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ñ |ÇxzöäxÄ t |ÅÑÉÜàúÇv|t wt xåÑxÜ|ÅxÇàt†ûÉ tÇ|ÅtÄ ÇÉ 

wxáxÇäÉÄä|ÅxÇàÉ wtá v|£Çv|tá u|ÉÅ°w|vtá? |ÅÑÉÜàúÇv|t xáát wxä|wt tÉá 

xåàÜtÉÜw|ÇöÜ|Éá uxÇxy•v|Éá ÑtÜt t átØwx {âÅtÇt x tÇ|ÅtÄ A fxÅ É 

âáÉ wx tÇ|Åt|á wx ÄtuÉÜtà™Ü|É Çt xåÑxÜ|ÅxÇàt†ûÉ? áxÜ|t |ÅÑÉáá•äxÄ 

tà|Çz|Ü Éá vÉÇ{xv|ÅxÇàÉá Éuà|wÉá Çxááxá wÉ|á ØÄà|ÅÉá á°vâÄÉáA `tá ° 

Åâ|àÉ |ÅÑÉÜàtÇàx átÄ|xÇàtÜ Öâx xÄx á™ wxäx áxÜ ÄxätwÉ t xyx|àÉ wxÇàÜÉ wx 

vÉÇw|†Æxá tuáÉÄâàtÅxÇàx wxy|Ç|wtá? vÉÅ àÉwt t áxzâÜtÇ†t? Ü|zÉÜ °à|vÉ x 

ÜxáÑx|àÉ tÉá tÇ|Åt|á âà|Ä|étwÉáA TÉá tÇ|Åt|á wx ÄtuÉÜtà™Ü|É Öâx 

|ÇÉvxàxÇàxÅxÇàx áxÜä|ÜtÅ õ v|£Çv|t ÑtÜt Öâx xâ Ñâwxááx ÜxtÄ|étÜ xáàx 

àÜtutÄ{É? Å|Ç{t zÜtà|wûÉ x ÜxáÑx|àÉ {É}x x áxÅÑÜxAAA 
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buÜ|ztwÉ áxÇ{ÉÜ4 

buÜ|ztwt áxÇ{ÉÜ ÑÉÜ Åt|á âÅ w|tAAA 

buÜ|ztwt ÑxÄt yÉÜ†t x Ñté Öâx Åx yté áxÇà|Ü zÜtÇwxAAA 

buÜ|ztwt ÑÉÜ àxÜ Åx vÉÇyÉÜàtwÉ Çtá {ÉÜtá w|y•vx|áAAA x àxÜ Åx wtwÉ 

átØwxAAA ÑtÜt Öâx xâ vÉÇáxzâ|ááx vâÅÑÜ|Ü Å|Ç{tá ÉuÜ|zt†ÆxáAAA4 

buÜ|ztwt ÑxÄtá vÉÅÑÜxxÇáÆxá Öâx xÇvÉÇàÜx|AAAÑxÄÉá ztÇ{ÉáAAA x 

ÑxÜwtáAAA? Öâx Åx xÇá|ÇtÜtÅ É vtÅ|Ç{É wt ä|wtAAA4 

buÜ|ztwt áxÇ{ÉÜ? }tÅt|á xáÖâxvxÜx| wx à|A 
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Y|Ä{Éá AAAA 

ñ Åâ|àÉ w|y•v|Ä wxávÜxäxÜ Éá áxÇà|ÅxÇàÉá? ÑÉÜÖâx áûÉ Åâ|àÉ 

|ÇàxÇáÉáA `â|àt vÉ|át ÅâwÉâ xÅ Å|Ç{t ä|wt wxáwx É w|t Öâx  

áÉâux Öâx vtwt âÅ wx äÉv£á xáàtätÅ ytéxÇwÉ ÑtÜàx wx Å|Ç{t ä|wtA YÉÜtÅ x 

áûÉ Åxáxá wx xáÑxÜt? wx tÇá|xwtwx ÑtÜt ÑÉwxÜ äxÜ Åxâá ÖâxÜ|wÉá y|Ä{ÉáA 

VÉÇäxÜátät vÉÅ äÉv£á? vtÇàtät x vtÇàÉ ÑtÜt äÉv£á x ÇûÉ ä|t x äx}É t {ÉÜt 

wx à£@ÄÉá ÇÉá Åxâá uÜt†ÉáA 

dâtÇwÉ xáát {ÉÜt v{xzÉâ x v{xztÜ? yÉ| x áxÜö âÅt xÅÉ†ûÉ ØÇ|vt? w|ä|Çt? 

