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RESUMO 
 

BRAZÃO, V. Administração de zinco e dehidroepiandrosterona (DHEA): exerceriam eles 
um papel sinérgico na resposta imune de ratos senis infectados com Trypanosoma cruzi?. 
2008. 101f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto- 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
 

A modulação das respostas imunológicas frente à administração de substâncias 

farmacologicamente ativas em modelos experimentais infectados por Trypanossoma cruzi tem 

contribuído de maneira importante nas investigações de novas terapias para a doença de Chagas. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar um possível efeito sinérgico imunoestimulatório 

subseqüente à administração de sulfato de zinco e DHEA durante o curso da infecção. O DHEA 

tem sido amplamente estudado e possui ação comprovada no direcionamento da resposta imune 

Th1, sendo muito efetivo para diferentes patógenos tais como vírus, bactérias e protozoários. O 

zinco é considerado um oligoelemento de extrema importância para a manutenção das funções 

imunes. Age como um inibidor da apoptose celular além de coordenar a seleção fisiológica de 

células intra-tímicas. Durante a fase aguda da infecção, zinco e DHEA apresentaram atividade 

estimulatória sobre a imunidade do hospedeiro, potencializando a resposta imune gerada contra o 

parasita. Comprovamos também a ação sinérgica de DHEA e zinco, através dos parâmetros 

analisados tais como parasitemia sangüínea e tecidual, além de fatores imunológicos como 

aumento nas concentrações de NO, IFN-γ, IL-12, e número de macrófagos. Este efeito imuno-

modulador durante a fase aguda da infecção chagásica pode contribuir para a prevenção dos 

danos teciduais observados na fase crônica da doença. 
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ABSTRACT 

 

BRAZÃO, V. Administration of zinc and dehydroepiandrosterone (DHEA): would they 
exert a synergic role in the immune response of aged Wistar rats infected with Trypanosoma 
cruzi?. 2008. 101f. Dissertation (Master’s degree). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
 

The modulation of the immune responses as well as the administration of 

pharmacologically active substances in infected T. cruzi experimental models has contributed to 

important investigations of new therapies in the treatment of Chagas’ disease. However, the use 

of antiparasitary drugs in the chronic indeterminate or in the cardiac chronic phases of Chagas 

disease is still a controversial issue. This study has as objectives to evaluate a possible synergic 

immunostimulatory effect after the administration of zinc and DHEA during the course of the 

infection. A bulk of evidences has been presented confirming the effectiveness action of DHEA 

on the Th1 immune response against a wide range of pathogens such like viruses, bacteria and 

protozoans. Zinc is considered an oligoelement of essential importance in the maintenance of the 

immune functions, as well as inhibiting cell apoptosis besides the function of coordinate the 

physiological selection of thymic T cells. During the acute phase of infection, zinc and DHEA 

displayed enhanced stimulatory activity on host’s immune response. A synergistic action of zinc 

and DHEA was also observed through the evaluations of distinct parameters such as blood and 

tissue parasitism, number of macrophages and NO levels as well as elevated concentrations of 

some immunological interleukins such as IFN-γ and IL-12. This work also demonstrates that the 

enhanced immunostimulatory effect observed during the acute phase certainly contributes in the 

prevention of tissue damage that normally occurs during the late chronic phase.  

 

Keywords: Trypanosoma cruzi; Zinc; Dehydroepiandrosterone; Wistar rats.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas é uma das mais sérias doenças parasitárias da América Latina, com 

impacto social e econômico de peso bem maior do que os efeitos combinados de outras doenças 

parasitárias como malaria, leishmaniose e esquistossomose (WORLD BANK, 1993). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde existem entre 16 e 18 milhões de pessoas infectadas, e cerca de 

120 milhões (equivalente a 25% da população da América Latina) correm o risco de serem 

infectadas. A importância dessa endemia se reflete no sentido econômico onde é responsabilizada 

pelas taxas de aposentadoria precoce, como conseqüência direta da doença (WHO, 2003). 

Descrita por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas em 1909, a tripanossomíase 

americana tem por agente etiológico o flagelado digenético Trypanosoma cruzi. A maior parte 

dos casos de infecção em seres humanos, ou outros vertebrados é transmitida pelo contato da pele 

ou mucosas com fezes ou urina de insetos hematófagos da família Reduviidae contaminados por 

T. cruzi (CHAGAS, 1909). Essa via pode ser considerada como a principal maneira de 

transmissão da doença de Chagas nas Américas (DIAS, 2000). O triatomíneo após realizar a 

hematofagia em um hospedeiro, libera as formas tripomastigotas metacíclicas nas fezes ou urina 

que penetram através da solução de continuidade proliferando-se ativamente no interior de 

macrófagos. Findo esse ciclo, as células parasitadas se rompem, liberando centenas de 

tripomastigotas que ganham a circulação sendo sua detecção no sangue periférico uma 

característica da fase aguda da doença. Durante essa fase é observada uma imunossupressão com 

redução nas respostas linfoproliferativas para antígenos do parasito (REED et al., 1977; PINGE-

FILHO et al., 1999). 
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Em hospedeiros imunocompetentes, a infecção é controlada através da resposta imune 

dirigida contra o parasita, determinando o desaparecimento das formas tripomastigotas do 

sangue. Estes indivíduos passam para uma fase assintomática onde somente exames sorológicos 

podem indiretamente detectá-los. Vários anos após a contaminação, dependendo do tipo de cepa 

e estado imunológico do hospedeiro dentre outros fatores, cerca de 30% dos indivíduos 

infectados desenvolvem manifestações cardíacas e/ou digestivas, enquanto a maioria permanece 

assintomática (ZANG & TARLETON, 1998; GARCIA et al., 2005). Na fase crônica da infecção 

humana por T. cruzi, para a análise do perfil parasitêmico utilizam-se preferencialmente reações 

sorológicas como: detecção de IgG (MONCAYO & YANINE, 2006), hemaglutinação indireta, 

imunofluorescência, exames de isolamento do parasita tais como xenodiagnóstico, hemocultura e 

mais recentemente através da biologia molecular com a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

(RUSSOMANDO et al., 1998; GALVÃO et al., 2003). 

Antes da presença humana nos ecótopos naturais, T. cruzi se encontrava restrito à 

situação silvestre, circulando entre mamíferos no ambiente natural, por meio do inseto vetor. 

Quando o homem invadiu esses ecótopos e se fez incluir no ciclo epidemiológico da doença, 

ofereceu novas opções de disseminação ao inseto vetor (DIAS & COURA, 1997). Os 

triatomíneos hematófagos encontraram naquelas habitações, condições ideais de abrigo e oferta 

alimentar abundante, tornando a transmissão vetorial o mecanismo primário de difusão da 

doença. Essa adaptação mostrou-se eficiente para cerca de uma dezena de espécies e é 

considerado um fator primordial na ocorrência da expansão da doença de Chagas humana. 

Os triatomíneos possuem hábitos geralmente noturnos e durante o repasto sanguíneo em 

mamíferos infectados ingerem os tripomastigotas circulantes, os quais após multiplicação e 
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metaciclogênese no tubo digestivo desses, são eliminados em suas fezes podendo infectar novos 

hospedeiros vertebrados. 

Além da transmissão vetorial da doença, mecanismos secundários foram estabelecidos, 

tais como a transmissão congênita (BITTENCOURT, 2000), amamentação e via transfusional 

(MONCAYO & YANINE, 2006). Outras formas de transmissão incluem: transmissão acidental 

em laboratório, transplante de órgãos, oral e sexual (BRENER et al., 2000). 

T. cruzi mostra uma patogenia especialmente determinada por características próprias do 

hospedeiro e da população infectante. Assim, o curso da infecção nos vertebrados suscetíveis é 

influenciado por fatores tais como: temperatura ambiental, idade, sexo, constituição genética do 

hospedeiro, características genéticas e morfológicas da cepa infectante (BRENER et al., 2000). T. 

cruzi, por suas características biológicas e genéticas, constitui-se de cepas que podem ter 

comportamentos peculiares quando inoculadas em animais experimentais (BRENER, 1965). 

ANDRADE et al. (1970), relataram a existência de cepas com predominância de formas 

delgadas e tropismo diferenciado para células do sistema fagocitário mononuclear, parasitando 

com maior freqüência esplenócitos, hepatócitos e células da medula óssea, apresentando altos e 

precoces picos parasitêmicos. Entretanto, existem cepas que apresentam característica 

morfológica larga, marcante tropismo para células musculares (musculatura lisa, esquelética e 

cardíaca) e tecido glandular (MELO & BRENER, 1978). Essa conformação morfológica confere 

a essa cepa uma maior resistência aos anticorpos circulantes. Como conseqüência, os 

tripomastigotas permanecem por mais tempo na corrente circulatória determinando picos 

parasitêmicos tardios e infecções de duração mais prolongada. 

A parasitemia sangüínea é um importante parâmetro para o estudo da doença de Chagas, 

pois permite a diferenciação entre as fases aguda e crônica da infecção, necessária para o 
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estabelecimento da correlação anátomo-patológica e o monitoramento do processo de cura dos 

pacientes (SOGAYAR et al., 1993). Sendo assim, o estudo da fase aguda da infecção, induzida 

por T. cruzi, pode ser de grande importância, considerando que diferentes autores sugerem que 

muitas lesões tardias são influenciadas pelo curso da doença durante essa fase (MONCAYO & 

YANINE, 2006). 

A doença de Chagas pode ser avaliada experimentalmente por meio do 

acompanhamento de sua evolução em diferentes modelos experimentais, incluindo roedores 

silvestres (BORGES et al., 1982; BORGES et al., 1992; PRADO JÚNIOR et al., 1998; PRADO 

et al., 1999; DOST et al., 2002; CAETANO et al., 2006), camundongos (CARDILLO et al., 

1996) e ratos (SANTELLO et al., 2007; SANTOS et al., 2007a; BRAZÃO et al., 2008a), 

podendo reproduzir nos mesmos os distintos aspectos patológicos da doença humana. Com 

relação à doença de Chagas, o estudo histopatológico sistemático realizado em roedores 

infectados por T. cruzi demonstrou incidência de lesões crônicas, inflamatórias e degenerativas 

no músculo cardíaco, muito semelhante às causadas pela doença humana (BRENER et al., 2000). 

A doença de Chagas pode também estar associada à Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida. É de amplo conhecimento o envolvimento da resposta imune celular Th1 para o 

controle da doença de Chagas em sua fase inicial. Assim, indivíduos chagásicos crônicos e 

portadores do vírus HIV podem apresentar reativação da doença, provavelmente devido à 

supressão da imunidade celular, característica de indivíduos imunodeprimidos (COURA & 

CASTRO, 2002; BRITO et al., 2003). 
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1.2. Doença de Chagas e o Sistema Imune 

 

A infecção por T. cruzi sensibiliza diferentes compartimentos do sistema imune, levando 

ao aparecimento de respostas humorais e celulares específicas contra o parasita, fato de extrema 

importância na redução da carga parasitária (ALIBERTI et al., 1996). Contudo, a resistência do 

hospedeiro durante a infecção experimental por T. cruzi depende da imunidade inata e da 

adquirida, que requer esforços combinados de células que incluem macrófagos, células natural 

killer (NK), células T CD4+ e CD8+, assim como a produção de anticorpos por células B 

(BRENER & GAZZINELLI, 1997; MARTIN & TARLETON, 2004). 

