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RESUMO 

FONSECA, R. Análise do papel modulador da interação PD-1/PD-L1 na fase crônica da 
infecção murina pelo Trypanosoma cruzi. 2017. 110 f. Tese (Doutorado em Imunologia) 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Camundongos C3H/HePAS infectados com Trypanosoma cruzi Sylvio X10/4 
desenvolvem cardiomiopatia chagásica crônica semelhante àquela observada em 
pacientes afetados pela doença de Chagas. A presença do infiltrado inflamatório 
cardíaco, apesar de insuficiente para erradicar os parasitas localmente, parece contribuir 
para a progressão patologia cardíaca. Para entender por que a resposta imune falha em 
eliminar o parasite, analisamos o perfil das células do sangue, coração e baço na fase 
crônica da infecção nestes camundongos, comparado ao de camundongos não 
infectados da mesma idade. A análise por citometria de fluxo das células que infiltram o 
coração revelou uma maior frequência de leucócitos, especialmente monócitos e 
linfócitos com elevada expressão de PD-1 e PD-L1, provavelmente devido ao estímulo 
antigênico persistente, sugerindo que esta interação inibitória previne a resposta imune 
local neste modelo experimental. Visando restaurar a resposta imune na fase crônica da 
infecção, em diferentes experimentos tratamos os camundongos com anticorpos anti-PD-
L1, ou com anti-PD-L1 e anti-PD-1. No entanto, ambos os bloqueios mediados por 
anticorpos monoclonais falharam em exercer uma diferença significativa na patologia 
cardíaca, parasitemia do sangue ou do coração ou aumento da resposta imune. 
Considerando estes resultados, avaliamos a possibilidade da utilização de T. cruzi 
irradiado para prover antígeno e co-estímulo via CD28 para as células exaustas. 
Experimentos in vivo e in vitro mostraram que os parasitas irradiados conseguem infectar 
células sem replicar, promovendo uma resposta imune sem causar patologia, 
fornecendo-nos uma ferramenta interessante para o tratamento dos camundongos 
crônicos. Desta forma, observamos que o tratamento com anti-PD-1 e anti-PD-L1 
associado ao desafio dos camundongos com T. cruzi irradiado aumenta a patologia 
cardíaca e a bradicardia, assim como diminui a parasitemia sanguínea. Além disto, o 
tratamento aumenta a proporção de células de memória efetoras no coração dos 
camundongos tratados, apesar de não alterar as células do baço ou a funcionalidade 
destas, segundos ensaios in vitro. Portanto, o tratamento indica que na fase crônica da 
doença de Chagas, o aumento da resposta imune não conduz à esterilidade, mas pode 
resultar na piora da patologia cardíaca. 
 
Palavras-chave: Doença de Chagas. Fase crônica. Interação inibitória. 



 

ABSTRACT 

FONSECA, R. Analysis of the modulatory role of PD-1/PD-L1 interaction in the chronic 
phase of the murine infection with Trypanosoma cruzi. 2017. 110 p. PhD thesis 
(Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2017. 
 
C3H/HePAS mice infected with T. cruzi Sylvio X10/4 parasites develop a chronic 
cardiomyopathy like the observed in human chagasic patients. The presence of 
inflammatory infiltrate in the heart, while insufficient to eradicate local parasites, may 
contribute to disease progression. To understand why the immune response fails 
eliminating the parasite, we analyzed the profile of blood, heart and spleen cells in the 
chronic phase of infected mice compared to age-matched controls. Flow cytometry 
analysis of heart-infiltrating cells in chronically infected mice revealed higher leukocyte 
frequency, especially monocytes and lymphocytes with increased PD-1 and PD-L1 
expression, probably due to continued antigen stimulation, suggesting this inhibitory 
pathway is functional, preventing the immune response. To restore the immune response 
at the chronic phase, mice were treated first with monoclonal antibody anti-PD-L1, and 
then with anti-PD-L1 associated with anti-PD-1 in different experiments, however, neither 
antibody mediated blockade exerted significant effects at heart pathology, blood and heart 
parasitemia nor restored T cell response. Considering these results, we evaluated the 
possibility of using T. cruzi irradiated challenge to provide both parasite antigen and CD28 
co-stimulatory signaling to exhausted cells. In vivo and in vitro experiments showed that 
irradiated parasites can infect cells without replicating, thus promoting specific immune 
response without causing pathology, being suitable for treatment.  Thus, association of 
anti-PD-1 and anti-PD-L1 treatment with irradiated T. cruzi challenge increased heart 
pathology and bradycardia as well as reduced blood parasitemia. Additionally, the 
treatment boosts effector T cells in heart but does not change neither spleen T cells profile 
or response assessed by in vitro assays. Blocking both inhibitory interactions and provide 
antigen with co-stimulation seems to cause a loss in heart function despite decreasing 
parasitemia. 
 
