamos camundongos isogênicos CAF1 

infectados com 5, 50, 5.000 e 50.000 parasitas. A princípio este protocolo 

pareceu ideal para definir grupos com carga parasitárias diferentes. Entretanto, 

os resultados mostraram que a carga parasitária na fase aguda varia muito 

pouco em função da dose, sendo que a variação entre os grupos se refletia 

principalmente em um deslocamento no tempo dos picos de parasitemia 

(Fig.2). Como o objetivo inicial do projeto, era obter grupos com diferenças 

significantes em relação a cargas parasitárias, este modelo se mostrou 

inapropriado. 

 

4.1.2 Modelo II: Camundongos A/J infectados com 50 e 50.000 
T. cruzi, seguido de tratamento com Benzonidazol no 6o de 
infecção. 

 

Devido às dificuldades encontradas no primeiro modelo experimental, 

pensamos que dificilmente poderíamos obter grupos com diferentes cargas 

parasitárias, utilizando protocolos que deixassem a infecção na sua evolução 

natural. Entretanto, consideramos que este objetivo poderia ser atingido 

interrompendo as curvas parasitêmicas em animais infectados com diferentes 

doses de T. cruzi. Para avaliar esta possibilidade, realizamos várias 

experiências utilizando camundongos isogênicos A/J, linhagem suscetível à 

infecção por T. cruzi, nos quais induzimos o controle da parasitemia mediante  
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Figura 2- Curva de parasitemia de animais CAF1, infectados via 

intraperitoneal com 5, 50, 5.000 e 50.000 formas tripomastigotas da cepa Y de 

T. cruzi (Tc). Os valores correspondem à média aritmética de 5 animais por 

grupo. 
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tratamento quimioterápico específico com Benzonidazol. Desta maneira, grupos 

de camundongos foram infectados com 50 (baixa dose) e 50.000 (alta dose) 

parasitas e tratados no 6o dia de infecção com uma dose única, via intragástrica 

de Benzonidazol. Este protocolo a princípio pareceu ser adequado, uma vez 

que diferenciava os grupos nitidamente em relação a carga parasitária nos 

primeiros dez dias da fase aguda (Fig.3); entretanto, esta diferenciação deixou 

de ser eficaz, devido ao aparecimento de um pico tardio de parasitemia no 

grupo infectado com baixa dose, por volta do dia 27 de infecção. Este 

comportamento da curva parasitêmica no grupo infectado com baixo inóculo, se 

deve possivelmente a um fraco estímulo antigênico, resultante do baixo número 

de parasitas no dia do tratamento com Benzonidazol, o que limita a ativação do 

sistema imune para o controle eficiente da parasitemia. 

 

4.1.3 Modelo III: Camundongos A/J infectados com 1.000 e 
100.000 T. cruzi, seguido de tratamento com Benzonidazol no 
6o dia de infecção. 

 

Devido ao resultado inesperado obtido anteriormente, repetiu-se o 

experimento aumentando os inóculos infectantes para 1.000 parasitas (baixa 

dose) e 100.000 parasitas (alta dose), mantendo-se o tratamento com 

Benzonidazol no 6o dia de infecção. Neste experimento (Fig.4), e em outros 

realizados com o mesmo protocolo, conseguimos resultados satisfatórios, uma 

vez que os grupos estavam claramente diferenciados em relação à carga 

parasitária na fase aguda e não foram observados picos tardios de parasitemia 

em nenhum dos grupos experimentais. 

 

Com base nos resultados descritos acima, escolhemos a infecção de 

grupos de camundongos A/J com inóculos de 1.000 e 100.000 T. cruzi (cepa 

Y), seguido de tratamento com Benzonidazol no 6o dia, como modelo 

experimental adequado a propiciar diferentes níveis de carga parasitária na 

fase aguda da doença. 
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Figura 3- Curva de parasitemia de animais A/J infectados via intraperitoneal 

com 50 ou 50.000 formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi (Tc). No 6o dia 

de infecção, ambos os grupos foram tratados com uma dose única de 1g/Kg 

de peso corporal de Benzonidazol, via intragástrica. Os valores correspondem 

à média aritmética de 5 animais por grupo. 
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Figura 4- Curva de parasitemia de animais A/J infectados via intraperitonial 

com 103 (baixa dose) ou 105 (alta dose) formas tripomastigotas da cepa Y de 

T. cruzi (Tc). No 6o dia de infecção, os animais de ambos os grupos foram 

tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso corporal de Benzonidazol, via 

intragástrica. Os valores correspondem à média aritmética de 5 animais por 

grupo ± desvio padrão. 
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1.19 Parasitemia na fase crônica 

 

Após um ano de infecção, as parasitemias dos camundongos infectados 

com alto e baixo inóculos foram avaliadas através de um ensaio de sub-

inoculação semi-quantitativo (ALVAREZ et al., 1991). Os camundongos 

infectados com alta dose (105 parasitas) mostraram uma parasitemia residual 

na fase crônica superior à dos animais do grupo infectado com baixa dose (103 

parasitas) (Tabela I). Estas diferenças foram evidentes quando expressas em 

relação ao número de animais crônicos que determinavam transferências 

positivas, e também quando calculamos as porcentagens de transferências 

positivas de cada grupo. Resultados similares foram obtidos em animais 

crônicos infectados com alto ou baixo inóculo de parasitas da cepa CL (Tabela 
II). Mais ainda, se entre os animais infectados com 103 e 105 tripomastigotas 

(cepa Y) considerarmos apenas aqueles que mostraram parasitemia positiva na 

fase crônica, observamos que nos animais do grupo de alta dose, 73,3% das 

transferências foram positivas, contra 48,1% no grupo de baixa dose. Estes 

resultados sugerem que os camundongos com parasitemia positiva no grupo 

de alta dose têm mais parasitas circulantes que os animais positivos do grupo 

infectado com baixa dose. 