Animais durante a fase aguda da infecção por T. cruzi exibem nos tecidos ninhos 

contendo parasitos intactos e bem definidos, que são visíveis tanto por métodos histológicos 

convencionais quanto por métodos mais sensíveis como a técnica de PCR. Com a mobilização 

efetiva da resposta imune durante a fase aguda, ocorre redução significativa da carga parasitária 

sangüínea, assim como a diminuição de ninhos. Porém, tal resposta não é capaz de eliminar 

totalmente o parasita do organismo do hospedeiro (BRENER et al., 2000), o que contribui para o 

aparecimento das manifestações crônicas (BUSTAMANTE et al., 2007). Camundongos que 

apresentam uma resposta imune deficiente, tais como T CD8+ knock-out exibem níveis elevados 

de ninhos nos tecidos, assim como alta mortalidade (TARLETON et al., 1992; TARLETON et 

al., 1996). Portanto, tais estudos sugerem que o desenvolvimento da resposta imune fornece 

meios para o reconhecimento e destruição de células infectadas por parasitas antes que os ninhos 

sejam completamente formados, o que contribui para que estes não sejam prevalentes na fase 

crônica da infecção (ZHANG & TARLETON, 1999). 



                                                                                                                                                              INTRODUÇÃO  6 

 

Os macrófagos desempenham importante função contra a infecção por T. cruzi via 

peroxidase, óxido nítrico e produção de peroxinitrito. Esse último demonstrou-se altamente 

citotóxico contra as formas epimastigotas desse parasito (THOMSON et al., 1999). Quando os 

macrófagos são ativados, liberam óxido nítrico (NO) que está envolvido em uma variedade de 

funções biológicas em diferentes sistemas, tais como relaxamento da musculatura lisa vascular, 

agregação de plaquetas, e neurotransmissão (MONCADA et al., 1991; MONCADA & HIGGS, 

2006). É uma molécula efetiva contra patógenos intracelulares tais como T. cruzi, apresentando 

atividade antibacteriana, antiparasitária e antiviral (FLORA & ZILBERSTEIN, 2002; AKAMINE 

et al., 2007; MARCACCINI et al., 2007). NO é produzido pela enzima NO sintetase (NOS), a 

qual existe em 3 isoformas, que diferem na sua localização celular e expressão, sendo: 

constitutiva, induzida e neuronal (QUEIROZ & BATISTA, 1999). A NOS2, também conhecida 

como óxido nítrico sintetase induzida (iNOS), é produzida por vários tipos celulares, incluindo 

macrófagos, células NK, células dendríticas, neutrófilos, células endoteliais, miócitos e 

fibroblastos (KILBOURN & BELLONI, 1990; VESPA et al., 1994). A expressão de iNOS se faz 

em resposta a diferentes estímulos, tais como IL-1, IFN- γ, TNF-α e outros produtos bacterianos 

(LPS), os quais aumentam a sua expressão, sendo que glicocorticóides, IL-4, IL-8, IL-10, e TNF-

β, entre outros, são responsáveis por sua inibição (HIBBS et al., 1987; MARTIN et al., 1994; 

MAYER & HEMMENS, 1997). 

A invasão de diversos tipos celulares, em especial de macrófagos, por T. cruzi inicia 

uma série de interações moleculares que mobilizam a resposta imune inata do hospedeiro (REED, 

1995; ALIBERTI et al., 1996). Desta forma os macrófagos secretam IL-12 que ativa as células 

NK a produzirem IFN-γ (ALIBERTI et al., 1996). Este age sobre os macrófagos, ativando-os 

para atividade microbicida (GAZZINELLI, et al., 1992; REED, 1995). A citocina pró-
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inflamatória TNF-α, produzida por macrófagos durante a infecção por T. cruzi (TARLETON, 

1988), participa dessa interação de forma sinérgica tanto com IL-12 como com IFN-γ (OSWALD 

et al., 1992). 

IL-12 além de atuar sobre as células NK, promove uma interação entre a imunidade 

inata e a adquirida por induzir a diferenciação de linfócitos T auxiliares CD4+ em células Th1 

produtoras de IFN-γ (ABBAS, 2005). Estudos utilizando animais IL-12 knock-out têm 

confirmado o importante papel desta citocina na resistência à infecção experimental por T. cruzi 

(MÜLLER et al., 2001). 

O IFN-γ, produzido por células NK e células T ativadas, estimula eficientemente a fusão 

do fagossoma com o lisossoma e a expressão do MHC de classe П nos macrófagos, efetivo na 

contenção da replicação intracelular (in vivo e in vitro) do parasita através da indução da 

biosíntese de NO por macrófagos ativados (ALIBERTI et al., 1996). O papel protetor do IFN-γ 

no início da infecção foi amplamente demonstrado por REED em 1995. Esses estudos foram 

confirmados utilizando camundongos suscetíveis à infecção, geneticamente deficientes do IFN-γ 

(ROTTENBERG et al., 1996). 

 

1.3. Correlação entre persistência do parasita e severidade da doença de Chagas na fase 

crônica. 

 

Hipóteses e controvérsias têm sido propostas para explicar o mecanismo envolvido na 

lenta, mas progressiva cardiomiopatia característica da doença de Chagas. Essas hipóteses 

incluem, entre outros, a destruição de células miocárdicas por parasitas (SANTOS-BUCH & 

ACOSTA, 1985), danos a gânglios parassimpáticos de órgãos alvo (KOBERLE, 1974), 
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anormalidades micro-vasculares (ROSSI, 1990) e auto-imunidade (CUNHA-NETO et al., 1995; 

CUNHA-NETO et al., 1996). ZHANG & TARLETON (1999), através de PCR, método este 

altamente sensível para a detecção de DNA de parasitas, que permite também detectar kDNA que 

podem ser liberados após a destruição do parasita nos sítios de resposta inflamatória. Os autores 

utilizando dois diferentes modelos de infecção por T. cruzi mostraram absoluta correlação entre a 

persistência de parasitas e a severidade da doença de Chagas em hospedeiros cronicamente 

infectados. 

Estudos em humanos mostraram que a intensidade da miocardite crônica correlaciona-se 

diretamente com o nível de antígenos do parasita no coração (HIGUCHI et al., 2003). Trabalhos 

de JONES et al. (1993) e VAGO et al. (1996) detectaram DNA de T. cruzi somente nos órgãos 

que mostravam severa patologia. Estudos demonstram, portanto, que independente do mecanismo 

envolvido na destruição celular, a presença de parasitas tem papel crucial no desenvolvimento da 

patologia da doença de Chagas crônica, e sugere a perspectiva de protocolos terapêuticos que 

controlem a carga parasitária podendo com isso reduzir a patologia da doença de Chagas 

(MARINHO et al., 1999). 

 

1.4. Atrofia Tímica 

 

Diversos trabalhos enfatizam a importância de um adequado equilíbrio imuno-endócrino 

durante o curso de uma infecção (BECKAGE, 1993; KLEIN, 2004; ESCOBEDO et al., 2005), 

visando à manutenção da homeostasia corpórea (BESEDOVSKY & DEL REY, 1996). 

O curso da doença de Chagas pode ser intensamente influenciado pelo equilíbrio do 

sistema imuno-endócrino (ROGGERO et al., 2006; PÉREZ et al., 2007; SAVINO et al., 2007). 
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Sabe-se que citocinas pró-inflamatórias tais como IL-1β, IL-6 e TNF-α ativam o eixo hipófise-

hipotálamo-adrenal (HPA), causando elevação na produção de glicocorticóides. Distúrbios nestes 

sistemas inter-relacionados podem estar envolvidos na injúria tecidual, além de influenciar o 

curso de diversos estados infecciosos (BEFUS et al., 1999; BESEDOVSKY & DEL REY, 2000; 

ELENKOV et al., 2005). As características patológicas da infecção estão associadas com 

excessiva síndrome inflamatória, mediada principalmente por TNF-α (ROGGERO et al., 2002; 

ROGGERO et al., 2004). Vários trabalhos mostram que TNF-α possui um papel duplo na 

proteção durante a infecção aguda por T. cruzi, essa citocina é crítica para a defesa do hospedeiro 

(SILVA et al., 1995; CASTAÑOS-VELES et al., 1998), podendo também participar do dano 

tecidual e letalidade da doença (TRUYENS et al., 1995; TRUYENS et al., 1999). 

Recentes trabalhos mostram que o desenvolvimento de timócitos e seu envio para outras 

partes do organismo podem ser alterados como resultado de doenças infecciosas. O timo é o 

órgão linfóide central, no qual as células T sofrem o processo de diferenciação, sendo 

responsável por prover as células imunocompetentes. 

Alterações no desenvolvimento de timócitos durante a fase aguda da infecção podem ter 

importantes conseqüências no resultado da doença de Chagas (GIRONES & FRESNO, 2003). 

Sabe-se que em uma variedade de infecções agudas, tais como doença de Chagas (LEITE DE 

MORAES et al., 1992), Citomegalovírus (PRICE et al., 1993), Vírus da imunodeficiência 

(JOHNSON et al., 2001), Vírus da Hepatite (GODFRAIND et al., 1995), Parainfluenzavirus 

(SHIBUTA et al., 1982), Toxoplasma gondii (STAHL & TUREK, 1988), Schistosoma mansoni 

(WELLHAUSEN & BOROS, 1982), e Sépse polimicrobiana (BARKE et al., 1994), ocorre uma 

severa atrofia tímica devido à intensa depleção de timócitos corticais via apoptose, a maioria 

CD4+CD8+ (WELLHAUSEN & BOROS, 1982; WANG et al., 1994; KASEMPIMOLPORN et 
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al., 2001; BRITO et al., 2003). Adicionalmente, a proliferação de timócitos é freqüentemente 

diminuída. 

Em alguns casos a depleção é tão intensa que a região cortical do lóbulo tímico 

virtualmente desaparece como conseqüência da severa depleção de timócitos CD4+CD8+ 

(SAVINO, 2006). No entanto, o mecanismo exato responsável pela atrofia tímica vista nas 

infecções agudas, ainda não está completamente elucidado, e pode variar nas distintas doenças. 

Trabalhos demonstram que a depleção de timócitos por apoptose durante a fase aguda da 

infecção por T. cruzi é diretamente mediada por glicocorticóides (LEITE DE MORAES et al., 

1991; ROGGERO et al., 2006; CORREA-DE-SANTANA et al., 2006; PÉREZ et al., 2007) e o 

TNF-α está envolvido na liberação desse hormônio durante a doença. 

Glicocorticóides induzem a apoptose de timócitos através da elevação dos níveis de 

cálcio citosólico, resultando em ativação de endonuclease, fragmentação de DNA e conseqüente 

morte celular. Tais estudos foram confirmados pelo tratamento de timócitos de ratos com 

glicocorticóide sintéticos (metilpredinisolona), resultando em extensiva fragmentação do DNA, a 

qual foi precedida por um aumento na concentração citosólica de Ca2+ (MCCONKEY et al., 

1989). 