 
 
Keywords: Chagas disease. Chronic phase. Inhibitory interaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCÃO 
 

1.1 Aspectos gerais da Doença de Chagas 

1.1.1 Epidemiologia, aspectos clínicos e infecção 

A doença de Chagas é uma zoonose negligenciada endêmica do continente 

americano que afeta aproximadamente 6 milhões de indivíduos em 21 países da América 

Latina, dentre os quais 1,1 milhões se encontram no Brasil. O seu agente etiológico é o 

protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, que é, por sua vez, transmitido principalmente 

por insetos da subfamília Triatominae (Reduviidae). A infecção ocorre por meio do 

contato das fezes e urina contaminadas do inseto vetor com o local da picada ou com 

regiões da mucosa, como os olhos e a boca. Além desta, outras formas de transmissão 

foram descritas, tais como como contaminação oral, transfusão de sangue contaminado, 

transplante de órgãos infectados, transmissão congênita ou por meio de acidentes de 

laboratório (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015).  

O curso da infecção manifesta duas fases, uma aguda e uma crônica. Durante a 

fase aguda da infecção, que compreende as primeiras 4 a 8 semanas após a infecção, a 

doença pode ser assintomática ou apresentar dor de cabeça, dores abdominais ou 

musculares, inflamação e inchaço na região de inoculação do parasita (Romaña ou 

Chagoma de inoculação), tosse, hepatomegalia, esplenomegalia, anorexia, diarreia e 

miocardite. Nesta fase, há parasitemia elevada que regride após este período, dando 

início a fase crônica da infecção, na qual ocorrem as consequências mais graves da 

doença (LIDIANI, et al. 2017). Na fase crônica diferentes formas clínicas podem ser 

observadas. A forma indeterminada ou assintomática é a mais frequente, atingindo de 60 

a 70% dos indivíduos infectados, e geralmente perdurando por toda a vida do paciente. 

A forma cardíaca acomete de 30 a 35% dos pacientes, que apresentam um quadro de 

miocardite podendo eventualmente levar à morte por arritmia ou insuficiência cardíaca 

congestiva (SABINO, et al. 2013). Uma porcentagem menor dos pacientes apresenta 

megasíndromes do aparelho digestivo (megacólon ou megaesôfago). Pode ocorrer ainda 

a forma mista, com acometimento tanto cardíaco como digestivo, que afeta 

aproximadamente 10% dos pacientes.  



 

A patogênese da doença de Chagas é complexa e envolve elementos como 

aspectos ambientais, nutricionais e genéticos, tanto do parasita como do hospedeiro, 

assim como a dose e a via de infecção. Além disto, o perfil da resposta imune e sua 

magnitude são críticos para o desenvolvimento da patologia cardíaca (MACEDO et al. 

2004). A característica mais notável da doença humana, assim como da infecção 

experimental em roedores, é a ausência de cura espontânea. Embora ocorra o 

desenvolvimento de uma resposta imune específica capaz de auxiliar no controle da 

parasitemia no final da fase aguda, o controle estéril é raramente obtido (DIAS, et al. 

2006). Desta maneira, ninhos de amastigotas persistem nos tecidos por toda a vida do 

hospedeiro. Ao se romperem, estes ninhos liberam tripomastigotas que podem alcançar 

a corrente sanguínea, permitindo sua detecção por métodos indiretos, tais como 

xenodiagnose, hemocultura ou PCR, facilitando o diagnostico da doença de Chagas na 

fase aguda da infecção. Na fase crônica, a ausência do parasita na circulação sanguínea 

dificulta sua detecção, tornando a dosagem de IgM e IgG específicos e testes 

moleculares mais adequados para seu diagnostico (Figura 1). 

 

Figura 1 – Curso natural da infecção pelo Trypanosoma cruzi.  

 
A transmissão do parasita pode ocorrer via vetorial por insetos triatomíneos, transfusão de 
sangue ou transplante de órgãos, via oral ou congênita. O período de incubação é de 5 a 10 dias 
depois da contaminação e nesta fase ocorrem a maior parte dos sintomas, como febre, anorexia, 
sinal de Romaña e Chagoma. A infecção prossegue então à fase aguda da doença de Chagas, 
que dura de 4 a 8 semanas. Esta fase é caracterizada pela presença de tripomastigotas no 



 

sangue, e após 10 dias, há produção de anticorpos específicos do tipo IgM. Após esta fase, a 
parasitemia decresce não sendo mais possível observar o parasita circulante no sangue via 
microscopia, e a infecção passa à fase crônica. Na fase crônica, o diagnosticado pode ser 
realizado via presença de anticorpo IgG específicos, testes moleculares ou cultivo do sangue. A 
maior parte das pessoas desenvolve a forma indeterminada da doença que é assintomática, 
enquanto outros indivíduos podem apresentar manifestações clínicas cardíacas, digestivas ou 
cardio-digestivas. Fonte: Lidiani, K. C. F. et al. 2017. 
 

1.1.2 Ciclo de vida do parasita  

 

O parasita hemiflagelado Trypanosoma cruzi tem um ciclo de vida complexo, 

envolvendo hospedeiros mamíferos e insetos vetores. O parasita passa por quatro 

estágios distintos: tripomastigota sanguíneo, amastigota intracelular, epimastigota e 

tripomastigota metacíclico. No ciclo de vida natural, durante o repasto sanguíneo, o inseto 

pode ingerir a forma não multiplicativa do tripomastigota no sangue do hospedeiro 

contaminado. Esta forma do parasita se transforma em epimastigota e se divide por fissão 

binária no inseto vetor. De 3 a 4 semanas após a ingestão, o parasita se converte na 

forma infecciosa, que recebe o nome de tripomastigota metacíclico, já na porção posterior 

do intestino do inseto. Durante um novo repasto sanguíneo, o inseto pode liberar 

parasitas em suas fezes e/ou a urina, facilitando a infecção de outro hospedeiro 

vertebrado.  