 

1.20 Análise histopatológica 
 

Para a análise histopatológica dos grupos crônicos infectados com alta e 

baixa dose de parasitas utilizamos o coração e o músculo esquelético. Os 

animais infectados com alta dose mostraram ter maior grau de miocardite e 

miosite que os animais infectados com baixa carga (Tabela III e fig. 5). Os 

infiltrados inflamatórios foram classificados como focais e difusos e eram 

constituídos predominantemente por células mononucleares, estando muitas 

vezes presentes em regiões perivasculares. Exemplos de infiltrados com 

diferentes intensidades são mostrados na figura 6. O grupo infectado com alto 

inóculo apresentou um significativo aumento no número de fibras degeneradas 

no músculo esquelético. Não foram encontrados ninhos de parasitas, e em 
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Tabela I- Quantificação dos níveis de parasitemia na fase crônica da infecção pelo T.cruzi (cepa Y) a. 

  

grupos b 

 

dias  

de 

infecção 

 

% de animais crônicos com 

transferências positivas 

 

% de transferências 

 positivas por grupo 

 

% de transferências positivas  

dos animais com  

parasitemias positivas c 

      

Exp. 1 103 parasitas 315 41.66 % (5/12) 19.44 % (7/36) 7/15 

Exp. 2 ” 326 42.85 % (3/7) 19.04 % (4/21) 4/9 

Exp.3 ” 476 20.00 % (1/5) 13.33 % (2/15) 2/3 

    TOTAL 13/27 (48,1%) 

Exp. 1 105 parasitas 315 70.00 % (7/10) 43.30 % (13/30) 13/21 

Exp. 2 ” 326 85.71 % (6/7) 76.19 % (16/21) 16/18 

Exp.3 ” 476 70.00 % (7/10) 50.00 % (15/30) 15/21 

    TOTAL 44/60 (73,3%) 
 

a As parasitemias foram avaliadas através do ensaio semi-quantitativo de sub-inoculação. Volumes de sangue de 0,1 mL de cada animal crônico foram 

transferidos para três animais não infectados. 
b Camundongos foram infectados com 103 ou 105 formas tripomastigotas de T. cruzi. No 6o dia de infecção todos os animais foram tratados com Benzonidazol 

e as suas parasitemias verificadas nos tempos indicados acima. Na tabela são mostrados os resultados de três experimentos com grupos pareados de alto e 

baixo inóculo. 
c Nesta análise foram considerados exclusivamente os animais crônicos de cada grupo que resultaram em transferências positivas. 
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Tabela II- Quantificação dos níveis de parasitemia na fase crônica da infecção por T.cruzi (cepa CL) a. 

 
 

grupos b 

 

dias  

de 

infecção 

 

% de animais 

crônicos com 

transferências 

positivas 

 

% de 

transferências 

positivas por 

grupo 

    

103 parasitas 84 12,50% (1/8) 6,25% (1/16) 

105 parasitas ″ 75,00% (6/8) 37,5% (6/16) 

    

 
a As parasitemias foram avaliadas através do ensaio semi-quantitativo de sub-inoculação. Volumes de sangue de 0,1 mL de cada animal crônico 

foram transferidos para dois animais não infectados.  
b Camundongos foram infectados com 103 ou 105 formas tripomastigotas de T. cruzi. No dia 11o dia de infecção todas os animais foram tratados 

com Benzonidazol e as suas parasitemias foram verificadas nos tempos indicados acima. 
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Figura 5- Análise morfométrica dos infiltrados inflamatórios do coração e 

músculo esquelético de animais submetidos a diferentes inóculos 

parasitários na fase aguda da infecção. Camundongos A/J foram infectados 

via intraperitonial com 103 (baixa dose,  ◊) ou 105 (alta dose, ♦ g) formas 

tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 6o dia de infecção, os animais de 

ambos os grupos foram tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso 

corporal de Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da infecção, os 

infiltrados foram quantificados como foi descrito nos materiais e métodos. 
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Figura 6- Exemplos de lesões no coração e no músculo estriado esquelético 

(quadrícepes) de camundongos infectados via intraperitonial com 103 (baixa dose) ou 

105 (alta dose) formas tripomastigotas de T. cruzi (cepa Y) um ano depois da 

infecção. (A) Infiltrado discreto no ventrículo esquerdo do coração de um animal 

infectado com baixo inóculo. (B) Infiltrado ventricular intenso em um animal infectado 

com alto inóculo. (C) Infiltrado moderado difuso e (D) focal intenso no músculo de um 

animal infectado com alto inóculo. Aumento, 50X. 
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nenhum órgão analisado foram observadas lesões severas, fato que já 

era esperado, uma vez que a patologia na fase crônica não é muita intensa. Os 

níveis de pericardite e endocardite entre os grupos experimentais não foram 

significantemente diferentes. 

 

1.1 Análise da celularidade esplênica 

 
Os baços dos animais crônicos foram analisados, uma vez que este é 

um dos principais órgãos envolvidos no sequestro dos parasitas da circulação. 

Um ano depois de serem infectados, os animais crônicos possuíam 2 ou 3 

vezes mais células esplênicas que os animais do grupo controle (Fig. 7). 
Foram observadas diferenças significativas em relação à celularidade 

esplênica entre os grupos infectados com alta e baixa dose, assim os animais 

apresentaram 47,43±20,08 X106, 92,08±30,55 X106 e 126,96±55,56 X106 

células/ baço nos grupos controle, baixo e alto inóculo respectivamente. 