O elegante trabalho de PÉREZ et al. (2007) demonstrou que a progressiva diminuição 

do peso absoluto e relativo do timo durante o curso da infecção chagásica ocorreu paralela a um 

aumento considerável no nível plasmático de TNF-α e glicocorticóides, sugerindo que ambos 

podem estar implicados na involução tímica durante a infecção (ROGGERO et al., 2006). 
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1.5. Zinco 

 

RAULIN (1869) observou que o zinco era fundamental para o crescimento de 

Aspergillus niger. TODD et al. (1934) realizaram os primeiros trabalhos documentando a 

essencialidade desse elemento para o crescimento e sobrevivência de animais. No entanto, o 

papel essencial do zinco em humanos foi reconhecido somente em 1963 (PRASAD et al., 1963). 

Nos últimos anos, a deficiência de zinco tornou-se um problema nutricional presente em 

países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Essa abrange inúmeras anormalidades no 

metabolismo, podendo ter como causas a ingestão dietética inadequada, diminuição na absorção 

ou aumento na excreção urinária, presença de agentes da dieta que comprometem sua absorção, 

doenças gastrintestinais crônicas, síndromes de má-absorção, doenças renais, doenças hepáticas 

crônicas, câncer, diabetes, uso abusivo de álcool, nutrição parenteral total sem adição de zinco, 

alterações genéticas (acrodermatite enteropática), além de outras doenças crônicas (PRASAD, 

1996; TUDOR et al., 2005). Os sintomas observados na deficiência desse elemento incluem 

lesões de pele, dificuldade de cicatrização, anorexia, retardo do crescimento, hipogonadismo e 

alterações na função imune (IBS & RINK, 2003). Tais efeitos podem ser revertidos pela 

suplementação de zinco (PRASAD, 1995; PRASAD, 2007). 

O conteúdo total de zinco no organismo humano varia de 2-4 gramas. É denominado 

elemento traço, pois no plasma sua concentração varia de 12-16µM, com taxas variando de 10.1-

16.8µM em mulheres, e 10.6-17.9µM nos homens. No soro o zinco encontra-se 

predominantemente ligado a albumina (60%), α2-macroglobulina (30%) e transferrina (10%) 

(SCOTT & BRADWELL, 1983), mas somente o zinco livre parece ser biologicamente ativo 

(BORTH & LUGER, 1989; GLESS et al., 1992; VALLEE & FALCHUK, 1993). A maioria do 
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zinco encontra-se localizado no interior das células, sendo que no organismo não existem 

sistemas para armazenamento desse metal. Portanto, alterações na ingestão, ou secreção podem 

levar rapidamente à deficiência de zinco e afetar as funções zinco-dependentes em vários tecidos, 

particularmente as funções do sistema imune (HAASE et al., 2006). O zinco esta presente nos 

músculos (60%), ossos (30%) e outros órgãos (10%), que incluem fígado, rins, pâncreas, cérebro, 

pele, próstata, entre outros (FAVIER & FAVIER, 1990). 

A biodisponibilidade de zinco depende da composição da dieta (RINK & GABRIEL, 

2000). As principais fontes de zinco são os produtos de origem animal tais como ostras, fígado, 

carne bovina, carnes de aves, caranguejo e ovos. Embora a absorção de zinco nos vegetais seja 

menor, os grãos, trigo e o germe de trigo também constituem importantes fontes de zinco 

(SANDSTRÖM, 1997). 

Entre os fatores nutricionais que mais afetam a biodisponibilidade do zinco, encontra-se 

o fitato (Hexafosfato de inositol). Estudos realizados em humanos demonstram que os fitatos 

apresentam uma potente capacidade de ligação com cátions divalentes, com o qual formam 

complexos insolúveis em baixo pH, podendo prejudicar a absorção de zinco. Este fenômeno é 

intensificado na presença de cálcio, gerando um complexo cálcio-fitato-zinco ainda mais 

insolúvel. Em dietas ricas em cereais integrais e leguminosas, que contêm teores elevados de 

fitatos, a absorção de zinco é menor que 15% (SANDSTRÖM, 1997). No entanto, o efeito do 

fitato pode ser modificado a partir da fonte e da quantidade de proteínas consumidas na dieta. As 

proteínas de origem animal, por exemplo, parecem neutralizar o efeito inibitório do fitato na 

absorção de zinco, atribuindo-se isto, possivelmente, aos aminoácidos liberados da fração 

protéica do alimento, responsáveis pela manutenção do zinco em solução (FAO & WHO, 2002). 
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A dose diária recomendada de zinco deve ser ajustada de acordo com as características 

de cada organismo, visto que a concentração de zinco é regulada não somente pela ingestão, mas 

também por flutuações na excreção, as quais podem estar associadas com várias doenças ou com 

inflamação (YUZBASIYAN-GURKAN et al., 1989; WEISS et al., 1998). Segundo WEISS et al. 

(1995) a diminuição dos níveis de zinco, que é observada principalmente durante a fase aguda de 

algumas doenças infecciosas e processos inflamatórios crônicos, funciona como um mecanismo 

de defesa do organismo. 

O zinco age como um inibidor da apoptose celular (SUNDERMANN, 1995; TRUONG-

TRAN et al., 2001), coordenando a seleção fisiológica de células intra-tímicas (TREVES et al., 

1994; PROVINCIALI et al., 1995). JIANG et al. (1995) e UMEZAWA et al. (1999) 

evidenciaram que a quelação de zinco em meio de cultura levava a apoptose. Por outro lado, a 

adição deste elemento no meio protegia as células da apoptose. Foi demonstrado que o zinco 

tinha capacidade de manter tal efeito protetor mesmo se adicionado após curtos períodos depois 

de agentes indutores de apoptose, tais como TNF-α e radiação γ (ZALEWSKI & FORBES, 

1993). Possíveis mecanismos para este efeito anti-apoptose do zinco incluem: inibição da caspase 

3 (fator pró-apoptose), interação direta com Bcl-2 (fator que previne a apoptose), indução da 

síntese de DNA (WYLLIE, 1980; FUKAMACHI et al., 1998; ISHIDO et al., 1999; MARET et 

al., 1999), e inibição da endonuclease Ca2+/Mg2+ dependente, a qual é responsável pela 

fragmentação do DNA observada nas células que passam por apoptose (ZALEWSKI & 

FORBES, 1993). 

Este oligoelemento é considerado um componente nutricional de extrema importância, 

sendo crítico para a integridade estrutural e funcional das células, contribuindo em processos 

biológicos importantes tais como expressão genética, síntese de DNA, catálise enzimática, 
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armazenamento e liberação de hormônios, neurotransmissão, memória e processos visuais 

(VALLEE & FALCHUK, 1993). É ativo em uma variedade de funções celulares, incluindo sinal 

de transdução, transcrição e replicação (COLEMAN, 1992; VALLEE & FALCHUK, 1993). Age 

influenciando o crescimento, afetando o desenvolvimento e integridade do sistema imune 

(DARDENNE, 2002), atuando tanto na imunidade inata quanto na adquirida (FRAKER et al., 

2000). Exerce sua ação em mediadores chave da imunidade tais como enzimas, peptídeos tímicos 

e citocinas (DARDENNE, 2002). Sabe-se que o zinco é componente de mais de 300 

metaloenzimas, que não funcionam na sua ausência, sendo essencial para a função da DNA 

polimerase, timidina quinase e RNA polimerase DNA dependente, cujo envolvimento na síntese 

de ácidos nucleicos pode explicar o efeito do zinco na proliferação das células linfóides 

(FRIEKE, 2000). A Timulina, hormônio nonapeptídico secretado pelas células epiteliais tímicas, 

e que promove a maturação dos linfócitos T, citotoxicidade, e produção de interleucina 2 (IL-2) 

requer a presença do zinco para exercer sua atividade biológica (DARDENNE et al., 1982; 

HADDEN, 1992). Tem sido demonstrado que a produção ou atividade biológica de IL-2 e IFN-γ 

são afetadas pela deficiência de zinco. Como citado anteriormente, a deficiência de zinco em 

humanos afeta a produção de citocinas Th1 levando a um desequilíbrio entre células Th1 e Th2 

(SHANKAR & PRASAD, 1998; PRASAD, 2000; PRASAD, 2007). 

Animais deficientes de zinco são suscetíveis a diversos agentes infecciosos, incluindo 

protozoários tais como parasitas T. cruzi (FRAKER et al., 1982), Trypanosoma musculi (LEE et 

al., 1983), Toxoplasma gondii (TASCI et al.,1995) e Plasmodium yoelii (SHANKAR et al., 

1997); eucariotos tais como Candida albicans (SINGH et al., 1992) e helmintos como: 

Heligmosomoides polygyrus (SHI et al., 1994), Strongyloides ratti (FENWICK et al., 1990b), 
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Trichinella spiralis (FENWICK et al., 1990a), Fasciola hepática (FLAGSTAD et al., 1972) e S. 

mansoni (NAWAR et al., 1992). 

Sabe-se que em portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ocorre uma 

redução dos níveis de zinco, e esta redução tem sido associada com o aumento na incidência de 

infecções bacterianas por agentes oportunistas (KOCH et al., 1996), contudo tem-se evidenciado 

que a suplementação oral de zinco leva a um aumento do número de células CD4 e redução na 

incidência de tais infecções (ISA et al., 1992; MOCCHEGIANI et al., 1995) especialmente por 

Pneumocystis carinii e Candida albicans (MOCCHEGIANI et al., 1995). 

Baixas concentrações in vivo de zinco levam à alterações no processo de fagocitose dos 

macrófagos e neutrófilos, interferindo na lise celular mediada por células NK e ação citotóxica 

das células T (KEEN & GERSHWIN, 1990; MINGARI et al., 1998). WIRTH et al. (1989) e 

COOK-MILLS et al. (1990) observaram que macrófagos de animais deficientes de zinco 

apresentavam reduzida capacidade de fagocitar T. cruzi. 

Resultados de recentes estudos clínicos têm evidenciado que a administração oral de 

sulfato de zinco é efetiva no tratamento tanto da leishmaniose cutânea aguda (SHARQUIE et al., 

2001) quanto da forma disseminada da doença (SHARQUIE & NAJIM, 2004). In vitro o 

composto demonstrou-se ativo não somente contra Leishmania major e L. tropica, agentes da 

leishmaniose cutânea (NAJIM et al., 1998a), mas também contra L. donovani, responsável por 

muitos casos de leishmaniose visceral humana (NAJIM et al., 1998b). Em modelos murinos, o 

sulfato de zinco apresentou atividade profilática contra leishmaniose cutânea causada por L. 

major ou L. tropica, visto que nos animais em que se administrou oralmente sulfato de zinco, por 

5 dias consecutivos previamente à infecção, nenhuma lesão se desenvolveu (NAJIM et al., 

1998a). 
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A atividade anti-leishmanial in vivo do sulfato de zinco pode resultar da combinação de 

efeitos diretos e indiretos. O efeito direto pode ser representado pelo dano celular ou pela inibição 

de enzimas envolvidas no metabolismo do parasita ou virulência, apresentando como mecanismo 

indireto, o efeito imunomodulador, que resulta em aumento da fagocitose e atividade microbicida 

pelos macrófagos do hospedeiro (AL-MULLA HUMMADI et al., 2005). 

Entretanto, a avaliação da suplementação de micronutrientes durante a infecção 

chagásica pouco tem sido estudada, razão pela qual este trabalho foi conduzido, apresentando 

caráter inédito. 

