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RESUMO
COSTA, C.M.B. Efeitos da administração de Zinco e L-arginina na prenhez de
ratos Wistar infectados pela cepa Y de Trypanosoma cruzi. 2012. Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto.

O zinco é um elemento de grande importância para o desenvolvimento intrauterino e é usado durante a gravidez para auxiliar o crescimento fetal. A arginina, um
aminoácido dibásico, além de ser necessário para o crescimento, apresenta
importantes funções biológicas e fisiológicas. Alguns autores mostraram que a
ingestão de arginina melhora a resposta imune. Assim, o objetivo desse trabalho foi
investigar o papel da suplementação alimentar de L-arginina e zinco na infecção
chagásica experimental de ratas prenhes. Para tal, foram utilizadas ratas Wistar
infectadas pela cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 3º dia da prenhez e tratadas com
L-arginina ou sulfato de zinco. Alguns parâmetros foram avaliados como a dosagem
de óxido nítrico, citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-2, TGF-β, IL-4, IL-10), corticosterona,
número de macrófagos, linfoproliferação de esplenócitos, parasitemia e análise
histopatológica do coração, placentas e fetos. A administração de zinco e arginina
causou redução do parasitismo sanguíneo e cardíaco, ocasionou um aumento
significativo nas concentrações de NO e na proliferação de esplenócitos. Além disso,
contribuiu para o melhor desenvolvimento fetal. Dessa forma, podemos sugerir que a
suplementação com estes elementos pode ser utilizada como uma substância
imunomoduladora alternativa e, juntamente com a terapia anti-parasitária específica,
minimizar as agressões ao hospedeiro, evitando a administração por longos
períodos da droga tripanocida que sabidamente produz sérios efeitos colaterais e
teratogênicos.

Palavras-chave: Prenhez; zinco; L-arginina; Trypanosoma cruzi
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ABSTRACT
COSTA, C.M.B. Effects of zinc and L-arginine administration during pregnancy
of Wistar rats infected with the Y strain of Trypanosoma cruzi. 2012. Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto.

Zinc is an important element for the intrauterine development and during
pregnancy is used to assist fetal growth. Arginine, a dibasic amino acid, besides its
importance in the growth process, has important biological and physiological
functions. Some authors have reported that daily intake of arginine improves the
immune response. The objective of this study was to investigate the role of dietary
supplementation of L-arginine and zinc in experimental Chagas disease in pregnant
rats. To this end, we used Wistar rats infected with the Y strain of Trypanosoma
cruzi, on the 3rd day of pregnancy and treated with L-arginine or zinc sulfate. Some
parameters were evaluated such as nitric oxide, cytokines (IFN-γ, TNF-α, IL-2, TGFβ, IL-4, IL-10), corticosterone, number of macrophages, lymphocyte proliferation of
splenocytes, parasitemia and histopathology of the heart, placenta and fetus. The
administration of arginine and zinc caused a reduction in blood and heart parasitism,
with a significant increase in the concentrations of NO and proliferation of
splenocytes. Moreover, it contributed to a better fetal development. Therefore, we
suggest that supplementation with these elements may be used as an alternative
immunomodulating substance and together with the specific anti-parasitic therapy
minimize the aggressions against the host, avoiding the administration of
trypanocidal drugs over long periods that is known to produce serious side effects
and teratogenic effects.

Key words: Pregnancy; zinc sulfate; L-arginine; Trypanosoma cruzi
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RESUMÉN

COSTA, C.M.B. Efectos de la administración de Zinc y L-arginina en la preñez
de ratas Wistar infectadas por la cepa Y del Trypanosoma cruzi. 2012.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto.
El zinc es un elemento de gran importancia para el desarrollo intrauterino y es
usado durante el embarazo para auxiliar al crecimiento fetal. La arginina, un
aminoácido dibásico, además de ser necesario para el crecimiento, presenta
importantes funciones biológicas y fisiológicas. Algunos autores mostraron que la
ingestión de la arginina mejora la respuesta inmune. Así, el objetivo de este trabajo
fue investigar el rollo de la suplementación alimentar de L-arginina y zinc en la
infección chagásica experimental de ratas preñas. Para tanto, fueron utilizadas ratas
Wistar infectadas por la cepa Y del Trypanosoma cruzi en el tercer día de la preñez,
y tratadas con L-arginina o sulfato de zinc. Algunos parámetros fueron evaluados
como el dosaje del óxido nítrico, citoquinas (IFN-γ, TNF-α, IL-2, TGF-β, IL-4, IL-10),
corticosterona, número de macrófagos, linfoproliferación de esplenócitos,
parasitemia y análisis histopatológico del corazón, placentas y fetos. La
administración de zinc y arginina causó reducción del parasitismo sanguíneo y
cardíaco, ocasionó un aumento significativo en las concentraciones de oxido nítrico y
en la proliferación de esplenócitos. Además, contribuyó para el mejor desarrollo fetal.
De esa forma, podemos sugerir que la suplementación con estos elementos puede
ser utilizada como una substancia inmunomoduladora alternativa y juntamente con la
terapia antiparasitaria específica, minimizar las agresiones al hospedero, evitando la
administración por largos períodos de la droga tripanocida que sabidamente produce
serios efectos colaterales y teratogénicos.

Palabras clave: Embarazo; zinc; L-arginina; Trypanosoma cruzi
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ANEXOS
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1. INTRODUÇÃO

1.1. DOENÇA DE CHAGAS

Descrita em 1909, no município de Lassance - MG, por Carlos Justiniano
das Chagas, médico sanitarista, chefe do Serviço de Saúde Pública durante o
combate à malária. Na ocasião da descoberta, a doença que leva o seu nome, foi
anunciada como “Nova entidade mórbida entre os seres humanos”. Enquanto
analisava insetos hematófagos da região do norte de Minas Gerais, entre os
municípios de Corinto e Pirapora, Carlos Chagas observou, no intestino desses
insetos, formas flageladas do agente etiológico e intuiu a possibilidade de uma nova
doença levando em conta seus achados experimentais em mamíferos e a grande
associação do vetor com a população humana. Além disso, Chagas descreveu todo
o ciclo evolutivo do parasita, além dos sinais e sintomas clássicos da patologia
(CHAGAS, 1909).
Nos princípios de 1909, quando Carlos Chagas dirigiu-se a Lassance,
encontrou o primeiro caso humano, Berenice, em abril daquele ano (CHAGAS, 1922;
COUTINHO & DIAS, 1999a). Tratava-se de uma criança de dois anos de idade que
apresentava manifestações da fase aguda da doença. Sete anos mais tarde,
Berenice foi encontrada sem quaisquer sintomas e com desenvolvimento normal
(CHAGAS, 1909; SALGADO, 1980).
A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi,
pertencente

à

ordem

Kinetoplastida,

gênero

Trypanosoma,

subgênero

Schizotrypanum. Os mecanismos de transmissão da doença são bem conhecidos e
incluem a via vetorial, congênita, oral e por transfusão sanguínea. Alguns estudos
ainda relatam a possibilidade de transmissão pelo leite materno e coito
(BITTENCOURT, 2000).
O principal vetor da doença é o Triatoma infestans, podendo ser transmitida
por outras espécies de triatomíneos pertencentes à Família Reduviidae como
Rhodnius prolixus, Panstrongylus megistus, Triatoma pseudomacula, Triatoma
dimidiata entre outras (ZELEDON & RABINOVICH, 1981; RASSI, 2009).
O triatomíneo após realizar a hematofagia, deixa suas fezes e urina

2

contendo tripomastigotas metacíclicos de T. cruzi na superfície da pele, as quais
penetram passivamente através da solução de continuidade, ganhando a corrente
sanguínea e sendo, posteriormente, fagocitados por macrófagos. T. cruzi é um
parasita intracelular obrigatório, causador de uma patologia debilitante que acomete
milhares de pessoas ao redor do mundo. Estudos mostram que cerca de 30%-40%
dos pacientes infectados desenvolvem a forma crônica da doença, caracterizada por
complicações cardíacas, digestivas ou cardio-digestivas (TARTELON, 2007; RASSI
et al., 2010; NAGAJYOTHI et al., 2012).
O agente causador da doença de Chagas consegue promover uma resposta
imune mediada por células T, sem, contudo, ser eliminado.
Para entrar nas células do hospedeiro, as formas tripomastigotas de T. cruzi
se valem do fluxo de Ca2+ que a princípio desintegra o citoesqueleto de actina da
célula (RODRIGUEZ, 1995). Estudos recentes mostraram que existe uma fusão
lisossomal na presença de Ca2+, que converte esfingomielina em ceramida,
facilitando a invaginação do parasita dentro da célula, conforme apresentado na
figura abaixo (FERNANDES et al., 2012).
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Figura 1. Modelo de invasão celular por T. cruzi (FERNANDES et al., 2012).