 

1.2 Análise das populações linfocitárias esplênicas 

 

Os ensaios de citometria de fluxo revelaram um aumento do número 

total de células B220+, CD4+ e CD8+ em ambos os grupos infectados em 

relação aos grupos controle (Fig. 8G, H e I). Comparando os grupos infectados, 

observamos que estes diferiam exclusivamente em relação ao número total de 

células CD8+, não se observando diferenças nas populações B220+ e CD4+. A 

análise de freqüências das populações linfocitárias revelou uma diminuição nas 

porcentagens das células B220+ e CD4+, mas não das células CD8+, que foi 

melhor evidenciada no grupo infectado com alta dose (Fig.8A, B e C). Esta 

diminuição é decorrente de um intenso acúmulo no baço de uma população de 

células com fenótipo B220-CD5-CD4-CD8- (Fig.9). Esta população mostrou-se 

particularmente aumentada no grupo infectado com alta dose (Fig. 9A). Muitas 

das células B220-CD5- são grandes, com granulosidade baixa e expressam 

moléculas  de  classe II (Ia+)  (Fig. 9C).  Além  disso,  estas  células  expressam  
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Figura 7- Número total de células do baço de camundongos 

controles e infectados com 103 (baixa dose) e 105 (alta dose) 

formas tripomastigotas da cepa Y de T.cruzi (Tc). 
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Figura 8- Análise por citometria de fluxo das sub-populações linfocitárias do baço de camundongos infectados via intraperitonial com 103 (baixa dose) ou 105 (alta 
dose) formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 6o dia de infecção, os animais de ambos os grupos e os do grupo controle foram tratados com uma dose única 
de 1g/Kg de peso corporal de Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da infecção, a freqüência de células B(B220+), CD4+ e CD8+ foram avaliadas (A-C). O 
número de células grandes foí calculados pela análise de FSC (forward scatter) na região de cada população linfocitária (D-F). O número total de células e o número 
total de células grandes por baço de cada população foi calculado considerando o número de células esplênicas (G-I). Cada barra representa a média ± EP 
dos valores individuais de 10-11 camundongos. As médias de cada grupo foram comparadas através do teste t de Student. * p<0,05 entre os grupos 
crônicos e controle; ** p<0,05 entre o grupo de alta dose e os outros dois grupos. 
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Figura 9- Análise das células CD5-B220- do baço de camundongos infectados via 

intraperitoneal com 103 (baixa dose) ou 105 (alta dose) formas tripomastigotas da cepa 

Y de T. cruzi. No 6o dia de infecção, os animais de ambos os grupos e os do grupo 

controle foram tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso corporal de 

Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da infecção, suspensão de células do 

baço foram analisadas por citometria de fluxo (FACS) para determinar a freqüência de 

células CD5-B220- (A) e de células Ia+B220- (C). O total de células CD5-B220- por baço 

foi calculado considerando o número total de células do baço (B). Correlação entre as 

freqüências de células CD5-B220- e o número total de células do baço (D). Cada barra 

representa a média ± EP dos valores individuais de 10-11 camundongos. As médias 

de cada grupo foram comparadas através do teste t de Student. * p<0,05 entre os 

grupos crônicos e controle; ** p<0.05 entre o grupos de alta dose e os outros grupos. 
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receptores para Fc e altos níveis da integrina e receptor para o 

complemento Mac-1 (resultados preliminares). Estes resultados indicam, 

possivelmente, que tratam-se de macrófagos. A freqüência de células B220-

CD5- no baço dos camundongos infectados, mas não a dos controles, tem uma 

forte correlação com o total de células esplênicas nestes animais (índices de 

correlação de -0.480, +0.849 e +0.733 para os controles, grupo infectado com 

baixa dose e grupo infectado com alta dose, respectivamente) (Fig. 9D). O 

número total de células B220-CD5- no baço dos animais infectados com alta 

dose, foi 2.7 vezes maior que o dos animais infectados com baixa dose e 13 

vezes maior que o dos controles (Fig. 9B). 
Voltando à análise das populações de linfócitos, observou-se que os 

animais infectados tiveram um aumento na freqüência dos blastos nas três 

populações linfocitárias, principalmente os do grupo infectado com alta dose 

(Fig. 8D, E e F). Entretanto, em relação à freqüência dos blastos CD8+, as 

diferenças entre os grupos infectados não foram significativas. Porém, quando 

foi considerado o número total de blastos linfocitários no baço, observamos um 

acentuado e significante aumento nas três populações linfocitárias, 

principalmente no grupo infectado com maior dose (Fig. 8G, H e I – barras 
sombreadas). 

 

1.1 Análise da expressão de CD45RB pelas células CD4+ 

 

Utilizamos o anticorpo monoclonal clone 16a para analisar a expressão 

da molécula CD45RB nas células CD4+. Esta isoforma da tirosina fosfatase 

CD45 divide a população CD4+ em duas sub-populações, CD45RBhigh que 

inclui as células “naive” e possivelmente as células efetoras do tipo Th1, e a 

CD45RBlow que inclue as células experimentadas e de memória e, 

provavelmente, as células efetoras do tipo Th2 (BOTTOMLY et al., 1989; LEE 

et al., 1990) (Fig. 10). 
Nossos resultados indicam que nos animais infectados com alta dose, as 

células CD4+ exibem uma mudança em direção ao fenótipo CD45RBLow. Assim, 

a freqüência de células CD45RBLow  na  população CD4+  muda de  52.1% nos  
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Figura 10- Esquema ilustrativo do procedimento utilizado para divisão da população de 

linfócitos CD4+ nas sub-populações com alta (CD45RBhigh) e baixa (CD45RBlow) 

expressão do produto do exon B da molécula de CD45. Painel A mostra a seleção das 

células CD4+ na região R1, que estão representadas na painel B em relação a expressão 

de CD45RB (FL1). Posteriormente foram divididas duas populações, uma com baixa 

expressão (R2-CD45RBlow) e outra com alta expressão (R3-CD45RBhigh) que estão 

representadas na forma de contour plot na painel C. 
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animais controles para 53,8% e 59,9% nos grupos infectados com baixa 

e alta dose, respectivamente (Fig. 11A). 
O número total de células CD4+CD45RBHigh e CD4+CD45RBLow 

aumentou em ambos os grupos infectados em relação ao dos controles (Fig. 
11B). A sub-população CD4+CD45RBLow foi significantemente expandida no 

grupo infectado com alto inóculo. Entretanto, nenhuma diferença foi observada 

entre os grupos experimentais em relação ao número de células por baço da 

sub-população CD4+CD45RBHigh. 