 

1.6. Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

 

O DHEA é um dos hormônios esteróides produzidos pela zona reticular da glândula 

adrenal. A enzima DHEA-sulfatase (DHEA-S) possui importante função na conversão do DHEA 

em DHEA sulfato (DHEAS), sendo esta última forma uma das substâncias encontradas na 

circulação (PARKER, 2000). Antes do nascimento e novamente na puberdade, DHEA é 

produzido em elevadas concentrações, alcançando picos ao redor de 20-30 anos de idade, e 

depois tem queda lenta e progressiva chegando a seus níveis mais inferiores em torno de 75 a 80 

anos de idade (VON BAMBERGER, 2007). 

A diminuição dos níveis de DHEA que acompanha o processo de envelhecimento, está 

associada com muitas doenças presentes na fase avançada da vida (DEBONNEUIL et al., 2006; 

LABRIE et al., 2007), como por exemplo doenças cardiovasculares (WU et al., 2007), 

osteoporose, depressão (LAMBERTS et al., 1997; HINSON & RAVEN, 1999) e síndrome de 

Alzheimer (SUNDERLAND et al., 1989). Além disso, baixos níveis de DHEA também estão 
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associados com câncer (SCHWARTZ et al., 1986), obesidade (SANTORO et al., 2005), e 

alterações na função imune (CASSON et al., 1993). 

Estudos demonstram que o DHEA atua protegendo ratos de inúmeras infecções 

normalmente letais, tais como infecções bacterianas (BEN-NATHAN et al., 1999) e por parasitas 

como Cryptosporidium parvum (RASMUSSEN et al., 1993; RASMUSSEN et al., 1995), 

Plasmodium falciparum (KURTIS et al., 2001; LEENSTRA et al., 2003), Schistosoma mansoni 

(FALLON et al., 1998; MORALES-MONTOR et al., 2001) e T. cruzi (DOS SANTOS et al., 

2005). O DHEA também está sendo utilizado como opção de tratamento em estudos sobre 

doenças virais (ZHANG et al., 1999), tais como a AIDS (CHRISTEFF et al., 1999; RABKIN et 

al., 2006). 

DHEA age como um imuno ativador, modulando as funções das células T e B (YANG 

et al., 1998), atua na regulação negativa das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6, e IL-1 

(DANENBERG et al., 1992; JAMES et al., 1997), atenuando as conseqüências deletérias destas 

citocinas, além de induzir o aumento do título de anticorpos (DEGELAU et al.,1997). 

DHEA melhora a resposta de anticorpos específicos (ABEBE et al., 2003), aumentando 

também o número e função das células NK (MORALES-MONTOR et al., 2001). 

Estudos têm demonstrado a ação anti-glicocorticóide do DHEA (BROWNE et al., 1992; 

KALIMI et al., 1994; KROBOTH et al., 1999). SANTOS et al. (2005) e SANTOS et al. (2007b) 

comprovaram esta mesma ação do DHEA durante o desenvolvimento da doença de Chagas 

experimental. 

Estudos inéditos demonstraram que a administração do hormônio durante a infecção 

experimental por T. cruzi, resultou em redução da carga parasitaria sangüínea e tecidual (DOS 
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SANTOS et al., 2005; SANTOS et al., 2007a), ficando também evidenciada a atividade imuno-

estimulatória do DHEA sobre a imunidade do hospedeiro, potencializando a resposta imune 

gerada contra o parasita (DOS SANTOS et al., 2005). Tais efeitos sugerem o efeito protetor do 

DHEA na infecção experimental por T. cruzi, tornando os animais tratados mais resistentes à 

doença. 
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2. OBJETIVOS 

 

Estudar os efeitos da suplementação de zinco e DHEA sobre a resposta imune de ratos 

Wistar machos infectados com Trypanosoma cruzi durante as fases aguda e crônica, utilizando os 

seguintes parâmetros: 

 

• Parasitemia 

• Peso do coração e timo 

• Contagem global de macrófagos peritoneais 

• Dosagem de Óxido Nítrico 

• Dosagem de IFN-γ e IL-12 

• Histopatologia do coração 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

Apesar de todo o avanço científico relacionado à resposta imune do hospedeiro e a 

forma de evasão do parasita aliada às pesquisas para descoberta de uma droga eficiente para o seu 

tratamento, a doença de Chagas é ainda considerada um grande problema em saúde pública 

(WHO, 2003). Os poucos medicamentos disponíveis tem ação terapêutica somente na fase inicial 

da doença, ocasionam inúmeros efeitos colaterais e parecem não possuir a eficiência desejada 

quando comparados ao uso de placebo (REYES & VALLEJO, 2005). 

A procura de novas terapias para o controle da doença de Chagas tem sido o objetivo 

maior de nosso grupo de pesquisa. O objetivo desta pesquisa não é encontrar uma droga com 

efetiva ação tripanossomicida, mas sim proporcionar ao hospedeiro condições de uma resposta 

imune mais efetiva amenizando as conseqüências patológicas provocadas pela ação do parasita. 

Através das ações imunomoduladoras do DHEA já comprovadas por outros trabalhos não apenas 

com T.cruzi (DOS SANTOS et al., 2005), mas com outros parasitas como Cryptosporidium 

parvum (RASMUSSEN et al.,1993; RASMUSSEN et al., 1995), Plasmodium falciparum 

(KURTIS et al., 2001; LEENSTRA et al.,2003), Schistosoma mansoni (FALLON et al., 1998; 

MORALES-MONTOR et al.,2001) pode abrir juntamente com a adição de outras drogas 

imunomoduladoras tais como o zinco novas perspectivas para o controle da doença de Chagas. 

Além disso, a associação de um oligoelemento como o zinco que comprovadamente age como 

um inibidor da apoptose celular além de coordenar a seleção fisiológica de células intra-tímicas 

(PROVINCIALI et al., 1995; TREVES et al., 1994) proporcionaria melhores condições de um 

direcionamento mais efetivo para a resposta Th1. Baseados em dados recentes da literatura, o 

presente trabalho estudou a interação de diferentes terapias alternativas, onde se espera alcançar 

um incremento na resposta imune do hospedeiro na fase aguda da infecção, conseqüentemente 
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minimizando as agressões parasitárias que ocorrem tanto na fase aguda como na fase crônica da 

doença. A utilização conjunta dessas drogas se reflete ainda no prolongamento da expectativa de 

vida, já que o DHEA e o zinco por serem considerados potentes agentes anti-oxidantes, poderão 

proporcionar uma resposta imune mais efetiva contra o parasito, principalmente na fase senil da 

vida.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Animais utilizados 

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar com aproximadamente 4 semanas, 

pesando entre 90 e 100 gramas, provenientes do biotério central da Universidade de São Paulo, 

Campus de Ribeirão Preto. Esses animais foram ambientados no biotério da FCFRP-USP, sendo 

mantidos a uma temperatura ambiente de 23 ± 2ºC, com acesso livre a ração e água ad libitum. 

Todos os procedimentos laboratoriais envolvendo animais foram previamente autorizados pelo 

comitê de ética local (protocolo n° 06.1.427.53.2). 

 

4.2. Grupos Experimentais 

Grupo Controle 

Controle (C) n = 05 

Controle Suplementado com Zinco (CZ) n = 05 

Controle Suplementado com DHEA (CD) n = 05 

Controle Suplementado com DHEA e Zinco (CDZ) n = 05 

Grupo Infectado pela cepa Y de T. cruzi 

Infectado (I) n = 05 

Infectado Suplementado com Zinco (IZ) n = 05 

Infectado Suplementado com DHEA (ID) n = 05 

Infectado Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ) n = 05 
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4.3. Cepa de T. cruzi e Infecção 

Os animais dos grupos infectados foram inoculados intraperitonealmente (i.p) com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas. Foi utilizada a cepa Y de T. cruzi, isolada por 

SILVA & NUSSENZWEIG (1953), através do xenodiagnóstico realizado em uma paciente na 

fase aguda da infecção chagásica. Desde então, vem sendo mantida em camundongos swiss não 

isogênicos, através de repiques semanais de sangue infectado. A cepa Y possui morfologia fina 

com picos parasitêmicos precoces, altamente virulenta e patogênica, determinando alta 

mortalidade e lesões tissulares graves (SCORZA & SCORZA, 1972). Quando inoculada em ratos 

Wistar produz curva parasitêmica atingindo o pico ao redor do 7° dia após o inóculo, com 

pequenas variações, dependo do número de parasitas inoculado, idade e sexo do animal. Após 

esse período há uma diminuição da parasitemia. 

 

4.4. Tratamento – Suplementação de Zinco e DHEA 

Os animais foram suplementados até o 21° dia, correspondendo à fase aguda. Para o 

grupo estudado no 180° dia, o tratamento também findava no 21° dia. 

4.4.1. Suplementação de Zinco 

Os animais foram suplementados com 0,1 mL de sulfato de zinco (ZnSO4), diluído em 

água, sendo administrados por via oral na dose de 20mg/kg/dia de ZnSO4 (PANEMANGALORE 

et al., 1983; BRAZÃO et al., 2008a), durante os dias de experimento, uma vez ao dia no período 

da manhã, obedecendo ao mesmo horário de tratamento todos os dias. 
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4.4.2. Suplementação de DHEA 

Os animais foram suplementados com 0,1 mL de DHEA, dissolvido em 0,05 mL de 

etanol e igual volume de água destilada, sendo administrados via subcutânea na dose de 

40mg/kg/dia de DHEA (SANTOS et al., 2007a), durante os dias de experimento, uma vez ao dia 

durante o período da manhã, obedecendo ao mesmo horário de tratamento todos os dias. 

 

4.5. Dias de experimento 

Os experimentos foram realizados em dias pré-determinados: no 7°, 14°, 21° dias após o 

inóculo infectante (correspondentes à fase aguda da infecção), e 180° dia (período 

correspondente à fase crônica).  

 

4.6. Eutanásia e Coleta de sangue 

Os animais foram mortos, após anestesia com Tribomoetanol 2,5%, por decapitação. A 

eutanásia é realizada por decapitação para evitar que outras manipulações aumentem o efeito do 

estresse, provocando falsos resultados na dosagem de interleucinas. 

Após a morte, foram coletados cerca de 2,0 mL de sangue em tubo plástico contendo 

200µL de heparina sódica (1 mL: 5.000 U.I), para determinação da parasitemia. Para obtenção de 

soro e posterior dosagens imunológicas, foram coletados 2,0 mL de sangue em tubo plástico sem 

anticoagulante. 
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4.7. Contagem de parasitas 

A contagem dos parasitas (parasitemia sangüínea) foi realizada pelo método de 

BRENER (1962), que consiste em colocar uma alíquota de 5µL de sangue em uma lâmina de 

microscópio, cobrindo-a com lamínula 22 x 22 mm. Determina-se o número de parasitas em 50 

campos microscópicos, selecionados em várias áreas do preparado. O número encontrado é 

multiplicado por um fator, calculado para cada microscópio e objetiva, que leva em consideração 

o número de campos microscópicos existentes na área da lamínula. 

 

4.8. Peso dos Órgãos 

Em cada dia de experimento, imediatamente após a morte dos animais, os órgãos foram 

retirados, lavados em solução fisiológica 0,9%, e pesados em balança eletrônica (Mettler H10W).  