Embora o controle da transmissão vetorial seja bastante efetivo, a doença de
Chagas ainda representa um grande problema de saúde pública e uma das maiores
causas de morbidade. Mundialmente, existe ao redor de 15 a 17 milhões de pessoas
infectadas e mais de 90 milhões expostas ao risco de infecção (COURA & DIAS,
2009; SALOMON, 2012).
O ciclo silvestre da doença existe na natureza há milhares de anos. Os
possíveis casos em humanos foram encontrados em múmias datadas de 9000 anos,
no norte do Chile e sul do Peru (AFDERHEIDE et al., 2004).
O curso da doença é bastante complexo, envolve a presença de dois
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hospedeiros - vertebrado e invertebrado - e quatro estágios distintos do parasita,
cujas formas são bem definidas: tripomastigotas sanguíneos, epimastigotas,
tripomastigotas metacíclicos e amastigotas. O triatomíneo ingere as formas
tripomastigotas sanguícolas, as quais não se dividem, e ao atingirem o intestino, se
transformam em epimastigotas e se dividem por bipartição. Em aproximadamente 3
ou 4 semanas, as formas epimastigotas são transformadas em tripomastigotas
metacíclicos que migram para a ampola retal do inseto vetor. Na ocasião do repasto
sanguíneo, o inseto deixa suas fezes e urina, contendo o parasita, na superfície da
pele do hospedeiro vertebrado. O mecanismo de invasão da célula é extremamente
complexo e envolve a participação de inúmeras moléculas presentes na superfície
do parasita e do hospedeiro Essas moléculas são responsáveis pelo sucesso da
invasão parasitária (SOUZA, 2010). Após a internalização, o parasita sofre
mudanças morfológicas originando os amastigotas que por sua vez se multiplicam
por divisão binária (RASSI, 2010).
Durante vários anos a doença de Chagas foi caracterizada como uma
doença endêmica de países pobres, abrangendo principalmente, América Central e
América do Sul, sendo basicamente uma patologia confinada a áreas rurais, não
constituindo, assim, um problema de saúde pública nas demais áreas do mundo
(KIRCHOFF, 2011). Mudanças no padrão migratório das populações, permitiram ao
parasita atingir áreas não endêmicas, alterando drasticamente a epidemiologia da
doença, a exemplo dos Estados Unidos, com mais de 300 mil indivíduos infectados,
Canadá com mais de 5.500, Europa, com mais 80 mil, Japão com 3 mil e Austrália
com mais de 1.500 indivíduos infectados (COURA & DIAS, 2009; COURA & VIÑAS,
2010; MACHADO et al., 2012).
Dessa maneira, a globalização da doença de Chagas sinaliza novos
desafios e a busca de novas terapias e fármacos que possam modular o sistema
imune frente à agressão parasitária (GAZINELLI, 2010; NAGAJYOTHI et al., 2012).

1.2. DOENÇA DE CHAGAS CONGÊNITA E RESPOSTA IMUNE

A infecção chagásica congênita constitui sério problema em áreas
endêmicas e não endêmicas, podendo causar aborto, parto prematuro, retardo de
crescimento intra-uterino, placentite, nati e neomortalidade (BITTENCOURT et al.,
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1984; SARTORI et al., 2002).
Estima-se que ocorram mais de mil casos de infecção congênita por ano em
todo o mundo, considerando áreas endêmicas e não endêmicas, sendo a
transmissão vertical uma forma contínua de infecção, podendo se estender por
gerações (RUSSOMANDO et al., 2010).
Além disso, os mecanismos pelos quais se transmite a forma congênita da
doença estão pouco esclarecidos, contudo, ela está associada à prematuridade,
aborto, vulnerabilidade às infecções hospitalares em neonatos e má formação do
feto, sendo mais intensa quando a infecção acontece no início da gravidez
(FAUSTINO et al., 2010).
A transmissão congênita não pode ser evitada e, ainda que o diagnóstico
precoce seja realizado, o tratamento convencional não é indicado para mulheres
grávidas. O sucesso do tratamento da criança congenitamente infectada dependente
do diagnóstico específico nessa fase, já que é assintomática na maioria dos casos
(RUSSOMANDO, 2010)
O recém-nascido infectado apresenta as mesmas manifestações da doença
aguda não congênita ou mostra-se assintomático (FREILIJ & ALTCHEH, 1995). No
entanto, manifestações peculiares à forma congênita da doença têm sido descritas,
logo ao nascer ou poucos meses após, sendo relatadas manifestações digestivas
como megaesôfago, alterações oculares, paralisia cerebral, microcefalia e
calcificações cerebrais (BITTENCOURT, 1988).

A infecção chagásica congênita

pode ser fatal em aproximadamente 10% dos casos, a grande maioria com quadro
de meningoencefalite, quase sempre letal em crianças com menos de dois anos de
idade, segundo observações do próprio Carlos Chagas (CHAGAS, 1916).
A infecção por T. cruzi desencadeia uma resposta imune de padrão
linfomonocitário. Nos tecidos, o parasita se multiplica formando ninhos que se
rompem, levando à reação inflamatória e necrose. Os antígenos liberados pelo
parasito ligam-se à superfície das células vizinhas, que se tornam alvos de resposta
imune celular e humoral (MACEDO et al., 1998). Na maioria dos casos a resposta
imune é exacerbada, causando graves danos aos tecidos do hospedeiro.
O trofoblasto placentário é uma barreira inicial a T. cruzi (BITTENCOURT,
1992), e também a região onde está localizada a maioria dos lisossomos (CORASH
& GROSS, 1973). FRETES & FABRO (1995) mostraram que os lisossomos e a
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atividade da fosfatase ácida lisossomal estão aumentados nas placentas de
gestantes chagásicas que não transmitiram congenitamente a doença.
O lisossomo da célula hospedeira é uma importante organela para o ciclo de
vida de T. cruzi, quando este infecta mamíferos. O lisossomo está envolvido na
invasão do parasita na célula hospedeira (ANDREWS, 1995; RODRIGUES et al.,
1999) e também nos mecanismos que limitam a infecção intracelular (MCCABE &
MULLINS, 1990).
Além de constituir uma barreira natural que protege os tecidos fetais, a
placenta apresenta papel crucial para o desenvolvimento fetal, como nutrição e
trocas gasosas, e ainda participa na imunorregulação da gravidez. Além disso,
apresenta mecanismos de defesa, que são parcialmente ou completamente efetivos,
dependendo das características do patógeno. FRANK et al. (2000) mostraram menor
viabilidade de tripomastigotas incubados com a sub-fração placentária lisossomal,
confirmada por estudos in vivo e in vitro. A cultura de tripomastigotas sanguícolas
proveniente de camundongos infectados com T. cruzi que sofreu tratamento
lisossomal induziu uma menor parasitemia bem como poucas lesões miocárdicas.
Estes resultados estão relacionados à menor carga parasitária, pois 76% dos
parasitas morreram após a incubação com a sub-fração lisossomal placentária.
A ação lisossomal no combate parasitário encontra-se bem caracterizada,
porém ocorre um paradoxo envolvendo estes mesmos lisossomos durante a
infecção chagásica. O rearranjo da actina cortical (que posteriormente desaparece
nas placentas infectadas com T. cruzi) pode ser o primeiro passo para o mecanismo
de invasão das células placentárias, permitindo assim o acesso dos lisossomos à
membrana plasmática, e conseqüente formação do vacúolo parasitóforo. Portanto,
observa-se que o recrutamento dos lisossomos ocorre diretamente beneficiando a
invasão, e este processo é necessário para internalização do parasita (SARTORI et
al., 2003).
As concentrações de muitos hormônios sofrem variações não somente
relacionadas às diferenças sexuais, mas também devido à idade, em ambos os
sexos.
As alterações causadas pelos hormônios no sistema imune são decorrentes
das adaptações evolucionárias que favorecem não somente um ambiente livre de
patógenos, mas também um ambiente imunologicamente permissivo para a
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implantação e desenvolvimento do feto. No entanto, durante a gravidez, os níveis de
estrógenos e progesterona estão aumentados, sendo que a concentração de
progesterona sobrepõe à de estrógeno, e esta alteração quantitativa apresenta a
função de permitir o desenvolvimento fetal. Por outro lado, devido à ação destes
hormônios sobre o sistema imune, a suscetibilidade às infecções parasitárias está
aumentada (ROBERTS et al., 1996; ABRAHANSOHN & COFFMAN, 1996).
O estrógeno influencia múltiplas funções imunológicas. Os macrófagos
apresentam receptores para estrógeno e sua capacidade fagocítica está aumentada
na presença deste hormônio (ALEXANDER & STIMSON, 1988). O estrógeno pode
modificar outras funções dos macrófagos, incluindo a produção de oxigênio reativo e
intermediários do nitrogênio. Os estrogênios aumentam a ativação das células B e
sua conseqüente produção de anticorpos frente a um diversificado repertório de
antígenos (NILSSON & CARLSTEIN, 1994). A região promotora do gene para a
produção de IFN-γ apresenta-se estimulada na presença de estrógenos,
aumentando os níveis de RNAm transcriptase para a produção desta citocina (FOX
et al., 1991). No entanto, a testosterona deprime a imunidade humoral e de certa
forma a celular. Trabalhos pioneiros abordando a influência dos esteróides gonadais
sobre a resposta imune frente aos parasitas foi descrito por ALEXANDER &
STIMSON (1988). Especificamente com T. cruzi, PRADO JÚNIOR et al. (1998) e
PRADO JÚNIOR et al. (1999) descreveram que os machos são relativamente mais
susceptíveis à infecção por T. cruzi quando comparado às fêmeas.
A resposta imune protetora desenvolvida para o controle da carga parasitária
e sobrevivência do hospedeiro é a do tipo Th1 (celular), onde os macrófagos
ativados apresentam um papel crucial para exterminar formas intracelulares do
protozoário (TARLETON et al., 1992; NICKELL et al., 1993; KIERSZEMBAUM &
SZTEIN, 1994; ROTTENBERG et al., 1995). Células do sistema imune inato e
específico podem sintetizar citocinas que ativam macrófagos para desenvolver
atividade