A análise da freqüência de células blásticas CD4+ dos fenótipos 

CD45RBHigh e CD45RBLow mostrou que nos animais crônicos existe um 

aumento no número de blastos de ambos os fenótipos, principalmente nos 

animais infectados com alta dose (Fig. 11C). Quando o número total de blastos 

por baço foi analisado, estas diferenças foram ainda mais pronunciadas (Fig. 
11D). É interessante notar que, a razão entre o número total de células 

blásticas CD4+CD45RBLow e o número total de células blásticas 

CD4+CD45RBHigh no baço não muda nos camundongos cronicamente 

infectados pelo T. cruzi. Resultados similares aos obtidos com o anticorpo 

monoclonal 16a foram obtidos com o anticorpo monoclonal 23G2, que detecta 

diferentes epítopos da molécula de CD45RB (dados não mostrados). 
 

1.2 Análise das células produtoras de imunoglobulinas 

 
Os resultados dos ensaios de ELISASPOT mostram que os animais 

crônicos, especialmente aqueles do grupo infectado com alta dose, possuem 

no baço um significante aumento do número de células produtoras de 

imunoglobulinas, quando comparados ao dos controles (Fig. 12). Em ambos os 

grupos infectados estas células secretavam principalmente IgG, com 

predomínio marcante do isotipo IgG2a. 

Os animais infectados com alta dose mostraram maior número total de 

células produtoras de IgM, IgG1 e IgG2b em relação ao grupo infectado com 

baixa dose. No entanto, não fram detectadas diferenças estatisticamente 

significantes em relação ao número total de células produtoras de IgG3 e IgG2a  
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Figura 11- Expressão de CD45RB pelas células CD4+ do baço de camundongos 

infectados via intraperitoneal com 103 (baixa dose) ou 105 (alta dose) formas 

tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 6o dia de infecção, os animais de ambos os 

grupos, e os do grupo controle foram tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso 

corporal de Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da infecção, suspensão 

de células do baço foram analisadas por citometria de fluxo (FACS) para determinar 

nas células CD4+ a expressão de CD45RB (anticorpo monoclonal clone 16a). 

Freqüência das células CD4+CD45RBlow e CD4+CD45RBhigh (A). Número total de 

células CD4+CD45RBlow e CD4+CD45RBhigh por baço, calculado a partir do número 

total de esplenócitos (B). Freqüência de células grandes nas sub-populações 

CD4+CD45RBlow e CD4+CD45RBhigh, calculadas através da análise de FSC (Forward 

scatter) (C). Número total de células grandes CD4+CD45RBlow e CD4+CD45RBhigh por 

baço (D). Cada barra representa a média ± EP dos valores individuais de 10-11 

camundongos. As médias de cada grupo foram comparadas através do teste t de 

Student. * p<0,05 entre os grupos crônicos e controle; ** p<0,05 entre o grupo de alta 

dose e os outros dois grupos. 
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Figura 12- Análise das células produtoras de imunoglobulinas (Igs) no 

baço de camundongos infectados via intraperitoneal com 103 (baixa dose) 

ou 105 (alta dose) formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 6o dia 

de infecção, os animais de ambos os grupos e os do grupo controle foram 

tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso corporal de Benzonidazol, 

via intragástrica. Um ano depois da infecção, células esplênicas dos grupos 

controle e infectados foram analisadas por ELISASPOT para determinar o 

número total por baço de células produtoras de Igs dos diferentes isotipos. 

Cada barra representa a média ± EP dos valores individuais de 10-11 

camundongos. As médias de cada grupo foram comparadas através do 

teste t de Student. * p<0,05 entre os grupos crônicos e controle; ** p<0,05 

entre o grupo de alta dose e os outros dois grupos. 
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(isótipos dependentes de IFN-γ) entre esses dois grupos (Fig. 12). Mais 

ainda, quando comparados os grupos infectados com relação ao número de 

células produtoras de imunoglobulinas por 106 esplenócitos verificou-se que o 

número de células produtoras de IgG1, mas não as de outros isótipos, foi 

significantemente mais elevado nos camundongos infectados com alta dose 

(Fig. 13). 
 

1.3 Análise de anticorpos séricos anti- T. cruzi  

 

A análise dos anticorpos anti-T. cruzi no soro de camundongos crônicos 

revelou níveis de IgM, IgG1, IgG3, IgG2b e IgG2a elevados em relação aos dos 

animais controle (Fig. 14). Corroborando com os resultados obtidos na análise 

das células produtoras de imunoglobulinas mostrados anteriormente, verifica-se 

que IgG2a é também o isotipo predominante no soro dos animais infectados. 

Quando comparamos os grupos infectados, observamos que os animais 

infectados com alta dose possuíam no soro níveis de IgM menores e níveis de 

IgG1 e IgG2a mais elevados que os animais infectados com baixa dose. 

Entretanto, quando comparamos os animais infectados com alta e baixa dose 

em relação aos níveis de IgG2b e IgG3 anti-T. cruzi no soro, não observamos 

diferenças significantes. 