 

4.9. Contagem global de macrófagos peritoneais 

Os macrófagos foram coletados através da injeção 5 mL de meio RPMI 1640 estéril 

(Cultlab- Campinas Brasil) na cavidade peritoneal do animal. Após suave massagem abdominal, 

o líquido peritoneal foi retirado e centrifugado durante 15 minutos. Ressuspendeu-se o pellet em 

RPMI 1640 contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. Utilizou-se solução de Turk 

juntamente com o lavado (1:100) para coloração e contagem de macrófagos em câmara de 

Neubauer. 
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4.10. Preparação da suspensão de células peritoneais e Dosagem de Óxido Nítrico 

A técnica de quantificação de óxido nítrico em sobrenadante foi realizada de acordo com 

DOST et. al. (2006). Os ratos tiveram a cavidade peritoneal lavada com 5 mL de meio RPMI 

1640 a 4ºC, como descrito anteriormente. O lavado que foi centrifugado em tubos Falcon durante 

15 minutos a 1500 rpm e o sobrenadante desprezado. O pellet foi ressuspenso em 1 mL de RPMI 

contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. Desta suspensão, foi retirada uma alíquota de 

10µL que foi então diluída em solução de Turk (990µL), para contagem das células viáveis 

(macrófagos). Depois de contadas em câmara de Neubauer, as concentrações foram acertadas 

para 5 x 106 cel/mL. 

Foram distribuídos 100µL desta suspensão em placa de 96 poços, contendo 5 x 106 

cel/poço. Adicionou-se 100µL de LPS (10 µg/mL) (E. coli, sorotipo 026:B6, Sigma, USA) para 

estimulação. 

A placa foi levada à estufa contendo 5% de CO2, durante 48 horas a 37ºC. Após este 

período, submeteu-se a placa à centrifugação a 1500 rpm durante 5 minutos. Recolheu-se 100µL 

do sobrenadante e transferiu-se para outra placa de 96 poços. Em seguida, adicionou-se igual 

volume de reagente de Griess (50 µL de sulfanilamida 1% (Sigma) e 50 µL de N-1-

naftiletilenodiamina 0.1% (Sigma) diluídos em solução de ácido fosfórico 5%), permitindo a 

revelação da reação por meio de leitor de microplacas, utilizando filtro de 540nm (Referência 0). 

A curva padrão de 200µM a 6µM foi realizada utilizando nitrito de sódio (TERENZI et al., 1995; 

HRUBY et al., 1997). 
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4.11. Dosagens de IL-12 

Foram utilizadas placas de 96 poços já sensibilizadas com o anticorpo de captura anti-

citocinas pra ratos. Para a confecção da curva padrão, foram adicionados às placas os padrões de 

citocina recombinante (IL-12- 5000 pg/mL) na quantidade de 100µL/poço diluídos de forma 

seriada em tampão diluição padrão (15mM de azida de sódio em 25mL de solução) na 

concentração de 2000 pg/mL a 0 pg/mL em 8 poços da placa em duplicata, sendo um ponto para 

o branco. Nos outros poços, foram pipetados 100µL das amostras experimentais em duplicata 

(20µL de amostra + 80µL de tampão diluição padrão). Às placas, foi adicionado o anticorpo 

biotinilado anti-IL-12, e as mesmas foram incubadas por 1 hora em temperatura ambiente. Após a 

incubação as placas foram lavadas quatro vezes com 400µL/poço de tampão de lavagem (25 

vezes concentrado/diluído 1:24 em água destilada). 

A revelação enzimática foi feita pela adição de 100µL/poço de estreptavidina-peroxidase 

(HPR) (100 vezes concentrada, contendo 3,3 mM de timol por frasco de 0,125mL) diluída 1:100 

em diluente para HPR (3,3 mM de timol por frasco de 25mL) e as placas foram incubadas por 30 

minutos à temperatura ambiente. Após novo ciclo de quatro lavagens, foi adicionado substrato 

revelador tetrametilbenzidina (TMB) 100µL/poço, incubando novamente por 30 minutos, 

protegendo da luz e parando a reação com a adição de 100µL de solução de parada. 

As densidades ópticas (D.O) das placas foram lidas em leitor de microplacas (Teccan, 

Modelo Sunrise- µQuant) em um comprimento de onda de 450nm. O kit utilizado foi da empresa 

BIOSOURCE, Califórnia, U.S.A.: BIOSOURCE Imunoassay Kit Rat IL-12. 
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4.12. Dosagens de IFN-γ 

Placas de 96 poços de fundo chato foram sensibilizadas com 100µL/poço de anticorpo 

de captura purificado específico para IFN-γ, previamente preparado na diluição de 1:250 em 

tampão de sensibilização. As placas foram incubadas “overnight” (16-20 horas de incubação) à 

temperatura ambiente. Após esse período, as placas foram lavadas, por três vezes, com tampão de 

lavagem (PBS + Tween 20 0,05%) e as ligações não específicas foram bloqueadas com a adição 

de tampão de diluição (PBS com 10% de soro bovino fetal (SBF) pH 7,0), seguindo de incubação 

por mais 1 hora em temperatura ambiente. Após o tempo de bloqueio, as placas foram novamente 

lavadas com tampão de lavagem, por três vezes. Para realização da curva foram adicionados os 

padrões de citocina recombinante (2000 pg/mL) na quantidade de 100µL/poço, em duplicata, 

diluídos de forma seriada com tampão de diluição Tween (PBS Tween 0,05% com SBF 10% pH 

7,0) nas concentrações de 2000 pg/mL a 0 pg/mL em 7 poços da placa, sendo que no oitavo poço 

adicionou-se somente o tampão para a determinação do branco. Nos demais poços foram 

adicionados 100µL das amostras experimentais, incubando-se por 2 horas à temperatura 

ambiente. Após a incubação, as placas foram lavadas três vezes com tampão de lavagem e 

adicionado o anticorpo de detecção (anticorpos biotinilados anti-citocina) (18µg/mL). As placas 

foram novamente incubadas por mais duas horas e em seguida lavadas por mais três vezes. A 

revelação enzimática foi feita pela adição de 100µL/poço de estreptavidina- peroxidase diluída 

em tampão de diluição Tween na proporção de 1:250 e posterior incubação de 1 hora à 

temperatura ambiente. As placas foram lavadas por mais três vezes sendo adicionado substrato 

revelador (15 mL TMB + 15 mL de H2O2) nos poços. Incubou-se por mais 20minutos, 

protegendo da luz e parando a reação com a adição de 50µL de solução de H2SO4 1M. 
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As densidades ópticas (D.O) das placas foram lidas em leitor de microplacas (Teccan, 

Modelo Sunrise- µQuant) em um comprimento de onda de 450nm. O kit utilizado foi da empresa 

BD Biosciences, San Diego, U.S.A.: BD OptEIATMSET Rat IFN-γ. 

 

4.13. Técnica histopatológica 

Foi realizada análise histopatológica do coração. Em cada dia do experimento, o órgão 

foi coletado e lavado em solução fisiológica 0,9%, pesado em balança eletrônica (Mettler 

H10W), fixado em Formaldeído a 10% tamponado e conservado em álcool 80%, até sua inclusão 

em parafina. 

Foram confeccionados cortes histológicos de 6µm que foram corados por Hematoxilina-

Eosina. A montagem em lâminas foi realizada com intervalo de 70µm, a fim de se evitar a análise 

de um mesmo ninho com formas amastigotas de T. cruzi (CAMARGOS et al., 2000). Os cortes 

foram examinados em microscópio óptico com aumento de 1000x (imersão) (MELO & 

BRENER, 1978). 

 

4.14. Análise do parasitismo tecidual 

O grau de parasitismo foi avaliado, através de análise quantitativa, a partir da 

determinação do número de ninhos observados em 50 campos microscópicos (400X), sendo 

considerados todos os ninhos encontrados em cada campo (CASTRO & BRENER, 1985). Para 

esta análise foram utilizados 5 animais de cada grupo experimental. 
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4.15. Análise estatística 

Os dados dos experimentos foram analisados estatisticamente pelo programa 

computacional GraphPad Prism versão 4.0, GraphPad Software, San Diego Califórnia USA. A 

comparação entre os grupos foi realizada através de análise de variância: One-Way ANOVA e 

post test de Bonferroni. Considerando estatisticamente significante p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Parasitemia 
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Figura 1. Evolução da parasitemia em ratos Wistar machos infectados i.p. com 100.000 formas 

tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante os 7º, 14° e 21º dias após a 

infecção, nos seguintes grupos: Infectado (I), Infectado Suplementado com Zinco (IZ), Infectado 

Suplementado com DHEA (ID), Infectado Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). Para todos 

os grupos de animais em cada dia de experimento n = 5. 

* p<0,05 

IZ vs I e IDZ (7° dia após a infecção) 

ID vs I e IDZ (7° dia após a infecção) 

I vs IZ, ID e IDZ (14° dia após a infecção) 

I vs IZ, ID e IDZ (21° dia após a infecção) 

 

**p<0,001 

IDZ vs I (7° dia após a infecção) 
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A contagem de parasitas sanguíneos foi realizada no 7º, 14º e 21º dias após a infecção. O 

pico parasitêmico ocorreu no 7º dia após o inóculo, sofrendo queda no 14º e 21° dias. Os animais 

que foram suplementados apresentaram níveis indetectáveis de parasitas no 21° dia. 

Os grupos suplementados com zinco, DHEA ou associação de DHEA e zinco, 

apresentaram níveis parasitêmicos reduzidos quando comparados com o grupo infectado não 

submetido ao tratamento, em todos os dias experimentais. 

No 7° dia após a infecção, a suplementação concomitante de DHEA e zinco mostrou-se 

mais efetiva na redução da parasitemia em relação ao tratamento isolado das substâncias. 
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5.2. Peso Cardíaco 

Tabela 1. Peso cardíaco de ratos Wistar machos não infectados (controles) e infectados i.p. com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante a evolução 

da doença de Chagas experimental. 

Peso Cardíaco (mg) (Média ± DP1) 
 

Grupos Experimentais 

(n=5) 

7º dia  14º dia 21º dia 180º dia 

C 878 ± 62.1 1358 ± 69.6 1571 ± 61.2 1811 ± 61.0 

CZ 865 ± 47.2 1346 ± 63.2 1552 ± 59.4 1841 ± 42.7 

CD 820 ± 30.8 1378 ± 51.5 1594 ± 41.2 1765 ± 63.3 

CDZ 830 ± 32.9 1317 ± 58.9 1500 ± 59.3 1782 ± 62.2 

I 1735 ± 76.6***  1916 ± 52.5***  2048 ± 64.4***  2636 ± 77.3***  

IZ 1252 ± 90.8 1558 ± 65.8 1809 ± 47.3 2003 ± 87.2 

ID 1106 ± 63.5 1534 ± 78.3 1853 ± 66.3 2007 ± 75.16 

IDZ 1009 ± 80.6* 1454 ± 62.9 1697 ± 44.9 1970 ± 49.4 

1 DP: Desvio Padrão 

Grupo Controle (C), Controle suplementado com Zinco (CZ), Controle suplementado com 

DHEA (CD), Controle Suplementado com DHEA e Zinco (CDZ), Infectado (I), Infectado 

Suplementado com Zinco (IZ), Infectado Suplementado com DHEA (ID), Infectado 

Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). 