microbicida,

bem

como

citocinas

que

inibem

esta

ativação

(ABRAHANSOHN & COFFMAN, 1996).
Macrófagos ativados produzem TNF-α que ativam células NK, por sua vez
produzindo IFN-γ. Ambas as citocinas atuam de forma sinérgica ativando outros
macrófagos a expressar a óxido nítrico sintetase (iNOS), enzima responsável por
catalizar a reação para produção de óxido nítrico, que desempenha um papel
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fundamental na morte de parasitas intracelulares (ABRAHANSOHN & COFFMAN,
1996; MUNHOZ-FERNANDEZ et al., 1992; SILVA et al., 1995; SOUZA et al., 2004;
VIEIRA, 2012).
Durante o período de gestação ocorrem diversas alterações hormonais que
influenciam diretamente a resposta imune desenvolvida pelo hospedeiro. O
hormônio esteróide progesterona, que se encontra em concentração muito elevada
durante a gestação, é responsável por profundas alterações neste período, levando
a uma imunossupressão da resposta imune materna. Essa alteração é essencial
para o desenvolvimento da gestação a termo. Este hormônio induz a produção de
IL-10 pelos macrófagos que estimula os linfócitos TCD4+ desenvolverem o padrão
de resposta imune do tipo Th2 (humoral), também conhecida como resposta imune
antiinflamatória. Este mecanismo age deprimindo o sistema imune materno
impedindo que este reconheça o embrião ou feto como um componente estranho
(ALOANTÍGENO) e desenvolva resposta imune contra este, evitando rejeição/aborto
(ERLEBACHER, 2001; ROBERTS et al., 2001).
Existem relatos referentes à atuação de corticóides na doença de Chagas
experimental, desenvolvida em diferentes espécies de animais, representados,
sobretudo por roedores. A despeito de não haver unanimidade, as deduções
geralmente indicam aumento da parasitemia, do parasitismo tecidual, da
mortalidade, atenuação do contingente inflamatório, revelando também mudança do
tropismo em relação aos órgãos que T. cruzi infecta (RASSI et al., 1997).
A concentração sérica de glicocorticóides está aumentada durante o período
gestacional, e este hormônio esteróide, apresenta a característica de promover
imunossupressão e também induz o padrão de resposta Th2 pelos linfócitos TCD4+,
contribuindo ainda mais para instalação da doença (BRABIN & BRABIN, 1992).
Este mecanismo é essencial para ocorrência da gestação a termo,
entretanto, a gestante é prejudicada, pois fica mais suscetível às infecções
(ABRAHANSOHN & COFFMAN, 1996). Devido à imunossupressão desenvolvida
durante a gestação, pode ocorrer uma reativação da doença de Chagas materna.
Assim, as gestantes que apresentavam a forma indeterminada ou crônica da
doença, podem voltar a desenvolver sintomas de fase aguda como alta parasitemia
e presença de IgM sérica (ROBERTS et al., 2001), contribuindo ainda mais para
ocorrência da transmissão transplacentária do parasita. Por outro lado, a resposta
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imune parcialmente inibida em nível placentário é benéfica, pois os danos causados
devido à reação inflamatória seriam menores, e dessa forma as trocas de
metabólitos entre mãe e feto seriam menos prejudicadas.
Os mecanismos da transmissão congênita da doença de Chagas ainda
permanecem desconhecidos. ALONSO-VEGA et al. (2005) estudaram alguns
aspectos imunológicos na gravidez de mães infectadas, verificando que mães
infectadas que transmitiram congenitamente a doença à seus bebês produziam
menos IFN-γ e mais IL-10 quando comparadas com mães infectadas que não
transmitiram a doença, indicando que a transmissão congênita da doença de
Chagas está associada a um desequilíbrio imunológico e à alta taxa parasitária.
CARRARO-ABRAHÃO et al. (2003) estudaram as alterações morfológicas
das placentas e fetos de camundongos infectados por T. cruzi, durante a prenhez, e
observaram um intenso parasitismo placentário, redução no peso e diâmetro das
placentas, bem como redução no tamanho e peso dos fetos de camundongos.
BADRA et al. (2008) descreveram as alterações histopatológicas nas
placentas e fetos de camundongos infectados pela cepa Morc-1 de T. cruzi e
demonstraram a transmissão transplacentária desta população do parasita.

1.3. L- ARGININA

A L-arginina constitui um aminoácido essencial aos mamíferos, abundante
nos fluidos corporais (FLYNN et al., 2002)

e apresenta

importante função na

manutenção da homeostase do sistema imune (WU et al., 2009; LI et al., 2007;
PEKAROVA et al., 2011). Também está envolvida em diversas rotas metabólicas,
participando da biossíntese de proteínas como a creatina, agmatina e ainda é
utilizada como substrato para a síntese de óxido nítrico, L-ornitina e L-citrulina
(VISEK, 1989; Böger & BODE-Böger, 2001; FLYN et al., 2002; BALAÑA – FOUCE et
al., 2012).
O óxido nítrico (NO), produzido por macrófagos, é um componente tóxico a
diversos microrganismos e constitui um fator fundamental na resposta imune inata. A
arginina é a única fonte fisiológica de nitrogênio para produção de NO; condições
que reduzam a disponibilidade de arginina no organismo podem limitar a produção
de NO, aumentando a susceptibilidade frente a diversos patógenos (MUNDER,
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2009; MORRIS, 2010).
Arginina é extremamente benéfica à função imune. LEWIS & LANGKAMPHENKEN (2000) mostraram que a suplementação melhora a resposta imunológica
em camundongos jovens, adultos e senescentes.
A arginina está diretamente envolvida na regulação de células T e
macrófagos. Estudos clínicos sugeriram os benefícios da suplementação de Larginina em humanos (WU et al., 1998; Bront, 2005).
A administração de arginina em níveis farmacológicos previne a involução
tímica e aumenta a proliferação de timócitos em roedores adultos jovens (Barbul et
al., 1980a e 1980b). Em pessoas saudáveis a suplementação de arginina aumenta a
proliferação de linfócitos sanguíneos induzida por mitógeno (Barbul et al., 1981a).
A suplementação com esse aminoácido, em condições fisiológicas ou
patológicas (como na gravidez, sepse ou trauma) é essencial para o organismo, uma
vez que a demanda necessária excede a capacidade de produção desse elemento
(LUIKING et al., 2004; BERNARD et al., 2001; BRONTE & ZANOVELLO, 2005).
A arginina também é capaz de regular funções como o crescimento,
desenvolvimento ovariano e implantação do feto, pois o óxido nítrico é fundamental
na produção de hormônios esteróides, ovulação e no início do trabalho de parto
(WU, 2008).
Alguns estudos mostram a importância da arginina para o crescimento fetal
e placentário, contudo, o seu papel ainda não está totalmente esclarecido (WO,
2004). Trabalhos recentes mostraram que a suplementação alimentar com Larginina em ratos, no início da prenhez, aumentou o peso dos fetos e o número de
fetos por ninhada, sugerindo um papel benéfico desse aminoácido durante a
gestação (ZENG, 2008; GREENE et al., 2012).

4. ZINCO

Alterações de alguns elementos essenciais durante a gravidez podem
representar um risco potencial à saúde da mãe e do feto. Vários estudos
epidemiológicos propõem que um pré-natal adverso pode alterar o crescimento fetal.
O zinco é um micronutriente essencial que participa no metabolismo de carboidratos
e

proteínas,

na

síntese

de

ácidos

nucleicos

e

outras

funções

vitais
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(WELLIGHAUSEN, 2001).
O zinco está envolvido na defesa contra o estresse oxidativo, além de ser
um co-fator essencial para a produção de timulina que por sua vez modula a
liberação de citocina e induz a proliferação celular (MAGGINI et al., 2007; GUPTA et
al., 2009). Além disso, o zinco exerce um papel importante na função do sistema
imune do homem e de outros animais, influenciando tanto a imunidade inata quanto
a

adquirida

(KRUSE-JARRES,

1989;

WELLINGHAUSEN

et

al.,

1997;