A determinação das concentrações de IgG1 e IgG2a específicas ao parasita no 

soro dos animais crônicos, mostrou que os animais infectados com alta dose 

tinham 1,23 vezes mais IgG1 e 2,34 vezes mais IgG2a do que os animais 

infectados com baixa dose (Fig 15). É importante destacar que a concentração 

de IgG2a específica no soro era de 40X e 38X superior à de IgG1, nos grupos 

infectados com alta e baixa dose respectivamente. 

 

1.4 Análise de citocinas secretadas por células esplênicas 

 

A produção de citocinas por células do baço dos animais crônicos foi 

avaliada por ELISA de captura nos sobrenadantes de culturas estimuladas com  
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Figura 13- Análise das células produtoras de imunoglobulinas (Igs) no baço 

de camundongos infectados via intraperitonial com 103 (baixa dose) ou 105 

(alta dose) formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 6o dia de 

infecção, os animais de ambos os grupos e os do grupo controle foram 

tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso corporal de Benzonidazol, via 

intragástrica. Um ano depois da infecção células do baço dos grupos controle 

e infectados foram analisadas por ELISASPOT para determinar o número de 

células produtoras de Igs dos diferentes isotipos por 106 esplenócitos. Cada 

barra representa a média ± EP dos valores individuais de 10-11 

camundongos. As médias de cada grupo foram comparadas através do teste t 

de Student. * p<0,05 entre os grupos crônicos e controle; # p<0,1 entre os 

grupos crônicos e controle; ## p<0,1 entre o grupo de alta dose e os outros 

dois grupos. 
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Figura 14- Análise de anticorpos específicos para o parasitas das diferentes 

classes e sub-classes no soro de camundongos de fase crônica infectados via 

intraperitoneal com 103 (baixa dose) ou 105 (alta dose) formas tripomastigotas da 

cepa Y de T. cruzi. No 6o dia de infecção, os animais de ambos os grupos e do 

grupo controle foram tratados com uma dose única de 1g/Kg de peso corporal de 

Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da infecção, os animais foram 

sangrados e seus soros analisados por ELISA para determinação dos níveis de 

anticorpos específicos para o parasitas das subclasses IgM, IgG1, IgG2b, IgG3 e 

IgG2a. Os níveis de imunoglobulinas estão expressos em D.O. e correspondem a 

amostras de soro diluídas 1/100 para IgG3 e IgG2b, 1/800 para IgM e IgG1, e 

1/3200 para IgG2a. Cada barra representa a média ± EP dos valores individuais 

de 10-11 camundongos. As médias de cada grupo foram comparadas através do 

teste t de Student. * p<0,05 entre os grupos crônicos e controle; ** p<0,05 entre o 

grupo de alta dose e os outros dois grupos. 

 

0,00 0,20 0,40 0,60

IgG1 específica (D.O.)

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60

IgG2b específica (D.O.)

0,00 0,10 0,20 0,30

alta-dose

baixa-dose

controle

IgM específica (D.O.)

*

**

*

**

*

*

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

IgG3 específica (D.O.)

0,00 0,50 1,00 1,50

IgG2a específica (D.O.)

* *

*
**



 38 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4

alta-dose

baixa-dose

controle

IgG1 específica (μg/mL)
0 4,0 8,0 12,0

IgG2a específica (μg/mL)

*

**

*

**

 
 

Figura 15- Quantificação de anticorpos específicos para o parasitas 

presentes no soro de fase crônica de camundongos infectados via 

intraperitoneal com 103 (baixa dose) ou 105 (alta dose) formas 

tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 6o dia de infecção, os animais de 

ambos os grupos e do grupo controle foram tratados com uma dose única de 

1g/Kg de peso corporal de Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da 

infecção, os animais foram sangrados e seus soros analisados por ELISA 

para quantificação de anticorpos parasita-específicos das subclasses IgG1 e 

IgG2a. As concentrações (μg/ml) dos anticorpos específicos foram 

calculadas a partir de uma curva padrão, como está descrito nos materiais e 

métodos. Cada barra representa a média ± PE dos valores individuais de 10-

11 camundongos. As médias de cada grupo foram comparadas através do 

teste t de Student. * p<0,05 entre os grupos crônicos e controle; ** p<0,05 

entre o grupo de alta dose e os outros dois grupos. 
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Concanavalina A. Para cada citocina, os resultados apresentados na 

figura 16 correspondem ao pico de produção entre 24-72h. Animais infectados 

com alta dose secretaram uma maior quantidade de IFN-γ e IL-4 quando 

comparados com animais infectados com baixa dose (Fig. 16A e B). A análise 

de correlação entre a produção de IL-4 e IFN-γ de cada animal, revelou que 

nos animais crônicos não existe uma correlação negativa entre a produção 

destas citocinas, uma vez que os índices de correlação eram de -0,154, +0,496 

e +0,391, para os animais controle, baixa e alta dose, respectivamente. Mais 

ainda, quando os animais crônicos foram divididos em grupos com parasitemia 

positiva e parasitemia negativa, foi observada uma correlação direta (positiva) 

entre a produção de IL-4 e IFNγ nos animais com parasitemia positiva (índice 

de correlação +0.80) (Fig. 16E). Para os animais com parasitemia negativa e 

controles os índices de correlação foram próximos de zero. A produção de IL-2 

foi significantemente menor nos grupos infectados, quando comparada à dos 

controles (Fig. 16C). A produção de IL-10 foi mais elevada nos animais do 

grupo infectado com alta dose, mas devido à alta variabilidade, as diferenças 

com relação aos demais grupos não foram significantes (Fig. 16D). No entanto, 

quando os animais crônicos foram divididos em grupos com parasitemia 

positiva e negativa observamos que os animais com parasitemias positivas 

secretavam níveis de IL-10 mais elevados do que os animais com parasitemias 

negativas (Fig. 16F). 
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Figura 16- Produção de citocinas durante a fase crônica pelas células do baço de camundongos infectados 

via intraperitoneal com 103 (baixa dose) ou 105 (alta dose) formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. No 