Para continuar o ciclo no hospedeiro vertebrado, o parasita infecta as células 

próximas ao local da picada, se diferencia em amastigota e se multiplica por fissão 

binaria. Após sua replicação, se converte na forma tripomastigota, que rompe a 

membrana da célula, podendo então infectar células adjacentes para realizar novos ciclos 

de proliferação intracelular, atingir a corrente sanguínea ou o sistema linfático e se 

dispersar para outros tecidos do hospedeiro. Dentre os tecidos do hospedeiro 

susceptíveis a infecção, há uma preferencia por células reticulo endoteliais, nervosas e 

musculares. Ao atingir o sangue, o parasita reinicia o ciclo, podendo eventualmente voltar 

ao inseto vetor durante a realização do repasto sanguíneo em um hospedeiro vertebrado 

infectado (NAGAJYOTHI et al. 2012) (Figura 2).  

 

 

 



 

Figura 2 – O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 

 
O inseto vetor triatomíneo (ou “barbeiro”) realiza o repasto sanguíneo no hospedeiro vertebrado 
e libera tripomastigotas em suas fezes próximo ao local da picada. Os tripomastigotas podem, 
desta maneira, infectar células do hospedeiro no local da picada ou em mucosas (olhos e boca). 
Neste local, os parasitas se diferenciam na forma de amastigotas intracelulares, que se 
multiplicam por fissão binária, e se convertem em novos tripomastigotas, que rompem a 
membrana celular e podem alcançar a corrente sanguínea, se dispersando e infectando outros 
tecidos do corpo. O ciclo de infecção reinicia quando o inseto vetor se infecta através do sangue 
de um hospedeiro vertebrado contaminado com o parasita. Os tripomastigotas ingeridos se 
transformam em epimastigotas no intestino do inseto, onde se multiplicam e diferenciam em 
tripomastigotas metacíclicos na porção terminal do trato gastrointestinal. Fonte: Nagajyothi, F. et 
al. 2012. 

1.2 Imunidade na doença de Chagas  

1.2.1 A resposta imune contra o Trypanosoma cruzi  

 

A resposta imune ao Trypanosoma cruzi tem participação da imunidade inata e da 

adaptativa. A resposta inata frente ao parasita envolve sua detecção através de 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs) como os receptores do tipo Toll (TLRs) e 



 

os receptores do tipo NOD (NLRs) por células do sistema imune inato, como macrófagos 

e células dendríticas. Este reconhecimento induz a destruição do parasita por macrófagos 

ativados, e apresentação de antígeno pelas células dendríticas para ativação da resposta 

imune adquirida (TARLETON, 2007). Existem relatos recentes da participação do 

inflamassoma em sinergia com TLRs na detecção de sinais de dano (DAMPs) produzidos 

em consequência a infecção, seguido de produção de IL-1β e IL-18 (DEY, et al. 2014; 

SILVA, et al. 2013).  

Células da imunidade inata participam do controle da replicação do parasita nas 

fases aguda e crônica da infecção (JUNQUEIRA, et al. 2010). Este processo é 

intermediado por mediadores pró-inflamatórios como a interleucina-12 (IL-12), o fator de 

necrose tumoral (TNFα) e mediadores efetores como proteases, radicais de oxigênio e 

intermediários reativos de nitrogênio (RNI). A IL-12 é importante na ativação de células 

natural killer (NK), que participam da fase aguda através da produção de TNFα e IFNγ. 

O IFNγ por sua vez, possui papel crucial na ativação dos macrófagos, estimulando a 

produção de óxido nítrico, elemento tóxico para microrganismos intracelulares (KAYAMA, 

2010; SILVA, et al. 1995; TAKEDA, 2010). 

Enquanto a resposta imune inata é desencadeada durante a fase aguda, as 

células dendríticas fazem a ligação com a resposta adaptativa. A produção de IL-12, 

induz a diferenciação de linfócitos T CD4+ para o perfil Th1, e contribui indiretamente para 

a ativação dos linfócitos T CD8+ e células B. Além da destruição direta de células 

infectadas pelos linfócitos T CD8+, a produção de IFNγ por células T CD4+ Th1 e células 

T CD8+ leva a uma maior ativação dos macrófagos para destruição dos parasitas 

fagocitados. As células Th1 também auxiliam os linfócitos B na produção de anticorpos 

IgG2a e IgG2b T. cruzi-específicos, que participam da eliminação dos tripomastigotas 

extracelulares ao promover sua lise e/ou fagocitose através de receptores Fc 

(JUNQUEIRA, et al. 2010; TAMBOURGI, et al. 1989) (Figura 3). 

 



 

Figura 3 – Elementos da resposta imune inata e adaptativa contra o Trypanosoma 
cruzi.