WELLINGHAUSEN & RINK, 1998; PRASAD, 2007; RINK & HAASE, 2007; PRASAD,
1996; SHANKAR & PRASAD, 1998).
A ingestão adequada de zinco suporta uma resposta Th1 e ajuda a manter a
integridade da membrana mucosa e da pele. Além disso, a suplementação de zinco
aumenta os componentes celulares da imunidade inata (por exemplo, a fagocitose
por macrófagos e neutrófilos, atividade de células NK, etc), resposta humoral e o
número de células T CD8 (MAGGINI et al., 2007).
A necessidade de zinco durante a gravidez é acentuadamente aumentada,
pois os níveis séricos declinam fisiologicamente devido à hemodiluição e decréscimo
dos níveis de albumina (BEDWAL & BAHUGUNA, 1994; JAMESON, 1993).
A deficiência de zinco em mulheres adultas não grávidas e grávidas
aumenta a suscetibilidade à infecção. Entretanto, as infecções podem ser mais
prolongadas e severas durante a gravidez devido às alterações hormonais e
metabólicas (FAVIER, 1992). Um dos primeiros e mais relevantes sinais clínicos da
deficiência de zinco materno são os baixos títulos de imunoglobulinas naturais, onde
se faz incluir defeitos persistentes na produção de IgM, e transitoriamente, nos
níveis diminuídos de IgA e IgG2 no neonato (FAVIER, 1992). Uma das explicações
para este fato está relacionado a diminuição do transporte placentário das
imunoglobulinas (SHANCAR & PRASAD, 1998).
Estudos em animais mostraram que tanto camundongos como macacos,
com deficiência de zinco pré-natal, apresentaram uma redução do tamanho dos
órgãos linfóides tais como timo e baço (BEACH et al., 1982a). No que se refere à
função das células T, filhotes provenientes de mães que tiveram ingestão
inadequada de zinco apresentam diminuição da proliferação celular em resposta a
mitógenos (KEEN & GERSHWIN, 1990).
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2. OBJETIVOS
● Avaliar os efeitos da administração de sulfato de zinco e L- arginina em ratas
prenhas durante a fase aguda da infecção por T. cruzi, através da quantificação
de parasitas sangüíneos e teciduais; bem como avaliação do peso e
comprimento fetal, peso e diâmetro placentário;

● Detectar possíveis alterações na resposta imune de ratas infectadas e tratadas
com estas substâncias, através de ensaios de linfoproliferação de esplenócitos
frente

a

estímulo

com

concanavalina,

quantificação

de

óxido

nítrico,

corticosterona, assim como a concentração de citocinas pertencentes ao padrão
Th1 e Th2 , tais como TNF, IFN-, IL-2, IL-4, IL-10 e TGF-.

● Avaliar o efeito destas substâncias no parasitismo tecidual através do estudo
histopatológico do coração, placenta e fetos.

14

3. JUSTIFICATIVA

Os micronutrientes como zinco e arginina são essenciais para o bem estar
do embrião, feto e neonato. Apesar dos importantes efeitos da suplementação de
micronutrientes no período pré e pós-natal, pouco se conhece sobre os mecanismos
envolvidos

na

modulação

do

sistema

imune.

O

desbalanceamento

de

micronutrientes durante a gravidez pode induzir sérias alterações metabólicas como
conseqüência de sua falta nas enzimas e fatores de transcrição e seu envolvimento
nos sinais de transdução que regulam o crescimento. Como é de conhecimento a
deficiência de zinco leva a um prejuízo na função imune, conseqüentemente
aumentando a suscetibilidade as infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias.
Dessa forma, nossa hipótese baseia-se na administração de oligoelementos como o
zinco e o aminoácido arginina em exercer um efeito imuno-estimulatório na resposta
de ratas Wistar prenhas infectadas com Trypanosoma cruzi. O nosso estudo avaliou
os efeitos da administração de zinco e L-arginina através de diferentes parâmetros
tais como a dosagem de citocinas, óxido nítrico, linfoproliferação de esplenócitos,
além dos efeitos benéficos destes no tamanho e peso fetal. Outra abordagem
realizada foi a avaliação das concentrações de corticosterona, normalmente mais
elevadas durante o período gestacional e as possíveis influências da administração
de zinco e arginina como agentes antagonistas à produção de elevadas
concentrações deste hormônio que sabidamente leva a uma maior suscetibilidade à
infecção por T. cruzi, de forma a entender os mecanismos pelos quais os animais,
durante o período gestacional, respondem às infecções parasitárias.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Animais
Foram utilizados 50 ratas fêmeas prenhas, da linhagem Wistar, adultos
jovens (50-60 dias), pesando entre 180 e 240 gramas, provenientes de uma colônia
mantida nos biotérios da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto.
Esses animais foram ambientados no biotério da FCFRP-USP, sendo mantidos a
uma temperatura de 23  2ºC, em ciclo claro/escuro 12/12 horas, com acesso livre a
água e ração. A maravalha das caixas foi trocada três vezes por semana para evitar
acúmulo de amônia.
Para a determinação do primeiro dia da prenhez, as ratas foram colocadas
para acasalamento com os machos durante a noite, na proporção de duas fêmeas
para cada macho, verificando-se a presença do tampão vaginal e determinando
assim o primeiro dia da prenhez. Após o acasalamento, as fêmeas foram mantidas
em caixas individuais, recebendo ração comercial e água ad libitum.
Foi dada preferência a ratos em decorrência da eficiente resposta imune
apresentada por este modelo experimental à infecção por T. cruzi (BRENER, 1965;
BRENER & CHIARI, 1963).

4.2. Grupos Experimentais

Grupos Controles (prenhas)
PC - Fêmeas prenhas não infectadas e sem tratamento (n=5)
PCZ - Fêmeas prenhas não infectadas e tratadas com sulfato de zinco (n=5)
PCA - Fêmeas prenhas não infectadas e tratadas com aspartato de arginina (n=5)

Grupos Infectados (prenhas)
PI - Fêmeas prenhas infectadas pela cepa Y de T. cruzi no 3º dia de prenhez, sem
tratamento (n=5)
PIZ - Fêmeas prenhas infectadas pela cepa Y de T. cruzi no 3º dia de prenhez e
tratadas com sulfato de zinco (n=5)
PIA - Fêmeas prenhas infectadas pela cepa Y de T. cruzi no 3º dia de prenhez e

16

tratadas com aspartato de arginina (n=5)

4.3. Dias de Experimento
Os experimentos foram realizados no 15° dia de infecção, correspondendo
ao 18º dia da prenhez. Esses dias foram escolhidos, baseado na curva parasitêmica,
onde o pico de parasitemia ocorre entre o 7º e 15º dia após o inóculo. Assim, foram
estudados os efeitos dos oligoelementos na fase aguda da infecção e no final da
prenhez de ratos Wistar (18º dia da prenhez).
Foram utilizados 5 animais para cada grupo experimental, conforme descrito
anteriormente, totalizando 50 animais. As fêmeas prenhes foram mantidas em
caixas individuais (1520 cm2).

4.4. Parasitas
Foi utilizada a cepa Y de T. cruzi, isolada por SILVA & NUSSENZWEIG
(1953), por meio de xenodiagnóstico realizado em uma paciente na fase aguda da
infecção. Desde então, vem sendo mantida em camundongos Swiss não isogênicos,
por repiques semanais de sangue infectado.
O estudo da cepa Y está bem preconizado em diferentes modelos
experimentais inclusive em ratos (UYEMURA et al., 1995). A cepa Y possui
morfologia fina com pico parasitêmico precoce, altamente virulenta e patogênica,
determinando alta mortalidade e lesões tissulares graves (SCORZA & SCORZA,
1972). Em ratos, o padrão da curva parasitêmica se mantém semelhante aos dos
roedores de menor porte, com um pico compreendido entre o 7° e 15° dia da
infecção (ANDRADE et al., 1970; ANDRADE, 1974; UYEMURA et al., 1995).

4.5. Infecção
Os animais do grupo infectado foram inoculados intraperitonealmente com
5

1x10 tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. cruzi (no 3º dia de prenhez). Foi
utilizada alta carga parasitária para que ocorram lesões tissulares e parasitemia
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mais intensa, de modo a proporcionar uma melhor visualização das manifestações
patológicas e desta maneira relatar as possíveis alterações ocorridas mediante o
tratamento.
A contagem dos parasitas foi feita no 8º e 15º dias de infecção, pelo método
de Brener (1962).

4.6. Administração de sulfato de zinco e L-arginina
Os grupos foram tratados via oral, com 20mg de sulfato de zinco / kg de
peso / dia (Sigma Chemical Co. MO, USA) (BRAZÃO et al., 2009) e 21 mg de Larginia / Kg de peso / dia (Sigma-Adrich, USA) (ALTUN et al., 2008), diluídos em
água destilada, a partir do 4° dia da prenhez até o 18º dia da prenhez. Foi
administrada uma dose das substâncias, uma vez ao dia, pela parte da manhã,
obedecendo rigorosamente o mesmo horário de tratamento todos os dias.

4.7. Morte dos animais
Os animais foram mortos no 18º dia da prenhez, por decapitação, com
anestesia prévia com tribromoetanol (25mg/Kg/animal) com o intuito de evitar que
outras manipulações possam ocasionar estresse e desta maneira alterar a resposta
imunológica (CALDEIRA & FRANCI, 2000; SANTOS et al., 2005). O protocolo deste
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do Campus da USP de
Ribeirão Preto (Protocolo número 09.1.193.53.4).

4.8. Coleta de sangue
Após a morte dos animais, foi coletado 5 l de sangue para determinação da
parasitemia. Para dosagem de corticosterona foram coletados 3 ml de sangue em
tubos plásticos (BD) contendo anticoagulante, para obtenção de plasma. Para a
determinação das interleucinas, foi coletado em tubos plásticos de coleta (BD) um
volume de 6 mL de sangue para obtenção de soro.
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4.9. Parasitemia
A contagem de parasitas foi feita através do método de BRENER (1962),
que consiste em colocar uma alíquota de 5l de sangue infectado em uma lâmina,
cobrindo-a com lamínula 22 x 22mm. Determinou-se o número de parasitas em 50
campos microscópicos, selecionados em várias áreas do preparado. O número
encontrado foi multiplicado por um fator, que leva em consideração o número de
campos microscópicos existentes na área da lamínula.