6o dia de infecção, os animais de ambos os grupos e do grupo controle foram tratados com uma dose única 

de 1g/Kg de peso corporal de Benzonidazol, via intragástrica. Um ano depois da infecção, culturas de 

células do baço foram incubadas com ConA e seus sobrenadantes (24h, 48h e 72h) testados por ELISA de 

captura. Os dados apresentados correspondem ao pico de produção de cada citocina, IFNγ (A), IL-4 (B), IL-

2 (C) e IL-10 (D). Correlação entre a produção individual de IFNγ e IL-4 em animais crônicos com 

parasitemia positiva (E). Produção de IL-10 em animais com parasitemia positiva e negativa (F). Cada barra 

em A-D representa a média ± EP dos valores individuais de 10-11 camundongos. As médias de cada grupo 

foram comparadas através do teste t de Student. * p<0,05 comparado com o grupo controle; # p<0,1 

comparado com o grupo controle; *** p<0,05 comparado com o grupo de baixa dose. 
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5. DISCUSSÃO 
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Nossos resultados indicam que o nível de parasitemia na fase aguda da 

doença de Chagas experimental tem uma correlação direta com os níveis da 

parasitemia, intensidade de patologia e ativação do sistema imune na fase 

crônica. Desta maneira, os ensaios de transferência com sangue de animal 

crônico mostraram que os camundongos infectados com alta carga parasitária 

possuíam, após um ano de infecção, níveis de parasitemia subpatente 

superiores aos dos animais que receberam baixa carga. A maior parasitemia no 

grupo de alta dose poderia ser resultado ou de uma maior entrada de parasitas 

no sangue, ou de um controle menos eficiente sobre os parasitas que por 

ventura atingissem a circulação. A última possibilidade é, entretanto, pouco 

provável, uma vez que o sistema imune dos animais infectados com alta dose 

de parasitas é mais ativo, apresentando mais células (Ex: LTCD8+ e 

macrófagos) e moléculas efetoras envolvidas no controle da parasitemia (Ex: 

IFN-γ e IgG2a) do que o grupo infectado com baixa dose. Por esta razão, as 

parasitemias exibidas na fase crônica pelos grupos de alta e baixa carga 

refletem, provavelmente, a saída de parasitas dos tecidos para os espaços 

extracelulares e para o sangue, sendo portanto, indicativas do nível de 

parasitismo tissular. Se, um ano após a infecção, as parasitemias ainda 

permanecem diferentes nos grupos crônicos, pode-se imaginar que os 

mecanismos efetores do sistema imune não são suficientemente eficientes no 

controle do parasitismo tissular. 

 

Apesar das lesões no coração e no músculo esquelético não serem 

muito intensas, os infiltrados inflamatórios foram mais evidentes nos animais do 

grupo infectado com alta dose. Estes dados sugerem que a presença de altos 

níveis de parasita na fase aguda determina a persistência de um maior número 

de parasitas e o desenvolvimento de uma patologia mais intensa na fase 

crônica da doença. Desta forma, o controle da carga parasitária durante a fase 

aguda, que depende do "background" genético do parasita (POSTAM et al., 

1987) e do hospedeiro (LLOP et al., 1988), está diretamente relacionado com a 

patologia na fase crônica da doença. Estes achados têm importantes 

implicações para a prevenção da patologia na Doença de Chagas, reforçando a 

necessidade de quimioterapia na fase inicial da infecção. O aumento das 
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reações inflamatórias nos tecidos dos animais do grupo infectado com alta 

dose, também reforça a idéia de que estes animais têm índices mais elevados 

de parasitismo tissular. Embora nós não tenhamos detectado ninhos de 

parasitas no coração e no músculo esquelético, esta idéia é indiretamente 

apoiada por dados mostrados de pacientes chagásicos crônicos, onde 

observou-se uma correlação positiva entre miocardite e o grau de parasitismo 

cardíaco (HIGUCHI et al., 1993; JONES et al., 1993). Corroborando com estes 

resultados, VAGO et al. (1996) mostraram através de PCR, a presença de DNA 

do parasita no esôfago, unicamente naqueles pacientes chagásicos que 

apresentavam um quadro clínico de patologia digestiva. Além disso, o relato da 

existência de uma menor incidência de patologia após quimioterapia na fase 

crônica, reforça ainda mais a hipótese de uma correlação entre parasitismo e 

patologia (SEGURA et al., 1994; VIOTTI et al., 1994). Estes resultados não 

descartam o envolvimento da autoimunidade na cardiopatia chagásica crônica. 

Neste caso, a intensidade da reação autoimune dependeria também da carga 

parasitária. Entretanto, a existência de uma correlação entre carga parasitária 

na fase aguda e severeridade da lesão na fase crônica apóiam a hipótese do 

direto envolvimento do T. cruzi na patologia da doença de Chagas crônica. 