 
Na fase inicial da infecção, a resposta imune inata tem um papel essencial na proteção do 
hospedeiro. A primeira barreira para conter a infecção é fornecida por macrófagos, células NK e 
células dendríticas através da produção de citocinas como IL-12, TNFα, IFNγ e de moléculas 
efetoras como intermediários reativos de nitrogênio (RNIs) que controlam a replicação do 
parasita. Ao mesmo tempo, células dendríticas fazem a ponte entre o sistema imune inato e o 
adaptativo através da produção de IL-12, necessária para a diferenciação e proliferação de 
células T CD4+ com o perfil Th1, células T CD8+ citotóxicas e células plasmáticas. O IFNγ 
produzido por células NK, Th1 ou CD8+ ativam mecanismos efetores em macrófagos, que 
possibilitam a destruição tanto de amastigotas como tripomastigotas fagocitados, enquanto a 
atividade citotóxica de células T CD8+ é responsável por eliminar células infectadas. Anticorpos 
produzidos por células B podem levar a lise extracelular de tripomastigotas ou facilitar sua 
fagocitose via opsonização com IgG1 ou IgG2a. Fonte: Junqueira, C. et al. 2010.  

 

Dentre as células T envolvidas na resposta imune adaptativa em uma fase mais 

tardia da infecção, há destaque para as células efetoras (TE), de memória efetoras (TEM) 

e de memória central (TCM) que se mantêm na fase crônica. Estas células de memória 

foram descritas em 1999 por Sallusto e Lanzavecchia, que caracterizaram a seu fenótipo, 



 

características funcionais e a forma como recirculam. As TEM constituem a população 

predominante em casos de infecção crônica devido ao persistente estímulo antigênico 

(PEPPER, et al. 2011), sendo importantes para a manutenção da imunidade protetora 

através do “priming” tanto do sistema imune inato como do sistema adaptativo (revisado 

por BORGES DA SILVA, et al. 2015). 

Masopust e Lefrançois descreveram em 2002 um tipo de célula T CD8+ de 

memória que recebeu o nome de célula T de memória residente (TRM). Estas células são 

encontradas em órgãos não linfoides e não recirculam, sendo responsáveis pela 

imunidade local e por realizar a primeira resposta contra patógenos que se alojam ou 

realizam novas infecções em órgãos não linfoides (SCHENKEL; MASOPUST, et al. 

2014). Em 2015, Beura et al. mostrou o aumento destas células no pulmão, intestino 

grosso, fígado, rim e trato reprodutor feminino na fase crônica da infecção da 

coriomeningite linfocítica experimental, indicando a importância destas células em um 

modelo onde há persistência viral. Quando comparadas com a infecção por uma variante 

deste mesmo vírus, mas que causa apenas a fase aguda de infecção, as células T de 

memória residente apresentam maior expressão de PD-1, molécula inibitória expressa 

por linfócitos T exaustos. Não se sabe ainda, entretanto, qual o papel destas células na 

infecção pelo T. cruzi. 

1.2.2 Mecanismos de escape do Trypanosoma cruzi  

 

Na doença de Chagas, elementos do parasita e da resposta imune contribuem 

para o escape do T. cruzi evitando sua eliminação completa pelo hospedeiro. O parasita 

pode realizar o escape do vacúolo parasitóforo para o citosol (NOGUEIRA; COHN, 1976), 

resistir a ativação do sistema complemento pela via alternativa (FISCHER, et al. 1988; 

KIPNIS, et al. 1981), modular a resposta de células dendríticas (GIL-JARAMILLO, et al. 

2016) e interferir na capacidade sinalizadora das células não leucocitárias infectadas, 

auxiliando o desenvolvimento da patologia crônica por facilitar sua persistência nesta fase 

da infecção (MARINHO, et al. 2009).  

A ineficiência de mecanismos efetores do sistema imune adaptativo também 

parece ocasionar na persistência do parasita. A regulação negativa dos linfócitos e sua 

estimulação persistente causa a exaustão das células T CD4+ e CD8+, com perda de sua 



 

capacidade efetora em locais como o coração ou os músculos estriados esqueléticos. 

Esta disfunção representam um déficit importante na resposta imune adquirida, 

favorecendo a persistência do parasita através da perda da capacidade de encontrar e 

destruir células infectadas (ALBAREDA, et al. 2009; LEAVEY; TARLETON, 2003).  

Nos modelos animais de infecção crônica há diferenças na descrição do infiltrado 

inflamatório no coração. Os principais tipos celulares descritos no miocárdio em modelos 

murinos de infecção são neutrófilos, células mononucleares (YOUNÈS-CHENNOUFI et 

al. 1988), células T CD4+ (PIRMEZ, 1994) e células T CD8+ (SATO et al. 1992; SUN; 

TARLETON, 1993). Já em pacientes que desenvolvem cardiomiopatia chagásica crônica 

(CCC) é descrito que o infiltrado é predominantemente composto por células T, em sua 

maioria CD8+ (HIGUCHI et al. 1997; REIS et al. 1993). Neste ambiente, as principais 

citocinas produzidas são TNFα e IFNγ tanto em pacientes como nos modelos 

experimentais (ABRAHANSON, 1998).  Apesar de ser assunto ainda debatido, acredita-

se que a cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) seja principalmente o resultado da 

destruição das células cardíacas, consequência direta da ação do parasita e dos 

mecanismos efetores do sistema imune frente a infecção persistente no tecido (ANEZ, et 

al. 1999; PALOMINO, et al. 2000; TARLETON, 2001; VAGO, et al. 1996). 