* p<0,05 

IDZ vs IZ e ID (7° dia após a infecção) 

 

*** p<0,001 

I vs C, IZ, ID ,IDZ (7°, 14°, 21° e 180° dias após a infecção) 
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Nos grupos controles (sem infecção), não foram observadas alterações significativas 

quanto ao peso cardíaco. O peso cardíaco foi estatisticamente maior no grupo infectado (I), em 

relação ao grupo controle (C), durante a evolução da infecção experimental. 

A administração de zinco, DHEA ou DHEA e zinco nos animais infectados induziu uma 

diminuição do peso cardíaco em todos os dias de experimentos, quando comparado com o grupo 

infectado sem suplementação. No entanto, no 7° dia após a infecção, a suplementação 

concomitante de DHEA e zinco mostrou-se mais efetiva na redução do peso cardíaco em relação 

ao tratamento isolado das substâncias. 
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5.3. Peso do Timo 

Tabela 2. Peso do timo de ratos Wistar machos não infectados (controles) e infectados i.p. com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante a evolução 

da doença de Chagas experimental. 

Peso do Timo (mg) (Média ± DP 1) 
 

Grupos Experimentais 

(n=5) 

7º dia  14º dia 21º dia 180º dia 

C 523 ± 47.0*  836 ± 22.2 1005 ± 63.4* 827 ± 29.7**  

CZ 541 ± 26.3 881 ± 20.9 1060 ± 41.9 851 ± 38.5 

CD 533 ± 13.0 832 ± 20.5 1005 ± 72.2 836 ± 40.9 

CDZ 546 ± 20.3 879 ± 39.6 1144 ± 54.6 867 ± 27.4 

I 377 ± 23.4**  723 ± 17.9***  754 ± 54.1***  670 ± 58.9*  

IZ 580 ± 15.2 1039 ± 45.1 1197 ± 78.1 795 ± 47.5 

ID 568 ± 30.1 1018 ± 56.2 1178 ± 35.9 799 ± 67.9 

IDZ 625 ± 26.3***  1217 ± 38.3* 1345 ± 61.9 877 ± 47.2***  

1 DP: Desvio Padrão 

Grupo Controle (C), Controle Suplementado com Zinco (CZ), Controle Suplementado com 

DHEA (CD), Controle Suplementado com DHEA e Zinco (CDZ), Infectado (I), Infectado 

Suplementado com Zinco (IZ), Infectado Suplementado com DHEA (ID), Infectado 

Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). 

* p<0,05 

C vs I (7° dia de experimento) 

IDZ vs IZ e ID (14° dia após a infecção) 

C vs I (21° dia de experimento) 
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C (21° dia de experimento) vs C (180° dia de experimento) 

I vs IZ e ID (180° dia após a infecção) 

 

** p<0,01 

I vs IZ e ID (7° dia após a infecção) 

C vs I (180° dia após a infecção) 

 

*** p<0,001 

IDZ vs I (7° dia após a infecção) 

I vs IZ, ID e IDZ (14° dia após a infecção) 

I vs IZ, ID e IDZ (21° após a infecção) 

IDZ vs I (180° dia após a infecção) 

 

 

 

A infecção por si provocou diminuição no peso do timo quando comparado ao grupo 

controle sem infecção, o que pode ser observado no 7º, 21° e 180° dias após o inóculo. 

A administração de zinco, DHEA ou DHEA e zinco nos animais infectados induziu uma 

elevação no peso do timo em todos os dias de experimentos, quando comparado com o grupo 

infectado sem suplementação. No entanto, no 14° dia após a infecção, a suplementação 

concomitante de DHEA e zinco mostrou-se mais efetiva na elevação do peso do timo em relação 

ao tratamento isolado das substâncias. 

Os animais controle (sem infecção) que passaram pelo processo de envelhecimento 

(180° dia de experimento) apresentaram uma redução do peso do timo quando comparado ao 

grupo controle do 21° dia de experimento. 
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5.4. Contagem global de macrófagos peritoneais 

 5.4.1. Grupos Controles (sem infecção) 
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Figura 2. Contagem global de macrófagos peritoneais, expressa em cel/mm3, de ratos Wistar 

machos controles (não infectados) durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias de experimentos, nos 

seguintes grupos: Grupo Controle (C), Controle Suplementado com Zinco (CZ), Controle 

Suplementado com DHEA (CD), Controle Suplementado com DHEA e Zinco (CDZ). Para cada 

grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. 

 

 

Nos grupos Controles (sem infecção), não foram observadas alterações significativas 

quanto ao número de macrófagos peritoneais. 
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 5.4.2. Grupos Infectados 
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Figura 3. Contagem global de macrófagos peritoneais, expressa em cel/mm3, de ratos Wistar 

machos infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias após a infecção, nos seguintes grupos: 

Infectado (I), Infectado Suplementado com Zinco (IZ), Infectado Suplementado com DHEA 

(ID), Infectado Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). Para cada grupo de animais em cada 

dia de experimento n = 5. 

* p<0,05 

I vs IZ e ID (7° dia após a infecção) 

I vs IZ e ID (14° dia após a infecção) 

 

** p<0,01 

IDZ vs I (21° dia após a infecção) 

 

*** p<0,001 

IDZ vs I, IZ e ID (7° dia após a infecção) 

IDZ vs I (14° dia após a infecção) 
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No 7° e 14° dias após a infecção, a suplementação dos animais com zinco, DHEA ou 

simultaneamente DHEA e zinco provocou aumento do número de macrófagos. No entanto, no 

21°dia após a infecção o número de macrófagos foi estatisticamente mais elevado apenas no 

grupo submetido ao tratamento conjunto de DHEA e zinco. No 7°dia após a infecção, este 

tratamento também mostrou-se mais efetivo na elevação do número de macrófagos, em relação 

ao tratamento isolado das substâncias. 
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5.5. Dosagem de Óxido Nítrico  

 5.5.1. Grupos Controles (sem infecção) 

sem LPS
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Figura 4. Concentrações de NO (µM) a partir de células peritoneais estimuladas ou não com LPS 

(10µg/mL), coletadas de ratos Wistar machos não infectados (controles) durante os 7º, 14°, 21º, e 

180º dias de experimentos, nos seguintes grupos: Grupo Controle (C), Controle Suplementado 

com Zinco (CZ), Controle Suplementado com DHEA (CD), Controle Suplementado com DHEA 

e Zinco (CDZ). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. 

* p<0,05 

CDZ vs C (com LPS / 14° dia de experimento) 

 

** p<0,01 

CDZ vs C (com LPS / 21° dia de experimento) 

 

 

Nos grupos controles (sem infecção), a terapia concomitante de DHEA e zinco elevou a 

produção de óxido nítrico por células estimuladas com LPS, em relação aos demais grupos, no 

14° e 21°dias de experimentos. 
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 5.5.2. Grupos Infectados 

sem LPS
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Figura 5. Concentrações de NO (µM) a partir de células peritoneais estimuladas ou não com 

LPS (10µg/mL), coletadas de ratos Wistar machos infectados i.p. com 100.000 formas 

tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias 

após a infecção, nos seguintes grupos: Infectado (I), Infectado Suplementado com Zinco (IZ), 

Infectado Suplementado com DHEA (ID), Infectado Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). 

Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. 

* p<0,05 

I vs IZ e ID (sem LPS/ 7° dia após a infecção) 

I vs IZ e ID (sem LPS/ 21° dia após a infecção) 

IDZ vs I (sem LPS/ 180° dia após a infecção) 

IDZ vs IZ e ID (com LPS/ 7° dia após a infecção) 

I vs IZ e ID (com LPS/ 14° dia após a infecção) 

IDZ vs I (com LPS/ 180° dia após a infecção) 

** p<0,01 

I vs IZ e ID (sem LPS/ 14° dia após a infecção) 

IDZ vs I (com LPS/ 14° dia após a infecção) 

 

*** p<0,001 

IDZ vs I (sem LPS/ 7° dia após a infecção) 
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IDZ vs I (sem LPS/ 14° dia após a infecção) 

IDZ vs I, IZ e ID (sem LPS/ 21° dia após a infecção) 

I vs IDZ (com LPS/ 7° dia após a infecção) 

IDZ vs I, IZ e ID (com LPS/ 21° dia após a infecção) 

 

 

Sem LPS: No 7°, 14° e 21° dias após a infecção, os grupos suplementados com zinco, 

DHEA ou DHEA e zinco apresentaram concentrações de NO estatisticamente mais elevadas que 

os animais do grupo infectado sem suplementação. No 21° dia, a suplementação de DHEA e 

zinco mostrou comportamento sinérgico com acentuada elevação na produção de NO em relação 

ao tratamento isolado das substâncias. 

No 180° dia após a infecção, o grupo suplementado com DHEA e zinco apresentou uma 

redução na produção de NO quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. 

Com LPS: A suplementação dos animais com zinco, DHEA ou simultaneamente DHEA 

e zinco provocou aumento na produção de óxido nítrico durante os 7°, 14° dias após a infecção, 

quando comparado aos animais do grupo infectado sem tratamento. No 21° dia após a infecção, 

apenas os animais submetidos à terapia conjunta de DHEA e zinco apresentaram níveis de NO 

estatisticamente mais elevados quando comparado aos animais infectados não suplementados. 

Além disso, no 21° dia de experimento pode ser observada uma ação sinérgica quando 

se administrou DHEA e zinco juntos, visto que animais submetidos a este tratamento 

apresentaram aumento significante na produção de NO em relação ao tratamento isolado das 

substâncias. 

No 180° dia após a infecção, o grupo suplementado com DHEA e zinco apresentou uma 

redução na produção de NO quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. 



                                                                                                                                                             RESULTADOS  43 

 

5.6. Dosagem de IL-12  

 5.6.1. Grupos Controles (sem infecção) 
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Figura 6. Concentrações de IL-12 (pg/mL) determinadas no soro ratos Wistar machos não 

infectados (controles) durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias de experimentos, nos seguintes grupos: 

Grupo Controle (C), Controle Suplementado com Zinco (CZ), Controle Suplementado com 

DHEA (CD), Controle Suplementado com DHEA e Zinco (CDZ). Para cada grupo de animais 

em cada dia de experimento n = 5. 

 

 

Nos grupos Controles (sem infecção), não foram observadas alterações significativas na 

produção de IL-12. 
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 5.6.2. Grupos Infectados 
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Figura 7. Concentrações de IL-12 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos 

infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi 

durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias após a infecção, nos seguintes grupos: Infectado (I), Infectado 

Suplementado com Zinco (IZ), Infectado Suplementado com DHEA (ID), Infectado 

Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção 

n = 5. 

* p<0,05 

IZ vs I e IDZ (7° dia após a infecção) 

ID vs I e IDZ (7° dia após a infecção) 

I vs IZ, ID e IDZ (14° dia após a infecção) 

IDZ vs I (21° dia após a infecção) 

I vs IZ e ID (180° dia após a infecção) 

 

** p<0,01 

IDZ vs I (180° dia após a infecção) 
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*** p<0,001 

IDZ vs I (7° dia após a infecção) 

 

 

 

No 7° e 14° dias de experimentos, a suplementação dos animais com zinco, DHEA ou 

simultaneamente DHEA e zinco provocou aumento das concentrações de IL-12 nos grupos 

submetidos ao tratamento, quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. No entanto, no 

21°dia após o inóculo apenas o grupo submetido à administração simultânea de DHEA e Zinco 

apresentou níveis elevados de IL-12 quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. Além 

disso, no 7° dia após a infecção a terapia conjunta promoveu uma ação sinérgica, visto que os 

grupos suplementados com DHEA e zinco apresentaram níveis significantemente mais elevados 

de IL-12 quando comparados ao tratamento isolado das substâncias. 