O nível de parasitismo na fase aguda se correlaciona, na fase crônica, 

com a intensidade de ativação do sistema imune. De acordo com vários 

parâmetros imunológicos, as células do baço dos camundongos infectados com 

alta dose de parasitas estão mais ativadas do que aquelas provenientes dos 

camundongos infectados com baixo inóculo. Desta maneira, os animais 

infectados com alta dose de T. cruzi apresentavam em relação aos infectados 

com baixa dose: 

i) acentuado aumento no número de esplenócitos, com preferencial 

expansão das populações celulares CD8+ e B220-CD5-, muitas das quais 

apresentando o fenótipo de macrófagos. 

ii) altas freqüências de células blásticas das sub-populações linfocitárias 

B220+, CD4+ e CD8+. 

iii) uma mudança das células CD4+ em direção ao fenótipo CD45RBlow, 

sugerindo um aumento nas células T experimentadas e/ou de memória. 

iv) aumento nas freqüências de células blásticas CD4+CD45RBlow e 

CD4+CD45RBhigh. 
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v) aumento no número total de células secretoras de imunoglobulinas, 

com predominância da secreção de anticorpos do isótipo IgG2a. 

vi) produção mais elevada de IFN-γ e IL-4. 

Além disto, os animais infectados com alta dose de parasitas 

apresentaram baixos níveis séricos de anticorpos específicos para o parasita 

da classe IgM e um aumento nas quantidades de IgG2a e IgG1. A produção de 

IL-2 foi reduzida em ambos os grupos infectados, confirmando o estado de 

supressão da produção desta linfocina observada in vitro e in vivo, tanto na 

fase aguda, quanto na fase crônica (HARELL-BELLAN et al., 1983; CUROTTO-

LAFAILLE et al., 1990; ZHANG & TARLETON, 1996b). 

Um dos nossos resultados mais interessantes foi o acúmulo de células 

B220-CD5- no baço dos animais infectados, notavelmente no grupo infectado 

com alta dose. Muitas destas células pareciam ser macrófagos, uma vez que 

eram grandes, tinham granulosidade pouco intensa e expressavam Ia, FcR e 

Mac-1 (dados não mostrados). Os macrófagos são essenciais para a retirada 

do T. cruzi, tanto do sangue, quanto do tecido, atuando junto com os anticorpos 

opsonizantes IgG2a. Além disso, são cruciais para a destruição intracelular dos 

parasitas, um processo que para os parasitas das cepas reticulotrópicas é 

criticamente dependente da ativação por citocinas como IFN-γ, TNF-α e GM-

CSF (MUNÕZ-FERNANDEZ & FRESNO, 1992; OLIVARES-FONTT et al., 

1996) e que é submetido à regulação negativa pela IL-10 e pelo TGF-β 

(GAZZINNELLI et al., 1992; SILVA et al., 1991). Neste aspecto, é importante 

destacar que, em nossos experimentos, a alta produção de IL-10, citocina 

secretada por macrófagos, linfócitos Th2 e outras células (MOSMANN et al., 

1991; MOSMANN & MOORE, 1991), foi restrita a animais com parasitemia 

positiva, sendo muito baixa em animais crônicos com parasitemia negativa. A 

IL-10 tem sido indicada como uma importante citocina reguladora das 

respostas imunes danosas ao hospedeiro (KUHN et al., 1993). Desta forma, 

sua presença no baço do camundongo crônico poderia estar regulando os 

efeitos danosos da hiperativação macrofágica. Entretanto, devido a sua 

capacidade inibitória sobre a atividade macrofágica, a secreção desta citocina 

reduziria o controle do hospedeiro sobre os parasitas circulantes (HUNTER et 

al., 1997; ABRAHAMSON & COFFMAN, 1996). 
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Dentre os linfócitos esplênicos, os CD8+ foram os mais expandidos nos 

animais infectados, preferencialmente no grupo de alta dose. Além disso, esta 

foi a única população linfocitária onde o número total de células no grupo 

infectado com alta dose foi significantemente superior em relação ao número 

mostrado pelo grupo de baixa dose. Linfócitos CD8+ são importantes células 

efetoras no controle da infecção por T. cruzi, uma vez que animais depletados 

de CD8+ apresentam um aumento da parasitemia na fase aguda 

(ROTTEMBERG et al., 1995; TARLETON et al., 1992). Enquanto existem 

discrepâncias em relação à importância desta população no controle do 

parasitismo cardíaco, seu papel parece importante no fígado (ROTTEMBERG 

et al., 1995; RUSSO et al., 1996) e baço (ROTTEMBERG et al., 1995). Nas 

nossas experiências temos observado um aumento importante dessa 

população nos animais cronicamente infectados, principalmente naqueles do 

grupo infectado com alta dose. A nossa hipótese é que o seu aumento no baço, 

um dos principais órgãos de retirada de parasitas da circulação, pode ter um 

significante papel na destruição de macrófagos infectados, não ativados ou 

desativados, permissivos ao crescimento do parasita. Desta maneira, o 

reconhecimento pelas células CD8+ de peptídeos do parasita nas moléculas de 

classe I dos macrófagos infectados poderia induzir a destruição destas células 

e/ou produção de IFNγ, o qual, novamente, promoveria no macrófago a 

destruição intracelular das formas amastigotas. As células CD8+ presentes no 

baço poderiam ser essenciais no controle de parasitas reticulotrópicos que 

podem proliferar facilmente em macrófagos, a menos que estes estejam 

ativados. 

 

A análise das células esplênicas produtoras de imunoglobulinas e dos 

anticorpos séricos anti-T. cruzi mostrou que os animais cronicamente 

infectados com baixa ou alta dose apresentam uma produção preferencial de 

anticorpos IgG2a. Uma vez que a mudança para este isotipo depende de IFN-γ, 

o predomínio de anticorpos IgG2a indica que o padrão de resposta Th1 é 

dominante na fase crônica da infecção pelo T. cruzi. Quando comparados entre 

si os grupos infectados, poucas diferenças em termos de distribuição de 

isótipos foram observadas. Apesar do predomínio Th1, entretanto, nossos 

dados mostram que os animais crônicos apresentam também células Th2 
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ativadas. Interessantemente, de maneira similar à resposta Th1, a ativação das 

células Th2 também foi mais intensa em animais infectados com alta dose de 

parasitas. Assim, estes animais mostraram em relação ao grupo infectado com 

baixa dose: 

i) um número maior de células produtoras de imunoglobulinas do isotipo 

IgG1. 

ii) níveis séricos mais elevados de anticorpos IgG1 específicos para o 

parasita. 

iii) um número maior de células esplênicas grandes com fenótipo 

CD4+CD45RBlow. 

iiii) uma produção de IL-4 similar à dos animais controle, mas 

significantemente superior à do grupo infectado com baixo inóculo. 