No modelo murino de infecção, a resposta de células T CD8+ é 

predominantemente composta por um ou poucos clones, caracterizando uma 

imunodominância que pode facilitar a evasão do parasita culminando em sua 

persistência, devido à falta de uma resposta mais abrangente (TZELEPIS, et al. 2008). 

Esta persistência em órgãos não linfoides como o coração, o músculo e o tecido adiposo 

parecem resultar da falta de funcionalidade das células do sistema imune que se 

encontram nestes locais. Estas células são incapazes de produzir citocinas frente ao seu 

reestimulo, levando a acreditar que não estão funcionais (LEAVEY, et al. 2003). 

O tratamento de camundongos C57BL/6 infectados com T. cruzi da cepa 

Colombiana com Pentoxifilina (PTX), um inibidor de fosfodiesterases utilizado no 

tratamento de doenças vasculares periféricas que age também sobre o receptor de TNFα, 

normaliza a resposta de células T CD8+ exaustas, melhorando a cardiomiopatia 

chagásica crônica (PEREIRA et al. 2015). Neste mesmo contexto, a interação das 

moléculas inibitórias PD-1 e PD-L1 poderia ser responsável pela inibição da resposta 



 

imune na fase crônica da infecção de forma análoga ao descrito em outros modelos 

crônicos, fazendo desta interação um importante objeto de estudo.  

 

1.3 Modelos murinos para o estudo da infecção crônica pelo Trypanosoma cruzi 
 

Combinações de diferentes linhagens de camundongos (suscetíveis ou 

resistentes) e clones ou cepas do parasita podem ser utilizados para o estudo da resposta 

imune na doença de Chagas visando esclarecer aspectos da fase aguda e crônica da 

infecção Trypanosoma cruzi. Camundongos de linhagens suscetíveis como A/J e 

C3H/HeN morrem após a infecção com o parasita da cepa Y mesmo com baixo inoculo, 

enquanto linhagens intermediárias como o BALB/c, ou resistentes como C57Bl/6, 

apresentam uma menor mortalidade quando comparados aos primeiros, porque 

desenvolvem uma forte resposta adaptativa. Entretanto, a susceptibilidade de 

camundongos resistentes a infecção com a cepa CL mostra que a sobrevivência também 

está fortemente relacionada com a virulência e o tropismo do parasita (GONÇALVES DA 

COSTA, et al. 2002).  

Dentre os modelos utilizados para o estudo da fase crônica da infecção, 

camundongos C57Bl/6 infectados com a cepa CL (T. cruzi tipo VI) apresentam 

persistência dos parasitas no trato gastrointestinal, mas baixa parasitemia detectável no 

coração (LEWIS, et al. 2016). Por outro lado, camundongos BALB/c ou C3H/HeN 

infectados com parasitas da cepa JRcl4 (T. cruzi tipo I) apresentam presença crônica do 

parasita tanto no trato gastrointestinal como no coração, desenvolvendo fibrose 

acentuada neste órgão (LEWIS; KELLY, 2016) (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4 – Modelos experimentais da doença de Chagas crônica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para o estudo da fase crônica da infecção pelo Trypanosoma cruzi utilizando modelos murinos, 
dependendo da combinação da linhagem de camundongo e da cepa/clone de parasita utilizados, 
é possível gerar diferentes níveis de patologia cardíaca e/ou gastrointestinal. Imagens ex vivo do 
trato gastrointestinal mostram através da intensidade de bioluminescência a presença do parasita 
no local infectado, demonstrando que este local pode ser um reservatório permanente na fase 
crônica da infecção. Camundongos C57Bl/6 infectados com a cepa CL (tipo VI) tem baixa carga 
parasitaria em órgãos como o coração e pouca fibrose, pois há controle eficiente do parasita com 
baixa disseminação, enquanto a linhagem C3H/HeN na fase crônica da infecção por parasitas do 
tipo I apresenta infecção disseminada, com grande parasitemia cardíaca e fibrose severa. Fonte: 
Lewis e Kelly, 2016. 

 
Além destes, outros isolados de T. cruzi foram utilizados para o estudo da fase 

crônica da infecção da doença de Chagas. O clone Sylvio X10/4 isolado por Miles (1974) 

de um inseto utilizado para o xenodiagnóstico (Rhodnius prolixus) de um paciente da 

região norte do Brasil (SILVEIRA et al. 1979) induz em determinadas linhagens de 

camundongos um acometimento característico da fase crônica da infecção em humanos, 

com cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) (POSTAN et al. 1983; ZHANG; 

TARLETON, 1996). Em 2003, Marinho et al. avaliaram em diversas linhagens de 

camundongos a patologia cardíaca gerada na infecção intraperitoneal pelo parasita T. 