4.10. Técnica Histológica
Foram coletados os seguintes órgãos: coração, placenta e fetos. Os órgãos
foram pesados em balança eletrônica (Mettler H10W), lavados em solução fisiológica
0,9%, fixados em formol 10% tamponado e após 24 horas mantidos em álcool 80%
até sua inclusão em parafina. Foram confeccionados cortes histológicos de 6m
corados por hematoxilina-eosina, sendo 12 cortes/tecido/animal, num total de 600
cortes histológicos de coração, 600 cortes histológicos das placentas e 600 cortes
histológicos dos fetos. A montagem em lâminas foi realizada com intervalo de 70m,
para evitar a análise de um mesmo ninho com formas amastigotas de T. cruzi
(CAMARGOS et al., 2000). Os cortes histológicos do coração foram examinados em
microscópio óptico com aumento de 400x (MELO & BRENER, 1978).

4.11. Intensidade do parasitismo tecidual
O grau de parasitismo do coração 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. A análise microscópica dos cortes histológicos
das placentas e fetos está sendo feita e será apresentada no próximo relatório
científico.
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4.12. Pesagem dos animais e órgãos
Prévio à eutanásia, os animais foram pesados em balança eletrônica Mettler.
Imediatamente após a abertura da cavidade abdominal para a realização dos outros
experimentos, os órgãos e fetos foram imediatamente pesados.

4.13. Taxa de mortalidade dos animais
Para verificação da taxa de mortalidade foram observadas diariamente as
caixas contendo os animais dos diferentes grupos experimentais, tratados e não
tratados, durante o decorrer dos experimentos.

4.14. Preparação da suspensão de células peritoneais e quantificação de óxido
nítrico
Os ensaios de produção de óxido nítrico foram realizados com células do
lavado peritonial. Os ratos tiveram a cavidade peritoneal lavada com 5 ml de RPMI a
4ºC, que foi centrifugado por 15 minutos à 1500 rpm e seu sobrenadante
desprezado. O “pellet” foi ressuspendido com 1ml de RPMI contendo 10% de soro
bovino fetal e antibiótico. Desta suspensão, retirou-se uma alíquota de 10µl que foi
diluída em solução de Turk (990 µl), para contagem das células viáveis
(macrófagos). Depois de contadas em câmara de Neubauer, as concentrações
foram acertadas para 5 x 106 cel/ml; 100µl desta suspensão foi distribuída em placa
de 96 poços, contendo 5 x 106 cel/poço, adicionando 100µl/ poço de LPS (10 μg/ml)
(E. coli, sorotipo 026:B6, Sigma, USA) e levado à estufa contendo 5% de CO 2,
durante 48 horas a 37ºC.
Após este período, a placa foi centrifugada à 1500rpm durante 4 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, permitindo a
revelação da reação por meio de leitor de microplacas utilizando filtro de 540nm. A
curva padrão de 200µM a 6µM foi realizada utilizando nitrito de sódio com diluição
seriada na base 2 (TERENZI et al., 1995; HRUBY et al., 1997). A leitura da
absorbância foi realizada em aparelho de ELISA (SALTZMAN, 1954).
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4.15. Linfoproliferação de esplenócitos
A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio do MTT, que se baseia na
capacidade das células viáveis reduzirem o MTT (Brometo de 3,4,5-dimetilazol-2,5difeniltetrazolium). As células do baço foram maceradas em placas descartáveis com
5ml de RPMI-1640 e levadas a centrifuga a 1000rpm por 10 minutos e desprezado o
sobrenadante. As células foram ressuspensas em RPMI-1640 contendo 10% de
soro bovino fetal. A concentração foi ajustada para 5 x 10 6 cel/ml. Foram distribuídos
100 μl desta suspensão em placa de 96 poços, contendo 5 x 10 6 cel/ poço. Foram
adicionados 100µl de concanavalina A (ConA: 4 mg/mL) nos poços estimulados. A
placa foi levada à estufa contendo 5% de CO2, durante 48 horas a 37ºC. Após este
período, a placa foi retirada e foi adicionado 50μl de MTT 0,5 mg/ml em RPMI
incolor. Após 4 horas, foram adicionados 50μl de isopropanol. A absorvância (A) foi
determinada após 1 hora utilizando leitor de microplacas, filtro de 570nm.

4.16. Dosagens de corticosterona
A determinação da concentração de corticosterona no plasma foi realizada
utilizando Kit imunoenzimático (IBL America, USA) de acordo com instruções do
fabricante e obtendo-se a leitura através do leitor de ELISA (Teccan, Modelo Sunrise
- Quant) em comprimento de onda de 450nm. As amostras foram avaliadas em
duplicata no mesmo ensaio.

4.17. Ensaios imunológicos – Dosagens de Citocinas
Dosagens de TGF-, TNF-α, IFN-γ, IL-2, IL-4 e IL-10 foram realizadas nas
amostras de soro dos animais, através de ensaio imunoenzimático (ELISA),
utilizando Kits (R&D Systems, INC, USA). Em todos os ensaios foram adicionados
padrões de concentrações conhecidas de acordo com as instruções do Kit utilizado.
Todas as amostras foram avaliadas em duplicata no mesmo ensaio. As densidades
ópticas (D.O) das amostras foram lidas em leitor de ELISA (Teccan, Modelo Sunrise
- Quant) em comprimento de onda de 450nm. Os cálculos das concentrações das
citocinas, em pg/mL foram obtidos utilizando o programa Magellan. Os dados foram
processados em programas de estatística e devidamente plotados e analisados.
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As concentrações mínimas de detecção de cada citocina foram: IL-2 (31,2
pg/mL), IFN-γ (31,2 pg/mL), TNF-α (12,5 pg/mL), TGF- (31,2 pg/mL), IL-4 (15,6
pg/mL), IL-10 (31,2 pg/mL).

4.18. Análise estatística
A comparação entre os grupos foi feita através do teste de ANOVA,
utilizando o post teste de Bonferroni para comparação dos grupos, considerando
estatisticamente significante p<0,05.
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5. RESULTADOS

5.1. Parasitemia

Parasitas/mL de sangue
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Figura 2. Parasitemia em ratas Wistar prenhas infectadas com 1 x 105 formas
tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi (8º e 15º dias após a
infecção), nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas
prenhas infectadas tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas tratadas com
arginina (PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais /
grupo experimental. p ˂ 0,05.

A contagem de tripomastigotas sanguícolas foi feita no 8º e 15º dias após a
infecção. O pico parasitêmico ocorreu no 8º dia após a infecção, com negativação da
parasitemia no 15º dia para os grupos experimentais infectados e tratados com as
substâncias (Fig. 1).
Os grupos tratados com zinco e arginina apresentaram redução da
parasitemia sanguínea no 8º dia após a infecção, quando comparados ao grupo sem
tratamento.
No 15º dia após a infecção a parasitemia foi detectada apenas no grupo sem
tratamento

(PI),

sendo

negativa

nos

grupos

infectados

e

tratados.
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5.2. Peso do Coração

Peso do Coração (mg)
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Figura 3. Peso cardíaco, expresso em mg, de ratas Wistar fêmeas prenhas controles
infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma
cruzi, no 18º dia de prenhez nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC),
Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com arginina (PCA),
Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas
com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina (PIA). Os resultados
do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental.

Os grupos analisados não apresentaram diferenças estatísticamente significantes
quando comparados.
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5.3. Peso do Baço

Peso do Baço (mg)

2000
1500
1000
500

PI
A

Z
PI

PI

PC
A

PC
Z

PC

0

Figura 4. Peso do baço, expresso em mg, de ratas Wistar fêmeas infectadas i.p. com
100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de
prenhez nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas
tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com arginina (PCA), Fêmeas prenhas
infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco (PIZ),
Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina (PIA). Os resultados do gráfico são
expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental.

A comparação entre os grupos controles não mostrou diferença estatisticamente
significante. Os grupos infectados e tratados apresentaram valores semelhantes ao grupo
infectado sem tratamento.
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5.4. Contagem de macrófagos
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Figura 5. Contagem global de macrófagos peritoneais, expressa em cel/mL, de ratas Wistar
fêmeas controles (não infectadas) e infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas
sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez nos seguintes grupos:
Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas
prenhas tratadas com arginina (PCA), Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI),
Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e
tratadas com arginina (PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n =
5 animais / grupo experimental. Letras diferentes sinalizam diferença estatística significante,
p<0,05.