Interessantemente, a análise de correlação entre a produção individual 

de IL-4 e IFN-γ revelou que os animais crônicos não podem ser separados em 

função da produção independente destas citocinas. Além disso, nos animais 

com parasitemia positiva observou-se uma correlação direta entre a produção 

de IL-4 e IFNγ, sugerindo que a produção de IL-4 acompanha a secreção de 

IFNγ. Estes resultados indicam que, nos animais crônicos, a sinalização para 

secreção de IL-4 também depende da carga parasitária. A produção desta 

citocina nestes animais pode ser o resultado da apresentação dos antígenos 

parasitários por APCs diferentes daquelas envolvidas na sinalização de perigo 

e/ou ser conseqüência de mecanismos de homeostase envolvidos no balanço 

Th1/Th2. Neste sentido, é interessante observarmos que a relação entre os 

números de células grandes com fenótipos CD4+CD45RBlow e 

CD4+CD45RBhigh, se mantém conservada tanto nos controles, quanto nos 

animais infectados com alta e baixa dose. Estes resultados sugerem que, o 

sistema imune dos animais cronicamente infectados tende ao equilíbrio, 

independentemente do nível de parasitas circulantes. A presença de células 

CD4+CD45RBhigh tem sido correlacionada com um comportamento 

autoagressivo, uma vez que a sua transferência para camundongos Scid 

determina caquexia, assim como infiltrados inflamatórios em diversos órgãos, 

sendo que este quadro pode ser revertido com a introdução de células 

CD4+CD45RBlow  (POWRIE & MASON, 1990). 
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Nossos resultados mostram que o nível de parasitemia na fase aguda da 

infecção pelo T.cruzi afeta diretamente, na fase crônica, a parasitemia, a 

patologia e a resposta imune. Este estudo abre uma importante perspectiva, no 

sentido de que a patologia crônica pode ser reduzida, utilizando-se para este 

fim protocolos terapêuticos que controlem os níveis de parasitemia na fase 

aguda da infecção. 
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6. CONCLUSÕES 
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O nível de parasitas (carga parasitária) na fase aguda da infecção pelo 

Trypanosoma cruzi se correlaciona com os níveis de parasitemia, patologia e 

ativação do sistema imune na fase crônica da infecção. 

Desta maneira, em relação aos animais infectados com baixa carga 

parasitária, os animais infectados com alta carga apresentam na fase crônica: 

 

- um maior nível de parasitemia residual. 

 

- uma maior quantidade de lesões no coração e no músculo esquelético. 

 

- um número superior de esplenócitos, com expansão preferencial das 

populações B220-CD5- (possivelmente macrófagos) e linfócitos CD8+. 

 

- um número superior de blastos nas populações linfocitárias B220+, 

CD8+ e CD4+. 

 

- uma mudança acentuada nas células CD4+ para o fenótipo 

CD4+CD45RBLow, indicando um aumento das células efetoras e/ou de memória. 

 

- freqüências mais elevadas de blastos CD4+CD45RBHigh e 

CD4+CD45RBLow . 

 

- um número superior de células secretoras de imunoglobulinas. 

 

- uma produção maior de IFN-γ e de IL-4. 

 

- níveis séricos de anticorpos específicos para o parasita inferiores para 

IgM e superiores para IgG2a e IgG1. 
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Marinho, C. R. F.; D'Império Lima, M. R.; Grisotto, M.G & Alvarez, J. M. “Influence of 

acute phase parasite load on pathology, parasitism and activation of the immune 

system at the late chronic phase of Chagas’disease”. Infection & Immunity, 67(1): 
308-318, 1999. 
Abstract: To obtain low and high parasite loads in the acute phase of Chagas' disease, A/J mice were infected 

with 10(3) or 10(5) Trypanosoma cruzi trypomastigotes of the Y strain and treated on day 6 with benznidazol, 

One year later, chronically infected mice were screened for subpatent parasitemias, tissue pathology, and 

immune response. Mice infected with the high parasite inoculum showed higher levels of chronic 

parasitemias, heart and striated muscle inflammation, and activation of the immune system than did mice 

infected with the low inoculum, Concerning the activation of the immune system, the main findings for high-

dose-infected mice were (i) increased numbers of splenocytes, with preferential expansion of CD8(+) and 

B220(-) CD5(-) cells, many of them hearing a macrophage phenotype; (ii) higher frequencies of B (B220(+)), 

CD4(+), and CD8(+) large lymphocytes; (iii) a shift of CD4(+) cells towards a CD45RB(Low) phenotype; (iv) 

increased frequencies of both CD45RB(Low) and CD45RB(high) large CD-4(+) cells; (v) augmented numbers 

of total immunoglobulin (Ig)-secreting cells, with predominance of IgG2a-producing cells; and (vi) increased 

production of gamma interferon and interleukin 4. In addition, these mice presented lower IgM and higher 

IgG2a and IgG1 parasite-specific serum antibody levels, Our results indicate that the parasite load at the 

acute phase of T. cruzi infection influences the activation of the immune system and development of Chagas' 

disease pathology at the late chronic phase of the disease. 
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