 

cruzi Sylvio X10/4, sendo que na linhagem C3H/HePAS este parasita gerou um quadro 

que se assemelha muito ao da doença de Chagas humana, exibindo expressivo infiltrado 

inflamatório no coração e patologia hepática ausente em aproximadamente 30% dos 

camundongos infectados. Neste modelo é possível observar o extensivo infiltrado 

leucocitário presente na CCC e a expressão de moléculas inibitórias como o PD-L1 nos 

monócitos encontrados no coração, provavelmente contribuindo para a ineficiência do 

sistema em combater localmente o parasita (MOSIG et al. 2014). 

1.4 A interação inibitória mediada pelas moléculas PD-1, PD-L1 e PD-L2 

1.4.1 Expressão e regulação  

Inicialmente identificada como uma molécula indutora de morte, o que motivou sua 

nomeação como proteína indutora de morte programada 1 (PD-1 ou CD279), a expressão 

de PD-1 é induzida após a ativação de células T, B e células mielóides através de 

citocinas portadoras da cadeia gama comum, como IL-2, IL-7, IL-15 e IL-21, em um 

processo no qual o fator de transcrição NFAT funciona como regulador positivo 

(OESTREICH, et al. 2008) e T-bet e Blimp-1 como reguladores negativos (KAO, et al. 

2011). As citocinas IL-6 e IL-12 regulam a expressão de PD-1 através das moléculas 

transdutoras de sinais e ativadoras de transcrição 3 e 4 (STAT3 e STAT4) 

respectivamente (AUSTIN, et al. 2014).  

Em infecções virais, fatores epigenéticos estão envolvidos na regulação de PD-1 

através da metilação tanto de seu promotor como seu gene (YOUNGBLOOD, B. et al. 

2011). No modelo crônico da infecção pelo vírus da coriomeningite linfocítica murina 

(LCMV), FoxO1 é um elemento-chave na regulação de PD-1. O estímulo antigênico 

persistente junto a sinalização de PD-1 inibem a ativação de AKT e mTORC2 através da 

diminuição do sinal do TCR, promovendo a acumulação de FoxO1 que irá induzir maior 

expressão de PD-1, criando um feedback positivo (STARON, et al. 2014). No 

microambiente tumoral, o fator de crescimento vascular A (VEGFA) pode promover a 

expressão de PD-1 através do receptor para VEGF em células T CD8+.  

Já em relação aos ligantes de PD-1, a molécula PD-L1 (CD274) é expressa 

constitutivamente em células T, B, macrófagos e células dendríticas (DCs), assim como 

em uma grande variedade de células não leucocitárias, incluindo os cardiomiócitos e 



 

células vasculares (KEIR, et al. 2006), enquanto a molécula PD-L2 (CD273) é restrita a 

macrófagos, DCs ativadas e linfócitos B1 (JIN, et al. 2011). A molécula PD-L1 tem sua 

expressão aumentada por citocinas pró-inflamatórias como o IFNγ que opera através da 

transcrição de IRF-1, além de também ser regulada por GM-CSF, IL-4 e outras 

interleucinas de cadeia gama comum, que podem também induzir a expressão de PD-L2 

(LEE, et al. 2006; WILKE, et al. 2011).  

A sinalização PD-L1/PD-1 também foi descrita como elemento atenuante da 

resposta imune a tumores, facilitando o desenvolvimento tumoral (JIN, et al. 2011). A 

expressão de PD-1 e seus ligantes podem promover indicações importantes no 

prognostico do tratamento de pacientes que apresentam alta expressão destas moléculas 

inibitórias (VORON, T. et al. 2015). Sua expressão pode ser aumentada em tumores onde 

há mutação com perda de PTEN, que pode levar a ativação da via PI3K/AKT aumentando 

a expressão desta molécula inibitória (PARSA, et al. 2007), assim como em tumores com 

mutações relacionadas a vias do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

(AKBAY, et al. 2013). Em tumores sólidos, a hipóxia pode levar ao aumento de HIF-1a 

que se liga ao promotor de Pd-l1 aumentando sua expressão não somente nas células 

do tumor, como também em células mielóides supressoras, macrófagos e células 

dendríticas presentes no microambiente tumoral (NOMAN, et al. 2014). 

Fatores pós-transcricionais também participam do controle da expressão de PD-

L1. Recentemente foi descrito que mudanças nas quantidades de microRNAs interferem 

diretamente na quantidade de PD-L1 expressa em tumores. A diminuição do miR-200 

esta envolvida diretamente na metástase tumoral e no aumento de PD-L1 (CHEN, et al. 

2014), enquanto o miR-513 induz a degradação do transcrito de PD-L1 (GONG, et al. 

2009) (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5 – Mecanismos reguladores da expressão de PD-1 e PD-L1. 