No 180° dia após a infecção, os grupos suplementados com zinco, DHEA ou 

simultaneamente DHEA e zinco apresentaram uma redução dos níveis de IL-12 quando 

comparados ao grupo infectado sem tratamento. 
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5.7. Dosagem de IFN-γ 

 5.7.1. Grupos Controles (sem infecção) 
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Figura 8. Concentrações de IFN-γ (pg/mL) determinadas no soro ratos Wistar machos não 

infectados (controles) durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias de experimentos, nos seguintes grupos: 

Grupo Controle (C), Controle Suplementado com Zinco (CZ), Controle Suplementado com 

DHEA (CD), Controle Suplementado com DHEA e Zinco (CDZ). Para cada grupo de animais 

em cada dia de experimento n = 5. 

 

 

Nos grupos Controles (sem infecção), não foram observadas alterações significativas na 

produção de IFN-γ. 
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 5.7.2. Grupos Infectados 
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Figura 9. Concentrações de IFN-γ (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos 

infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi 

durante os 7º, 14°, 21º e 180º dias após a infecção, nos seguintes grupos: Infectado (I), Infectado 

Suplementado com Zinco (IZ), Infectado Suplementado com DHEA (ID), Infectado 

Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção 

n = 5. 

* p<0,05 

IDZ vs I (21° dia após a infecção) 

 

** p<0,01 

I vs IZ e ID (14° dia após a infecção) 

I vs IZ, ID e IDZ (180° dia após a infecção) 

 

*** p<0,001 

I vs IZ, ID e IDZ (7° dia após a infecção) 

IDZ vs I (14° dia após a infecção) 
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No 7° e 14° dias de experimentos, a suplementação dos animais com zinco, DHEA ou 

simultaneamente DHEA e zinco provocou aumento das concentrações de IFN-γ nos grupos 

submetidos ao tratamento, quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. No entanto, no 

21°dia após o inóculo apenas o grupo submetido à administração simultânea de DHEA e zinco 

apresentou níveis elevados de IFN-γ. 

No 180° dia após a infecção, os grupos suplementados com zinco, DHEA ou 

simultaneamente DHEA e zinco apresentaram uma redução dos níveis de IFN-γ quando 

comparados ao grupo infectado sem tratamento. 
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5.8. Parasitismo tecidual do Coração 

Tabela 3. Análise quantitativa dos ninhos de amastigotas no coração de ratos Wistar machos 

infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi 

durante o 14º dia após a infecção. 

 

Grupos Experimentais 

 

Número de animais 

Número de ninhos 

amastigotas 

(Média ± DP1) 

I  05 38 ± 9.8 

IZ 05 14 ± 5.8* 

ID 05 16 ± 6,2* 

IDZ 05 9 ± 4.6** 

1 DP: Desvio Padrão 
 

Infectado (I), Infectado Suplementado com Zinco (IZ), Infectado Suplementado com DHEA 

(ID), Infectado Suplementado com DHEA e Zinco (IDZ). Para cada grupo de animais em cada 

dia de experimento n = 5. 

*p<0,05 

IZ vs I e IDZ 

ID vs I e IDZ  

 

**p<0,001 

IDZ vs I 

 

O tratamento dos animais com zinco ou DHEA foi efetivo e reduziu o número de ninhos 

de amastigotas nos animais infectados e submetidos à suplementação. No entanto, o tratamento 

concomitante de DHEA e zinco demonstrou ser mais efetivo na redução do parasitismo tecidual, 

quando comparado ao tratamento isolado das substâncias. 
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5.9. Histopatologia do Coração 

 

 5.9.1. Grupos Controles (14° dia) 

 

 

    

Figura 10. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos não infectados 

(controles) colhidos no 14° dia de experimento, nos seguintes grupos: A: Grupo Controle, B: 

Controle Suplementado com Zinco, C: Controle Suplementado com DHEA, D: Controle 

Suplementado com DHEA e Zinco. Coloração: hematoxilina-eosina (1000x). 

 

As fibras cardíacas dos animais pertencentes aos grupos controles do 14° dia de 

experimento apresentaram aspecto histológico normal, sem alterações teciduais. 
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 5.9.2 Grupos Controles (180° dia) 

 

   

   

Figura 11. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos não infectados 

(controles) colhidos no 180° dia de experimento, nos seguintes grupos: A: Grupo Controle, B: 

Controle Suplementado com Zinco, C: Controle Suplementado com DHEA, D: Controle 

Suplementado com DHEA e Zinco. Coloração: hematoxilina-eosina (1000x). 

 

 

As fibras cardíacas dos animais pertencentes aos grupos controles do 180° dia de 

experimento apresentaram aspecto histológico normal, sem alterações teciduais. 
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 5.9.3. Grupos Infectados (14° dia) 

  

  

 

Figura 12. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos infectados i.p. com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi colhidos no 14° 

dia após a infecção, nos seguintes grupos: A:  Infectado (I), B: Infectado Suplementado com 

Zinco (IZ), C: Infectado Suplementado com DHEA (ID), D: Infectado Suplementado com 

DHEA e Zinco (IDZ). Coloração: hematoxilina-eosina (1000x).  

 

 

 

A B 

C D 
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Observou-se presença de grandes ninhos de amastigotas nas fibras cardíacas de animais 

pertencentes ao grupo infectado. Nos grupos infectados e suplementados com zinco ou DHEA 

notou-se diminuição no tamanho dos ninhos de amastigotas presentes nas fibras cardíacas. No 

entanto, a terapia conjunta de DHEA e zinco foi mais efetiva na redução do número e tamanho 

dos ninhos de amastigotas em relação ao tratamento isolado das substâncias. 
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 5.9.4. Grupos Infectados (180° dia) 

 

   

   

 

Figura 13. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos infectados i.p. com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi colhidos no 180° 

dia após a infecção, nos seguintes grupos: A:  Infectado (I), B: Infectado Suplementado com 

Zinco (IZ), C: Infectado Suplementado com DHEA (ID), D: Infectado Suplementado com 

DHEA e Zinco (IDZ). Coloração: hematoxilina-eosina (1000x). 

 

 

A B 

C D 
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No 180° dia após a infecção os ninhos de amastigotas não são prevalentes. No entanto, 

os animais infectados e submetidos à suplementação de zinco, DHEA, ou simultaneamente 

DHEA e zinco apresentaram preservação da arquitetura tecidual com reduzida desorganização 

das fibras cardíacas, quando comparado ao grupo infectado não submetido a nenhum tipo de 

tratamento. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Diversos trabalhos já ressaltaram a importância de um adequado equilíbrio imuno-

endócrino durante o curso de doenças infecciosas (KLEIN, 2004; ESCOBEDO et al., 2005), 

visando à manutenção da homeostasia corpórea (BESEDOVSKY & DEL REY, 1996; 

TURNBULL & RIVIER, 1999). Trabalhos de ROGGERO et al. (2006) comprovaram a 

importância deste equilíbrio durante a evolução da doença de Chagas experimental. Sabe-se que 

IL-1β e outras citocinas pró-inflamatórias tais como IL-6 e TNF-α são potentes ativadores do 

eixo HPA (BESEDOVSKY & DEL REY, 1996; LIEGE et al., 2000, CHESNOKOVA & 

MELMED, 2002), e como conseqüência ocorre liberação de glicocorticóides na circulação 

(corticosterona em roedores e cortisol em humanos). Estudos de SEYLE (1936) demonstraram 

que diversos estressores podem ativar o eixo HPA, resultando em involução tímica.  

Inúmeros trabalhos demonstram que durante a fase aguda da infecção chagásica 

experimental também ocorre uma diminuição da massa tímica (HENRIQUES-PONS et al., 2004, 

OLIVIERI et al., 2005, PÉREZ et al., 2007). 

Atualmente já está bem estabelecido o importante papel do zinco como elemento 

essencial para a função imune (KRUSE-JARRES, 1989; CUNNINGHAM-RUNDLES et al., 

1990; KEEN & GERSHWIN, 1990; WELLINGHAUSEN et al., 1997; WELLINGHAUSEN & 

RINK, 1998; PRASAD, 2007; RINK & HAASE, 2007) tanto em humanos como em outros 

animais (PRASAD, 1996; SHANKAR & PRASAD, 1998). 

Experimentos de FRAKER et al. (1982) demonstraram a vulnerabilidade de 

camundongos deficientes de zinco a alguns patógenos, inclusive a T. cruzi, resultando na morte 

de tais animais em decorrência da alteração no sistema imune. Sabe-se que a deficiência de zinco 
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pode comprometer primariamente a função de células T, além de alterar a função de outras 

células do sistema imune (RINK & HAASE, 2007), fato que pode ser observado através da 

redução na formação de anticorpos, diminuição da atividade de células NK, e da capacidade 

fagocítica de células tais como monócitos e macrófagos (WELLINGHAUSEN et al., 1997; IBS 

& RINK, 2003). 

A ação imunoestimulatória do DHEA, opondo-se aos efeitos imunossupressores dos 

glicocorticóides, também já esta bem esclarecida (BUTCHER et al., 2005), assim como sua ação 

moduladora durante a infecção por T. cruzi (DOS SANTOS et al., 2005; SANTOS et al., 2007a). 

Em razão da importância do zinco e do DHEA para a manutenção da homeostasia do 

sistema imune, este estudo avaliou o possível efeito imunomodulador da suplementação desses 

dois elementos no comportamento da Doença de Chagas experimental. 

Recentes estudos clínicos têm evidenciado que a administração oral de sulfato de zinco é 

efetiva no tratamento tanto da leishmaniose cutânea aguda (SHARQUIE et al., 2001) quanto da 

forma disseminada da doença (SHARQUIE & NAJIM, 2004). Outros estudos demonstram os 

efeitos terapêuticos desse elemento na infecção por Plasmodium falciparum (BATES et al., 

1993). No entanto, a avaliação da suplementação de zinco durante a infecção chagásica pouco 

tem sido estudada. LEE et al. (1983) demonstrou que animais deficientes de zinco e infectados 

com T. musculi apresentavam três vezes mais parasitas quando comparado aos animais do grupo 

controle. Nossos experimentos concordam indiretamente com esses, visto que nos animais 

infectados e suplementados com zinco houve redução dos níveis de parasitas circulantes, em 

relação aos animais controle em todos os dias de experimento (BRAZÃO et al., 2008a). Tais 

dados apresentam caráter inédito visto que a maioria dos trabalhos documentados na literatura 
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relaciona a deficiência de zinco à suscetibilidade a infecções tais como por T. cruzi (FRAKER et 

al.,1982; DARDENNE, 2002). 