Nos grupos controles (sem infecção), as fêmeas prenhas tratadas com
arginina (PCA) apresentaram um aumento significativo no número de macrófagos
quando comparadas ao grupo das fêmeas controles sem tratamento (PC).
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5.5. Proliferação de Esplenócitos

5.5.1. Grupos Controles (sem infecção) e Infectados
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Figure 6. Proliferação de esplenócitos, induzidos ou não por ConA (4μg/mL), de ratas Wistar
controles (não infectadas), e infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas
da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez nos seguintes grupos: Fêmeas
prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas
tratadas com arginina (PCA); Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas
prenhas infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com
arginina (PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais /
grupo experimental. Letras diferentes sinalizam diferença estatística significante, p<0,05.
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Nos grupos controles (sem infecção), o tratamento com zinco aumentou a
proliferação de esplenócitos nas fêmeas prenhas (sem ConA) quando comparado ao
grupo sem tratamento. Os animais prenhes tratados com arginina apresentaram um
aumento estatisticamente significante na proliferação de esplenócitos induzida e não
induzida por ConA.
Nos grupos infectados, o tratamento das fêmeas prenhas com zinco induziu
um aumento significante na proliferação celular (com e sem ConA) quando
comparado ao grupo das fêmeas prenhas infectadas e sem tratamento.
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5.6. Produção de Nitrito por Macrófagos Peritoneais

5.6.1. Grupos Controles (sem infecção) e Infectados
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Figura 7. Concentrações de NO (M) a partir de células peritoneais estimuladas ou não com
LPS (10μg/mL), coletadas de ratas Wistar prenhas controles (não infectadas) e infectadas
i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no
18º dia de prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas
prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com arginina (PCA), Fêmeas
prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco
(PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina (PIA). Os resultados do gráfico
são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental. Letras diferentes
sinalizam diferença estatística significante, p<0,05.
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Os grupos das fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco e arginina
apresentaram um aumento na produção de NO (com e sem LPS) quando
comparados ao grupo infectado sem tratamento.
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Corticosterona (ng/mL)

5.7. Dosagem de Corticosterona
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Figura 8. Concentrações de corticosterona (ng/mL) determinadas no plasma de ratas Wistar
prenhas controles e infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa
Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas
sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas
com arginina (PCA), Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas
infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina
(PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo
experimental. Letras diferentes sinalizam diferença estatística significante, p<0,05.

As fêmeas prenhes infectadas e tratadas com L-arginina apresentaram
redução significante nos níveis de corticosterona plasmática.
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5.8. Dosagem de IL-2
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Figura 9. Concentrações de IL-2 (pg/mL) determinadas no soro de ratas Wistar controles e
infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma
cruzi, no 18º dia de prenhez nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC),
Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com arginina (PCA);
Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas
com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina (PIA). Os resultados
do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental.
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5.9. Dosagem de INF-γ
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Figura 10. Concentrações de INF-γ (pg/mL) determinadas no soro de ratas Wistar controles
e infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de
Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem
tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com
L-arginina (PCA); Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas
infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina
(PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo
experimental.

As concentrações de INF-γ no soro das fêmeas prenhas infectadas apresentaram
valores aumentados quando comparados as fêmeas prenhas controles. Entretanto o
tratamento com zinco ou arginina das fêmeas infectadas não produziu alteração significativa
nos níveis de INF-γ.
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5.10. Dosagem de TNF-α
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Figura 11. Concentrações de TNF-α (pg/mL) determinadas no soro de ratas Wistar
controles e infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de
Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem
tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com
L-arginina (PCA); Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas
infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina
(PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo
experimental.

A concentração de TNF-α no soro de ratas prenhas infectadas e tratadas com zinco
apresentou valor aumentado quando comparado ao grupo infectado sem tratamento.
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5.11. Dosagem de TGF-β
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Figura 12. Concentrações de TGF-β (pg/mL) determinadas no soro de ratas Wistar
controles e infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de
Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem
tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com
L-arginina (PCA); Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas
infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina
(PIA). Os resultados do gráfico são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo
experimental.

As concentrações de TGF-β no soro das ratas controles e infectadas não
apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estudados.
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5.12. Número de Fetos das Fêmeas Prenhas Controles e Infectadas pela Cepa
Y de T. cruzi

As Tabelas 1 e 2 mostram o número de fetos das fêmeas prenhas
pertencentes aos grupos controles e aos grupos infectados pela cepa Y de T. cruzi,
respectivamente.

Tabela 1. Número de fetos das fêmeas prenhas controles, nos seguintes grupos
experimentais: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com zinco
(PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com L-arginina (PCA).

Grupos Experimentais

Nº de fetos

PC

50

PCZ

54

PCA

54

Total

158

Tabela 2. Número de fetos das fêmeas prenhas infectadas pela cepa Y de T. cruzi nos
seguintes grupos experimentais: Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas
prenhas infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com
L-arginina (PIA).

Grupos Experimentais

Nº de fetos

PI

46

PIZ

53

PIA

50

Total

149
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5.13. Resultados Morfológicos

400

b

300

a

200
100

A
PI

Z
PI

PI

PC
A

PC
Z

0
PC

Peso das Placentas (mg)

5.13.1. Peso Placentário

Figura 13. Peso das placentas de ratas Wistar prenhas controles e infectadas i.p. com
100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de
prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas
tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com L-arginina (PCA), Fêmeas
prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco
(PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com L-arginina (PIA). Os resultados do gráfico
são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental. Letras diferentes
sinalizam diferença estatística significante, p<0,05.

Os pesos das placentas dos animais infectados e tratados mostraram
valores aumentados, sendo a diferença estatisticamente significante no grupo
tratado com L-arginina.
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5.13.2. Diâmetro Placentário

Figura 14. Diâmetro das placentas de ratas Wistar prenhas controles e infectadas i.p. com
100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de
prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas
tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com L-arginina (PCA); Fêmeas
prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco
(PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com L-arginina (PIA). Os resultados do gráfico
são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental.

Os diâmetros das placentas dos animais infectados e tratados

não

mostraram valores com diferença estatisticamente significante entre os grupos
analisados.
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5.13.3 Comprimento fetal

Figura 15. Comprimento dos fetos de ratas Wistar controles e infectadas i.p. com 100.000
formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de
prenhez, nos seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas
tratadas com zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com L-arginina (PCA), Fêmeas
prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco
(PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com L-arginina (PIA). Os resultados do gráfico
são expressos em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental.

Os comprimentos dos fetos dos animais infectados e tratados

não

mostraram valores com diferença estatisticamente significante entre os grupos
analisados.
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5.13.4. Peso fetal
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Figura 16. Peso dos fetos de ratas Wistar controles e infectadas i.p. com 100.000 formas
tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 18º dia de prenhez, nos
seguintes grupos: Fêmeas prenhas sem tratamento (PC), Fêmeas prenhas tratadas com
zinco (PCZ), Fêmeas prenhas tratadas com L-arginina (PCA); Fêmeas prenhas infectadas
sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas
prenhas infectadas e tratadas com L-arginina (PIA). Os resultados do gráfico são expressos
em média ± d.p.m, n = 5 animais / grupo experimental. Letras diferentes sinalizam diferença
estatística significante, p<0,05.

A comparação estatística não mostrou diferenças significantes entre os
grupos controles estudados.
Os tratamentos das ratas prenhas infectadas com zinco ou arginina
produziram um aumento significante no comprimento fetal, quando comparados ao
grupo infectado sem tratamento.
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5.14. Resultados Histológicos

5.14.1. Intensidade do Parasitismo Cardíaco

Tabela 3. Análise quantitativa dos ninhos de amastigotas no tecido cardíaco de ratas Wistar
prenhas infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de
Trypanosoma cruzi, no 15º dia da infecção e 18o dia de prenhez, nos seguintes grupos
experimentais: Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas
e tratadas com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina (PIA). Para
cada grupo experimental n = 5.

Grupos experimentais

No de ninhos de amastigotas (Média do grupo)

PI

22

PIZ

8

PIA

3,4

Os grupos infectados e tratados com zinco e arginina apresentaram redução
significativa no número de ninhos de amastigotas no tecido cardíaco, nos cortes
histológicos analisados (200 cortes histológicos / grupo). O tratamento com arginina
foi mais eficaz na redução do parasitismo cardíaco.
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5.14.2. Intensidade do Parasitismo Placentário

Tabela 4. Análise quantitativa dos ninhos de amastigotas nas placentas de ratas Wistar
prenhas infectadas i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de
Trypanosoma cruzi, no 15º dia da infecção e 18º dia de prenhez, nos seguintes grupos:
Fêmeas prenhas infectadas sem tratamento (PI), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas
com zinco (PIZ), Fêmeas prenhas infectadas e tratadas com arginina (PIA). Para cada grupo
experimental n = 5.

Grupos experimentais

No de ninhos de amastigotas (Média do grupo)

PI

6

PIZ

6,5

PIA

7,2

Os exames histológicos das placentas das fêmeas infectadas e tratadas com
zinco e arginina mostraram resultados semelhantes ao grupo infectado sem
tratamento.
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5.14.3. Intensidade do Parasitismo Fetal

Foram analisados microscopicamente todos os cortes histológicos dos fetos
provenientes das fêmeas infectadas dos diferentes grupos experimentais estudados
e não foram observados parasitas nos tecidos fetais.
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5.14.4. Histopatologia do Coração

5.14.4.1. Grupo Infectado sem tratamento (PI)

Figura 17. Aspecto histológico do coração de ratas Wistar prenhas infectadas sem
Tratamento (PI) (15º dia da infecção). Hematoxilina e eosina (400x).
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5.14.4.2. Grupo infectado e tratado com sulfato de zinco (PIZ)

Figura 18. Aspecto histológico do coração de ratas Wistar prenhas infectadas e tratadas
com sulfato de zinco (PIZ) (15º dia da infecção). Hematoxilina e eosina (400x).