 
A expressão das moléculas PD-1 e PD-L1 é regulada por uma rede complexa de fatores. (A) A 
expressão de PD-1 em células T pode ser induzida por diversas citocinas, principalmente as que 
possuem a cadeia γ comum, tais como a IL-2, IL-7, IL-15 e IL-21. IL-6 e IL-12 que atuam através 
de STAT3 e STAT4 respectivamente, induzindo a expressão de PD-1. Outros elementos como o 
VEGF-A pode induzir a expressão desta molécula através do receptor de VEGF, encontrado em 
células T. Os fatores nucleares FoxO1 e NFATc1 aumentam sua expressão atuando no promotor 
de PD-1. Blimp-1 e T-bet também interagem com o promotor, bloqueando a expressão desta 
molécula. Blimp-1 também pode inibir o promotor NFATc1, regulando a expressão de PD-1. (B) 
A expressão de PD-L1 também é regulada por diversas das citocinas de cadeia γ comum, de IL-
4 e GM-CSF. IRF-1 pode se ligar ao promotor de PD-L1 induzindo sua expressão via sinalização 
de IFNγ. A hipóxia pode levar ao aumento da expressão de HIF-α que também se liga ao promotor 
de PD-L1 estimulando sua expressão. Mutações no receptor EGFR e perda de PTEN podem 
aumentar sua expressão em tumores. Sua expressão também pode ser regulada através de 
mecanismos pós-transcricionais, como os microRNAs miR-200 e miR-513. Fonte: Austin, J. W. 
et al. 2014. 
 

Em relação à atividade efetora de células T, um elemento que poderia explicar a 

ineficiência da resposta imune na doença de Chagas crônica é a regulação excessiva 

promovida pela interação da molécula PD-1 na superfície das células T CD4+ e CD8+ 

com os seus ligantes PD-L1/PD-L2. Estas moléculas tem estruturas semelhantes às 

moléculas co-estimulatórias e seus ligantes, mas diferente da interação B7.1-2/CD28, a 

interação de PD-1 com PD-L1 e PD-L2 tem ação inibitória, pois resulta em recrutamento 

de fosfatases à sinapse imunológica que diminuem a fosforilação de ITAMs necessária à 

ativação/ação efetora dos linfócitos T (CHEMNITZ, et al. 2004; ZANG; ALLISON, 2007). 

Uma complexidade adicional do sistema PD-1/PD-L1 foi sugerida pela descoberta de que 



 

PD-L1 não se liga apenas a PD-1, mas também à molécula B7.1 (CD80) gerando outra 

sinalização inibitória (BUTTE, et al. 2007).  

Recentemente, as interações de PD-1 com seus ligantes têm sido consideradas 

elementos-chave na exaustão de células T CD8+ citotóxicas (CTLs). Nos processos 

inflamatórios persistentes tais como infecções crônicas, a repetida estimulação 

antigênica resulta em exaustão imunológica, processo no qual as moléculas PD-1 e PD-

L1 aparecem amplamente expressas, havendo perda progressiva de diversos segmentos 

da atividade efetora da resposta imune adaptativa. Desta forma, as CTLs exaustas 

mostram uma capacidade reduzida de proliferação, produção de citocinas e atividade 

citotóxica (GALLIMORE, et al. 1998; ZAJAC et al. 1998). Além disto, estas células exibem 

deficiências metabólicas e expressão deficitária de genes envolvidos na quimiotaxia, 

adesão e migração (WHERRY, et al. 2007). A hiperexpressão de PD-1 em modelos de 

infecções virais crônicas ratifica este mecanismo, levando precocemente as CTLs à 

exaustão (BARBER, et al. 2006). 

Esta via é complexa, e apresenta pelo menos cinco mecanismos de atuação para 

executar a ação inibitória. A interação de PD-1 com PD-L1 pode atuar antagonizando a 

sinalização do TCR através do recrutamento de fosfatases, modulando a via 

PI3K/AKT/mTOR (envolvida no metabolismo celular, sensoriamento de nutrientes e 

desenvolvimento celular), modulando a via de Ras alterando o ciclo celular, induzindo a 

expressão de Basic Leucine Zipper Transcription Factor (BATF) que reprime a expressão 

de genes efetores, ou ainda influenciando a motilidade das células T através de 

mecanismos ainda em estudo (PAUKEN; WHERRY, 2015). 

A sinalização PD-L1/PD-1 tem se mostrado muito importante na indução e 

manutenção da tolerância periférica a antígenos próprios. Camundongos C57BL/6 

deficientes em PD-1 desenvolvem um quadro autoimune semelhante a lúpus, enquanto 

em BALB/c a ausência de PD-1 resulta em cardiomiopatia dilatada fatal (NISHIMURA, et 

al. 1999). Tendo em vista que esta interação atenua a atividade efetora das células T 

resultando na diminuição do dano tecidual induzido pela resposta imune persistente, os 

camundongos PD-1KO e PD-L1KO desenvolvem respostas autoimunes espontâneas 

somente após o primeiro ano de vida, mas mostram respostas teciduais exacerbadas à 

infecção, ou um curso acelerado de patologia autoimune em linhagens suscetíveis. Na 



 

resposta a agentes infecciosos, principalmente a patógenos intracelulares, a interação 

PD-1/PD-L1 é essencial para evitar uma resposta imune exacerbada que resulta em dano 

tecidual. Por outro lado, a interação PD-1/PD-L1, ao suprimir a resposta imune ao 

patógeno, pode facilitar o escape deste, favorecendo o desenvolvimento de um quadro 

de infecção crônica. 