O DHEA vem sendo utilizado como opção de tratamento em estudos sobre doenças 

virais, como a AIDS (CHRISTEFF et al., 1999; RABKIN et al., 2006), doenças bacterianas 

(BEN-NATHAN et al., 1999) e infecções parasitárias, como Criptosporídieo (RASMUSSEN et 

al., 1993; RASMUSSEN et al., 1995) e Schistosoma mansoni (MORALES-MONTOR et al., 

2001). Estudos de SANTOS et al. (2007a), revelaram que a administração de DHEA durante a 

infecção aguda causada por T. cruzi reduziu a parasitemia sangüínea, tornando os animais mais 

resistentes à doença. Estes dados concordam com os nossos, pois os animais infectados e 

suplementados com DHEA apresentaram redução nos níveis de parasitas circulantes quando 

comparados aos animais infectados não submetidos à suplementação. Deve-se também ressaltar 

que no sétimo dia após a infecção, a administração conjunta de DHEA e zinco foi mais efetiva na 

redução dos níveis parasitêmicos quando comparado ao tratamento isolado de tais substâncias. 

Segundo DOS SANTOS et al. (2005) e SANTOS et al. (2007a), durante a infecção 

chagásica em ratos Wistar ocorre comprometimento cardíaco envolvendo a presença de infiltrado 

inflamatório, eventual destruição de fibras, bem como a presença de ninhos de amastigotas e 

elevação no peso cardíaco em função da hipertrofia do órgão.  

MARINHO et al. (1999) ressaltaram que a presença de parasitas tem papel crucial no 

desenvolvimento da patologia da doença de Chagas crônica, e sugerem a perspectiva de 

protocolos terapêuticos que controlem a carga parasitária podendo com isso reduzir a patologia 

da doença de Chagas. 

DOS SANTOS et al. (2005) e SANTOS et al. (2007a) relataram que o tratamento de 

ratos Wistar com doses diárias de DHEA durante a infecção aguda por T. cruzi ocasiona redução 
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do parasitismo sangüíneo e tecidual, paralela a uma redução no peso cardíaco (SANTOS et al., 

2005). 

Nossos resultados são compatíveis com trabalhos anteriores, e revelam que nos animais 

submetidos à terapia de suplementação com zinco, DHEA ou DHEA e zinco, além da redução da 

carga parasitária, houve redução do peso cardíaco em todos os dias de experimento quando 

comparado ao grupo infectado sem tratamento. Observou-se também uma ação sinérgica de 

DHEA e zinco quando comparado ao tratamento isolado das substâncias. Através da análise 

histopatológica, observamos que os animais infectados e suplementados apresentaram uma 

redução do número de ninhos de amastigotas, que também eram menores em tamanho quando 

comparados aos dos animais infectados não submetidos à suplementação. 

Durante a fase aguda da infecção por T. cruzi podem ser observadas alterações 

estruturais e funcionais no timo, com evidente involução tímica, caracterizada pela redução da 

massa absoluta e do número de células T CD4+CD8+, principalmente via apoptose (SAVINO et 

al., 1989; LEITE-DE-MORAES et al., 1991). Estudos de ROGGERO et al. (2006) sugerem que 

glicocorticóides e TNF-α podem estar envolvidos neste fenômeno. 

Sabe-se que o zinco age como um inibidor da apoptose celular (SUNDERMANN, 1995; 

TRUONG-TRAN et al., 2001). Além disso, diversos trabalhos científicos comprovaram a ação 

do DHEA, acentuando a resposta imune, e opondo-se à ação supressora dos glicocorticóides 

(BUTCHER et al., 2005). 

Nossos resultados confirmam os anteriores visto que a infecção com T. cruzi por si, já 

ocasionou uma redução na massa tímica quando comparado aos animais do grupo controle. Nos 

animais infectados e submetidos à suplementação de zinco, DHEA ou associação das duas 

substâncias, foi observado um aumento da massa tímica quando comparado ao grupo infectado e 
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não suplementado, provavelmente induzindo uma melhor proliferação das células T neste órgão e 

direcionando o tipo de resposta imune.  

Atrofia tímica é também evidenciada durante o processo de envelhecimento, período no 

qual o sistema imune passa por profundas alterações associadas com o progressivo declínio da 

resposta imune tanto celular quanto humoral. O aumento das taxas de morbidade e mortalidade 

nos idosos, principalmente devido a infecções, tem sido associado com a atrofia tímica observada 

na senescência (DORIA et al., 1992; ASPINALL et al., 2000) e com o declínio na resposta imune 

(YOSHIKAWA et al., 1981). 

Nossos dados também evidenciam essa atrofia tímica que ocorre com a senescência, pois 

nos animais do grupo controle (sem infecção) que passaram pelo processo de envelhecimento 

observou-se uma redução no peso do timo comparado aos animais jovens (grupo controle-

vigésimo primeiro dia). 

A participação de macrófagos, na primeira linha de defesa do organismo contra 

patógenos intracelulares, já está bem estabelecida (TALIAFERRO & PIZZI, 1995; SAVINO et 

al., 2007). Os macrófagos e as células T, juntamente com as citocinas desempenham importante 

função no controle da infecção chagásica (DOS REIS et al., 2005; COSTA et al., 2006; 

PADILLA et al., 2007). Sabe-se que a deficiência de zinco compromete primariamente a função 

de células T, no entanto a função de outras células do sistema imune, tais como macrófagos, 

também é afetada. Tais efeitos do zinco, nestes mediadores imunológicos, podem ser explicados 

por sua participação em processos biológicos importantes tais como replicação do DNA, 

transcrição do DNA, divisão e ativação celular (SHANKAR & PRASAD, 1998). 

Efeitos na função de monócitos e macrófagos durante a deficiência de zinco também 

foram observados por WIRTH et al. (1989). Estudos in vitro utilizando monócitos obtidos de 
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animais deficientes de zinco mostraram a reduzida capacidade destas células em inibir o 

desenvolvimento de T. cruzi. No entanto, a atividade microbicida era rapidamente restaurada 

após a adição de zinco (WIRTH et al., 1989). 

DOS SANTOS et al. (2005) observaram os efeitos do DHEA na contagem de 

macrófagos peritoneais durante a infecção por T. cruzi, e demonstraram um aumento do número 

de tais células em animais infectados e submetidos à suplementação. 

A análise de nossos resultados mostra que no sétimo e décimo quarto dias após a 

infecção, os animais submetidos ao tratamento com zinco apresentaram um aumento na contagem 

global de macrófagos peritoneais (BRAZÃO et al., 2008a), quando comparado ao grupo 

infectado não suplementado. Nestes dias experimentais, o tratamento com DHEA também foi 

efetivo na elevação do número de macrófagos comparado ao grupo não tratado com DHEA. 

Além disso, pode ser observada uma ação sinérgica quando se administrou DHEA e zinco juntos. 

ST PIERRE et al. (1995) afirmam que a resistência às infecções causadas por parasitas 

intracelulares está fortemente associada à ativação de macrófagos e posterior produção de óxido 

nítrico por essas células. IL-12 é liberada primariamente por células específicas apresentadoras de 

antígeno, e estimula os linfócitos Th (CD4+) e células NK, a proliferarem-se liberando citocinas 

como o IFN-γ, que agirá sobre os macrófagos ativando-os e resultando na expressão de enzimas 

óxido nítrico sintetase, com conseqüente produção de óxido nítrico e controle da replicação 

parasitária. 

Diversos autores têm comprovado a importância de IL-12 e IFN-γ na resistência à 

infecção experimental por T. cruzi. Os autores demonstraram que camundongos tratados com 

anticorpos anti-IL-12 ou anti-IFN-γ apresentam um agravamento da infecção chagásica 

(ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996; ALIBERTI et al., 1996; HUNTER et al., 1996). 
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GALVÃO DA SILVA & ABRAHAMSOHN (2001) confirmando tais evidências observaram 

que os animais tratados com anticorpos anti-IL-12 apresentavam alta parasitemia e mortalidade, 

quando comparado aos animais tratados com anticorpos IgG normais para rato. Complementando 

os dados anteriormente apresentados, observou-se que nos animais tratados com anticorpos anti-

IL-12 ocorria uma redução na síntese de IFN-γ pelas células esplênicas, indicando que a 

produção de IFN-γ depende de IL-12 (ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996). 

Nossos dados indiretamente confirmam os anteriores, pois os animais durante a fase 

aguda da infecção chagásica e que foram submetidos à suplementação de zinco (BRAZÃO et al., 

2008b), DHEA ou DHEA e zinco apresentaram um aumento na produção de NO, e das citocinas 

IL-12 e IFN-γ. Esta estimulação do sistema imune do hospedeiro ocorreu paralela à redução da 

carga parasitária sangüínea. 

Durante as primeiras semanas de infecção por T. cruzi as citocinas, principalmente IFN-

γ, são essenciais para o controle do parasitismo sangüíneo e tecidual (ROPERT & GAZZINELLI, 

2000). No entanto, sabe-se que as citocinas também podem estar associadas com o 

desenvolvimento do processo patológico (HIGUCHI et al., 2003, GOMES et al., 2003, 

TALVANI et al., 2004). REIS et al. (1997) e BAHIA-OLIVEIRA et al. (1998), demonstraram 

que durante a fase crônica da doença de Chagas o IFN-γ atua promovendo dano tecidual, 

particularmente no coração, com destruição citolítica do miocárdio. 

Confirmando tais dados, observamos que os animais infectados sem suplementação de 

nenhuma das substâncias e que foram deixados envelhecer apresentaram uma maior concentração 

de IFN-γ, assim como de IL-12, quando comparado aos animais do grupo infectado, que 

passaram pelo processo de envelhecimento, e além disso, foram suplementados com zinco, 

DHEA ou associação de DHEA e zinco, durante a fase aguda da infecção. Na fase crônica da 
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infecção os ninhos de amastigotas não são prevalentes (ZHANG & TARLETON, 1999), no 

entanto, através da análise histopatológica observamos nos animais infectados e suplementados 

uma menor alteração das fibras cardíacas. 

Durante a fase aguda da infecção, zinco e DHEA apresentaram atividade estimulatória 

sobre a imunidade do hospedeiro, potencializando a resposta imune gerada contra o parasita. 

Comprovamos também a ação sinérgica de DHEA e zinco, através dos parâmetros analisados tais 

como parasitemia sangüínea e tecidual, além de fatores imunológicos como aumento nas 

concentrações de NO, IFN-γ, IL-12, e número de macrófagos. 

Este efeito imuno-modulador durante a fase aguda da infecção chagásica pode contribuir 

para a prevenção dos danos teciduais observados na fase crônica da doença. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que zinco e DHEA apresentaram 

atividade estimulatória sobre a imunidade do hospedeiro, potencializando a resposta imune 

gerada contra o parasita. Além disso, os dados revelaram a ação sinérgica de DHEA e zinco, 

promovendo um direcionamento efetivo na resposta imune do hospedeiro, através da indução de 

uma resposta Th1 que resultou em significante redução da parasitemia sangüínea. 

O efeito imuno-modulador durante a fase aguda da infecção chagásica pode ser 

comprovado através da análise de parâmetros imunológicos, tais como aumento do número de 

macrófagos, das concentrações de óxido nítrico, IL-12 e IFN-γ, conseqüentemente minimizando 

as alterações patológicas teciduais observadas durante a fase aguda, e reveladas pela redução do 

número de ninhos de amastigotas, contribuindo de forma marcante para a prevenção dos danos 

teciduais observados na fase crônica da doença. 
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