45

5.14.4.3. Grupo Infectado e tratado com L-arginina (PIA)

Figura 19. Aspecto histológico do coração de ratas Wistar prenhas infectadas e tratadas
com L-arginina (PIA) (15º dia da infecção). Hematoxilina e eosina (400x).
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5.14.5. Histopatologia da Placenta
5.14.5.1. Grupo Infectado sem tratamento (PI)

Figura 20. Fotomicrografias da camada decídua da placenta do animal infectado sem
tratamento (PI), mostrando grandes ninhos de amastigotas. HE (100x e 400x).
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Figura 21. Fotomicrografias dos cortes histológicos das placentas de ratas Wistar prenhas
infectadas pela cepa Y de T. cruzi, sem tratamento. As fotos mostram presença de
amastigotas na região decídua e presença de infiltrado inflamatório. HE (400x).
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5.14.5.2. Grupo infectado tratado com sulfato de zinco (PIZ)

Figura 22. Fotomicrografia dos cortes histológicos das placentas de ratas Wistar prenhas
infectadas e tratadas com sulfato de zinco (PIZ). As fotos mostram presença de ninho de
amastigotas

na

região

decídua.

HE

(400x

e

1000x).
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Figura 23. Fotomicrografia da placenta de rata Wistar prenha infectada pela cepa Y de T.
cruzi e tratada com sulfato de zinco (PIZ). Notar presença de ninho de amastigota no interior
de célula gigante. HE (400x).
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5.14.5.3. Grupo infectado tratado com L- Arginina (PIA)

Figura 24. Fotomicrografia dos cortes histológicos das placentas de ratas Wistar prenhas
infectadas e tratadas com L-arginina (PIA). As fotos mostram presença de ninhos de
amastigotas na região decídua da placenta. HE (400x).

51

Figura 25. Aspecto histológico da placenta do animal infectado e tratado com L-arginina
(PIA), mostrando amastigotas. HE (400x).
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6. DISCUSSÃO

A arginina, considerada um dos aminoácidos mais versáteis do organismo,
devido a sua gama de funções e participação em diversas moléculas vitais, mostrou
efeito benéfico no crescimento fetal-placentário em camundongos cuja alimentação
foi suplementada por L-arginina, no último terço da gestação (GREENE, 2012).
A arginina serve como um precursor para a síntese de moléculas
biologicamente importantes, tais como ornitina, prolina, poliaminas, creatinina e
óxido nítrico (WU & MORRIS, 1998). Além disso, pode regular muitas vias
metabólicas que são vitais para a reprodução, crescimento e saúde (JOBGEN et al.,
2006). A arginina também tem um papel essencial no desenvolvimento placentário e
fetal (WU et al., 2004).
HEFLER et al. (2001) mostraram que camundongos knockout para a óxido
nítrico sintase (iNOS) endotelial apresentavam elevada mortalidade de embriões e
reduzido crescimento intra-uterino.
A

inibição

da

iNOS,

durante

a

prenhez,

reduz

a sobrevida e o crescimento embrionário/fetal em ratos (CELADILLA et al.,
2005; DIAZ et al., 2005; CHWALISZ et al., 1999). Por outro lado, a suplementação
com arginina melhora a sobrevida e o desenvolvimento de embriões e fetos,
possivelmente via óxido nítrico (XIANGFANG et al., 2010).
Nossos resultados mostraram que as placentas e os fetos de ratas prenhas
infectadas por T. cruzi e tratadas com L-arginina, apresentaram significativo
aumento no peso quando comparado ao grupo sem tratamento.
LASSALA et al. (2010), estudando a administração parenteral de L- arginina
em ovelhas, verificou que tal suplementação alimentar preveniu a restrição de
crescimento fetal e sugeriu que seu uso poderia ser indicado em humanos.
GREENE et al. (2012) observaram, ainda, um aumento significativo no crescimento
fetal de camundongos, cuja alimentação foi suplementada com L- arginina, o que
mais uma vez, concordam com os nossos resultados.
A produção de óxido nítrico (NO) a partir da arginina foi identificada em
células endoteliais e em macrófagos por IGNARRO et al. (1987) e HIBBS et al.
(1988), respectivamente; a arginina é o único substrato para a produção de NO.
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Nossos resultados mostraram que o tratamento das fêmeas prenhas infectadas e
tratadas com arginina provocou um aumento na produção de NO quando comparado
aos animais infectados sem tratamento.
Óxido nítrico sintase induzida (iNOS) induz a formação de NO em grande
quantidade e este, em condições fisiológicas, apresenta um papel importante na
morte de parasitas, bactérias, vírus, células cancerosas e também produz
vasodilatação (BOGDAN, 2001). Arginase 1 gera ornitina e uréia. A ornitina é
precursora de diferentes produtos, incluindo poliaminas e prolina, e assim pode
exercer um importante papel na proliferação celular (BRONTE et al., 2003) e na cura
de ferimentos (MANDAL, 2006; BRONTE & ZANOVELLO, 2005).
Citocinas pró-inflamatórias clássicas como IL-1, TNF-α, IFN-γ e IL-12
induzem iNOS. Por outro lado, citocinas antiinflamatórias humorais como IL-4, IL-10,
IL-13 e TGF- β induzem a expressão da arginase 1 (BRONTE & ZANOVELLO, 2005;
HOLAN et al., 2006; CHATTERJEE et al., 2006). A indução da iNOS exerce um
efeito regulatório sobre a atividade da arginase 1 através da produção de hidroxil-Larginina, produto intermediário na produção do NO. A arginase 1, por sua vez,
regula a produção de NO através da diminuição da disponibilidade da arginina
(MORRIS, 2004; MORRIS, 2007).
Em nosso experimento os grupos infectados e tratados com arginina
apresentaram um aumento na concentração de NO, indiretamente corroborando
com os dados descritos anteriormente.
Além disso, linfócitos T dependem da arginina para diversas funções
biológicas incluindo proliferação e desenvolvimento de memória (OCHOA et al.,
2001; OCHOA & MAKARENKOVA, 2005). Os nossos dados mostraram uma
proliferação de esplenócitos mais acentuada somente nos grupos controles
estimulados ou não com concanavalina A.
O curso da doença de Chagas pode ser intensamente influenciado pelo
equilíbrio do sistema imuno-endócrino (SAVINO et al., 2007). Sabe-se que citocinas
pró-inflamatórias ativam o eixo hipófise-hipotálamo-adrenal (HPA), causando
elevação na produção de glicocorticóides na circulação (corticosterona em roedores
e cortisol em humanos), os quais estão associados à imunossupressão observada
durante a doença. Nossos resultados mostraram que a administração de arginina
nas fêmeas prenhas infectadas causou redução nos níveis de corticosterona
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plasmática.

O zinco é um oligoelemento que possui importante papel na modulação da
resposta imune em diferentes hospedeiros. Diversos estudos descreveram o efeito
protetor do zinco em uma variedade de infecções, incluindo aquelas causadas por
bactérias, vírus e parasitas (PUERTOLIANO et al., 2011). Também é um elemento
traço essencial para todos os seres vivos, importante para muitas funções
fisiológicas como crescimento, desenvolvimento e reprodução (VALLEE &
FALCHUK,

1993),

além

de

ser

essencial

para

o

desenvolvimento embrionário e fetal durante a prenhez (SIMMER & THOMPSON,
1985).
Em razão da importância do zinco para a manutenção da homeostasia do
sistema imune, neste projeto avaliamos o possível efeito imunomodulador do zinco
durante a infecção experimental por T. cruzi, bem como determinamos os
parâmetros imunológicos e endócrinos durante o período gestacional em fêmeas
prenhas infectadas e submetidas à terapia com este elemento.
No tocante à parasitemia, o tratamento com zinco induziu uma redução
significativa nos níveis de parasitas sanguíneos (8º dia após a infecção) e teciduais.
Corroborando com estes estudos, BRAZÃO et al. (2008) demonstraram que o zinco
desempenha função importante no direcionamento e desenvolvimento da resposta
imune, limitando a replicação do parasito, fato este evidenciado pela redução
significante da parasitemia sanguínea e tecidual em ratos machos infectados e
suplementados com este elemento. Tais estudos também ressaltam a importância
deste elemento como fundamental no desenvolvimento da resistência e na
prevenção de danos teciduais em ratos infectados por T. cruzi.
Estudos sobre os efeitos do zinco demonstram que este está envolvido na
redução do estresse oxidativo e inibição da apoptose (TRUONG-TRAN et al., 2000;
YOUSEF et al., 2002). A deficiência de zinco, observada em mulheres grávidas e
recém nascidos, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, pode alterar o
desenvolvimento fetal e pós-natal (VALLEE & FALCHUK, 1993; SANDSTEAD,
1995). Trabalhos pioneiros de HURLEY & SWENERTON (1966) já alertavam que o
déficit de zinco teria uma ação teratogênica para mamíferos. Os autores
demonstraram que ratas prenhas que recebiam dieta deficiente de zinco (1mg
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zinco/g) apresentavam um número baixo de fetos vivos por ninhada e os fetos
sobreviventes se caracterizavam por baixo peso corporal e múltiplos anormalidades
esqueléticas e teciduais. Tais efeitos teratogênicos da deficiência de zinco, durante a
gestação, foram observados em diferentes espécies tais como ratos, camundongos,
porcos, ovelhas e macacos (ROGERS et al., 1985; KEEN & HURLEY, 1989).
Nossas pesquisas são complementares a estes dados, pois os pesos e
comprimentos dos fetos provenientes de ratas infectadas e tratadas com sulfato de
zinco apresentaram valores aumentados, quando comparados aos fetos controles,
indicando que o tratamento com zinco contribuiu para um melhor desenvolvimento
fetal.
FRAKER et al. (1982) mostraram que camundongos com deficiência de
zinco ficam mais suscetíveis a patógenos, inclusive T. cruzi. Esta deficiência pode
ocasionar a morte de animais infectados devido a alterações do sistema imune, com
o comprometimento da função de células T, levando a redução da atividade de
células NK bem como a capacidade de fagocitose de monócitos e macrófagos.
Os macrófagos desempenham importante função contra a infecção por T.
cruzi via peroxidase, óxido nítrico e produção de peroxinitrito. Quando 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 monstrou-se altamente citotóxico contra as formas
amastigotas de T. cruzi (THOMSON et al., 1999). Estudos de BRAZÃO et al. (2008)
demonstraram um aumento significativo nas concentrações de NO em ratos machos
infectados com T. cruzi e tratados com zinco. Em concordância com o descrito,
nossos resultados mostraram que as fêmeas prenhas infectadas e tratadas com
zinco apresentaram um aumento na concentração de óxido nítrico a partir de células
peritoneais.
Durante o curso da doença de Chagas, as populações de linfócitos passam
por uma série de alterações em sua dinâmica, incluindo expansão, diferenciação,
morte e migração. Uma intensa supressão da resposta linfoproliferativa à mitógenos
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e a antígenos, incluindo os do parasita, ocorre durante a fase aguda da infecção
(KIERSZENBAUM & SZTEIN, 1994). Entretanto os mecanismos que causam
ausência de resposta ainda não se encontram bem entendidos.
Segundo ABRAHAMSOHN & COFFMAN (1995), durante a fase aguda da
doença de Chagas experimental a habilidade das células infectadas por T. cruzi
progressivamente perdem sua capacidade de proliferação quando estimuladas com
antígenos parasitários ou mitógenos. BRAZÃO et al. (2009) descreveram que os
animais não suplementados com zinco durante a fase aguda da infecção por T.
cruzi, mostraram uma reduzida resposta proliferativa. De forma contrária, a
suplementação de zinco produziu um efeito estimulatório sobre a proliferação de
esplenócitos e timócitos, consequentemente controlando a replicação parasitária.
Esses resultados corroboram com os nossos dados, em que as fêmeas prenhas
infectadas e tratadas com zinco revelaram um aumento na proliferação de
esplenócitos com ou sem a adição de Concanavalina A.
Os resultados obtidos até o momento, referentes ao efeito da terapia de
zinco