1.4.2 O bloqueio de PD-1 e PD-L1 como mecanismo terapêutico  

Com o objetivo de reverter o quadro de regulação excessiva do sistema imune, um 

grande número de grupos de pesquisa tem utilizado os anticorpos monoclonais αPD1, 

αPDL1 e αPD-L2, assim como a molécula PD-1 solúvel (SONG, et al. 2011) em modelos 

experimentais e ensaios clínicos para bloquear in vivo a interação de PD-1 com PD-L1/2. 

 Devido ao fato de um grande número de tumores de diferentes origens mostrarem 

expressão elevada de PD-L1 junto à elevada expressão de PD-1 por linfócitos que 

infiltram o tumor (AHMADZADEH, et al. 2009), o bloqueio da interação PD-1/PD-L1 

mostrou-se uma alternativa terapêutica viável frente ao tratamento do câncer. Vários 

monoclonais testados em ensaios clínicos para induzir o bloqueio da interação PD-1/PD-

L1-2 tiveram resultados promissores na regressão de melanoma, carcinoma pulmonar e 

renal, dentre outros (PAUKEN; WHERRY, 2015; TOPALIAN, et al. 2012). Recentemente, 

medicamentos que interferem nesta via como pembromizulab e nivolumab foram 

aprovados pelo FDA (Food and Drug Administration) para o tratamento de carcinomas 

recorrentes ou metastáticos de bexiga, cabeça e pescoço, pele, rins e linfoma. De forma 

análoga, espera-se que o bloqueio desta interação possa ser utilizado no tratamento de 

diversas infecções crônicas, como a infecção pelo vírus da HIV (VELU, et al. 2015). 

Estudos da imunoterapia com anticorpos que bloqueiam a interação PD-1/PD-L1-

2 mostram que é possível reestabelecer a função de células T levando a aumentos na 

produção de citocinas, restauração da capacidade citotóxica e elevação do potencial 

proliferativo (PAUKEN; WHERRY, 2015), alternativa que parece promissora para realizar 

a restauração do sistema imune na fase crônica da infecção pelo Trypanosoma cruzi. 



 

1.4.3 A interação PD-1/PD-L1 na infecção pelo T. cruzi 

A interação PD-1/PD-L1 foi estudada na fase aguda da infecção murina 

(GUTIERREZ, et al. 2011). Neste trabalho, os autores verificaram que o tratamento in 

vivo com anticorpo monoclonal αPD1 resulta em aumento do infiltrado inflamatório no 

miocárdio, menor carga parasitária e aumento dos níveis séricos de IFNγ e TNFα. Efeitos 

similares foram observados em animais na fase aguda da infecção após tratamento com 

anticorpo monoclonal αPDL1. 

Sabendo que os elementos da resposta imune necessários na fase crônica da 

infecção podem ser restaurados através do bloqueio desta interação em outros modelos 

experimentais, é possível que o tratamento dos animais crônicos infectados com 

Trypanosoma cruzi com os anticorpos monoclonais αPD1 e αPDL1 seja capaz de 

restaurar a resposta imune, levantando a possibilidade de uma nova terapia para a 

doença de Chagas (Figura 6). 

 
Figura 6 – Potencial de utilização de anticorpos αPD-1 e αPD-L1 na fase crônica 
da infecção murina da doença de chagas. 

 
A utilização de anticorpos anti-PD-1 e anti-PD-L1 como potencial ferramenta terapêutica para o 
tratamento da doença de Chagas na fase crônica da infecção parece promissora, já que as 
células do sistema imune se encontram exaustas e há expressão destas moléculas tanto por 
parte das células infectadas como por parte do sistema imune. Células apresentadoras de 
antígeno (APCs) apresentam peptídeos do parasita no contexto do MHC para células T, que por 



 

sua vez, exaustas, não realizam a resposta imune efetora. Esta incapacidade em promover a 
resposta imune efetora está relacionada com as vias inibitórias das moléculas PD-1, PD-L1, PD-
L2 e B7-1, que aparecem expressas em monócitos, linfócitos, cardiomiócitos, dentre outros 
leucócitos e células teciduais. Desta forma, o bloqueio destas interações auxiliaria na restauração 
da resposta imune especifica na fase crônica da doença de Chagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSÃO 
 

O tratamento realizado os anticorpos monoclonais αPD1 e αPDL1, individualmente 

ou associados, permite bloquear estas moléculas in vivo, mas não leva a alterações 

funcionais ou fisiológicas, assim como na parasitemia ou na patologia cardíaca causada 

pela infecção crônica pelo T. cruzi. No entanto, o tratamento associado ao reestimulo das 

células T utilizando o parasita irradiado leva a um aumento na patologia cardíaca com 

acometimento funcional deste órgão, apesar diminuir a parasitemia. O aumento das 

células de memória efetoras no coração indica que o tratamento leva à reativação da 

resposta imune especifica. Desta forma, acreditamos que esta terapia poderia ser 

associada à outras que inibam a fibrose e auxiliem na regeneração de cardiomiócitos, 

protegendo a função essencial do coração. 
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