em

fêmeas

prenhas

durante

a

infecção

chagásica,

demonstraram

modificações importantes na resposta imunológica, contribuindo para a prevenção
das lesões observadas durante a doença.
Em relação ao parasitismo tecidual, nossos resultados mostraram uma
redução significativa no número de ninhos de amastigotas no coração das fêmeas
infectadas e tratadas com zinco e L-arginina, quando comparadas ao grupo
infectado sem tratamento. O tecido placentário também apresentou parasitismo
tecidual semelhante quanto comparado ao grupo controle.
Várias hipóteses podem ser aventadas na tentativa de se esclarecer a
presença de amastigotas no tecido placentário.
ABBASI et al. (2003) demonstraram que o protozoário Toxoplasma gondi
também pode invadir e se multiplicar em células trofoblásticas. Segundo esses
autores, a afinidade do parasita, bem como o sucesso de sua invasão nas células
trofoblásticas, permanece pouco esclarecido. Contudo, o ambiente placentário é rico
em IL-10, que promove a resposta imunológica do tipo Th2, de extrema importância
para o desenvolvimento fetal e tolerância materna, mas por outro lado, pode
contribuir para a infecção parasitária na placenta (KEMMERLING et al., 2010).
O fato de encontrarmos ninhos de amastigotas na placenta dos animais

57

infectados sob terapia com zinco e L-arginina pode ser explicada baseando-se no
critério de resposta imunológica. Sabemos que durante a gravidez, a tolerância
materno-fetal encontra-se sob um tênue limite, onde a dominância de uma resposta
Th2

está

presente

como

fator

imprescindível

para

a

manutenção

do

desenvolvimento fetal. Dessa maneira, um ambiente rico em IL-10 seria um fator
altamente sugestivo para o estabelecimento de T. cruzi na placenta dos animais
infectados (ALONSO-VEGA et al., 2005).
GANGNEUX et al. (2011) relatam que a indução da resposta Th2 para
assegurar a gravidez, contribui significativamente para replicação de T. gondii. Os
mesmos autores ainda descrevem que o equilíbrio imunológico durante a prenhez é
fundamental na proteção do feto, porém encontra-se reduzido em consequência à
tolerância materno-fetal. As teorias acima descritas podem indiretamente confirmar
nossos resultados em relação à presença de ninhos de amastigotas no tecido
placentário.
Apesar da presença de ninhos de amastigotas no tecido placentário, não
foram encontrados parasitas nos cortes histológicos dos fetos provenientes de
fêmeas infectadas e tratadas com zinco e arginina.
Diversos estudos demonstram que a fagocitose placentária é um dos fatores
que impedem a transmissão de cepas patogênicas para o feto (MOR et al., 2003;
SOUTHCOMBE et al., 2011; KIM et al., 2012). A competência imunológica dos
tecidos placentários também é um fator importante na doença de Chagas congênita
experimental (CARLIER, 2005; DUASO et al., 2012).
É de conhecimento que a transmissão congênita da doença de Chagas é o
produto de uma interação complexa entre resposta imune materna, fatores
placentários e características da população do parasita (CARLIER, 2005; BURGOS,
et al., 2007).
A placenta ainda é responsável pela síntese de hormônios, peptídeos e
esteróides que são fundamentais para o sucesso da gravidez (SYME et al., 2004). O
fato das placentas provenientes de animais que receberam suplementação de
ambas as substâncias, apresentarem ninhos de amastigotas, e os fetos estarem
negativos, não representa surpresa. A existência de crianças recém-nascidas não
infectadas, filhas de mães chagásicas, ocorre e este fato se deve a uma ativação da
resposta imune inata com produção de elevadas concentrações de citocinas pró-
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inflamatórias (IL1-β, IL-6, TNF-α) bem como anti-inflamatórias (IL-10) por monócitos
(HERMANN et al., 2004; CARLIER, 2005; TRUYENS et al., 2005; HERMANN et al.,
2006). Esses trabalhos diretamente corroboram com nossos dados, onde a
administração de uma ou ambas as substâncias proporcionou uma resposta Th1
mais efetiva, provavelmente impedindo a passagem do parasita para os tecidos
fetais.
Outro fato importante a ser considerado é que mães capazes de transmitir a
infecção ao feto apresentam alta parasitemia, diminuição da capacidade de produzir
IFN-γ e inabilidade de induzir a produção de IL-2 como uma resposta específica ao
parasita (HERMANN et al., 2004; CARLIER, 2005; ALONSO-VEGA et al., 2005). Ao
contrário, mães não transmissoras apresentam altos níveis de ativação de
monócitos (CARLIER, 2005; ALONSO-VEGA et al., 2005; HERMANN et al., 2006)
bem como altas concentrações de TNF-α (GARCIA et al., 2008). Mais uma vez os
trabalhos anteriormente citados corroboram com os nossos resultados onde foi
observado aumento da proliferação celular induzida por Con A, bem como elevação
das concentrações de TNF-α.
CARRARO-ABRAHÃO et al. (2003) mostraram que a cepa RAL de T. cruzi
possui alta capacidade de penetração no tecido placentário de camundongos, com
intenso parasitismo placentário, alcançando as três camadas da placenta, com
envolvimento da porção materna e fetal, e também células gigantes e
espongioblastos.
MENEGUETTE (1997) observou diferenças no parasitismo placentário
produzido por diferentes cepas de T. cruzi durante a fase aguda da infecção em
camundongos. Animais infectados pela cepa Bolívia e RC de T. cruzi apresentaram
alto tropismo pelas células da placenta do camundongo, enquanto fêmeas
infectadas com a cepa Y apresentaram menor parasitismo placentário. Vários
fatores estão envolvidos no comportamento biológico de diferentes cepas, entre eles
a forma do tripomastigota sanguícola predominante na população do parasita, o
tropismo tecidual e também características genéticas do parasita e tipo de
hospedeiro.
Em nosso experimento, o tropismo da cepa Y tanto para o coração como
para a placenta corroboram com os dados previamente apresentados por
MENEGUETTE (1997).

59

Assim, entendemos que a administração de oligoelementos como terapia
alternativa, no curso da doença de Chagas, pode minimizar as agressões quando
comparada às terapias clássicas, cujos efeitos teratogênicos são sabidamente
conhecidos na gestação.
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7. CONCLUSÃO
A administração de zinco e L-arginina contribuiu de forma eficaz na
modulação da resposta imune do hospedeiro, direcionando esta resposta para um
padrão TH1, diminuindo o parasitismo sanguíneo e cardíaco.
O tratamento com zinco e arginina ocasionou um aumento significativo nos
parâmetros imunológicos promovendo aumento da proliferação de esplenócitos e
das concentrações de NO, além do peso e comprimento dos fetos.
Dessa forma, podemos sugerir que a suplementação com estes elementos
pode ser utilizada como terapia alternativa imuno-moduladora e, juntamente com a
terapia específica anti-parasitária, minimizar as agressões do parasita ao
hospedeiro, evitando a administração por longos períodos das drogas tripanocidas
que sabidamente possuem sérios efeitos colaterais e teratogênicos.
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