âÅt yxÄ|v|wtwx |Çy|Ç|àtN ÑÉwxÜ ÉÄ{tÜ ÑtÜt vtwt âÅ wx äÉv£á? àÉvtÜ?  ux|}tÜ? 

äxÜ 

áâtá ÅûÉé|Ç{tá? áxâá Ñxé|Ç{ÉáAAAiÉv£á àÜÉâåxÜtÅ Åâ|àt yxÄ|v|wtwx? Äâé? 

àxÜÇâÜt? vtÜ|Ç{É? tÅÉÜ ÑtÜt Å|ÅA 

dâx Wxâá Åx |ÄâÅ|Çx ÑtÜt ÑÉwxÜ wtÜ É ÅxÄ{ÉÜ wx Å|Å õ äÉv£á x Öâx Wxâá 

Éá |ÄâÅ|ÇxÅ? x Éá tvÉÅÑtÇ{x ÑxÄÉ vtÅ|Ç{É wÉ uxÅAAA 

XÇéÉ x XÇÜçAAA 

TÅÉ äÉv£á 

`tÅûxA 
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Wxw|vÉ xáàx àÜtutÄ{ÉAAAA 

 

 

 

fi Å|Ç{t ytÅ•Ä|t ÖâxÜ|wt? 

Åxâ Ñt| TÄyÜxwÉ `tzÜ|Ç| wÉá ftÇàÉá 

Å|Ç{t Åûx `tÜ|Äwt ZtÜv|t wÉá ftÇàÉá 

Å|Ç{tá |ÜÅûá ^xäxÄçÇ x ^•ä|t WÉÅ|Çzâxá wÉá ftÇàÉá 

Wxw|vÉ õ äÉv£á Åt|á xáàö vÉÇÖâ|áàt ÑÉÜ àâwÉ Öâx äÉv£á ytéxÅ x àxÅ yx|àÉ 

ÑÉÜ Å|Å? t àÉwÉá Éá ÅÉÅxÇàÉá xÅ Öâx äÉv£á xáà|äxÜtÅ? ÑÜxáxÇàxá? 

ÖâtÇwÉ xâ ÑÜxv|áx|? ÑÉÜ àÉwÉá Éá átvÜ|y•v|Éá ÑxááÉt|á Öâx y|éxÜtÅ ÑÉÜ Å|Å 

x ÑÉÜ àÉwÉ É áâÑÉÜàx Öâx áxÅÑÜx Åx wxÜtÅ wxw|vÉ ÑÜ|Çv|ÑtÄÅxÇàx t 

äÉv£á? ÑtÜt wxÅÉÇáàÜtÜ É ÖâtÇàÉ äÉv£á áûÉ xáÑxv|t|á ÑtÜt Å|Å x É 

ÖâtÇàÉ xâ tÅÉ  

x áxÅÑÜx àtÅtÜx| àÉwÉá äÉv£áA 
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RESUMO 
 

SANTOS, CARLA DOMINGUES. Avaliação do tratamento com 

dehidroepiandrosterona em ratos Wistar machos e fêmeas durante a infecção 

chagásica experimental. 2007. 109p. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 

A dehidroepiandrosterona (DHEA) tem sido considerada como o esteróide de 

múltiplas ações e vem interessando pesquisadores da área médica. Trabalhos 

demonstram a estimulação imunológica induzida pelo DHEA em animais de laboratório 

e humanos, como terapia alternativa e imunomoestimuladora nas infecções virais, 

bacterianas e parasitárias. O presente projeto avaliou os efeitos terapêuticos da 

administração de DHEA em ratos Wistar machos e fêmeas infectados com a cepa Y de 

Trypanosoma cruzi durante a fase aguda da infecção chagásica. Os parâmetros 

analizados foram o número de parasitas sangüíneos e teciduais, bem como produção de 

citocinas (TNF-α, IFN-γ, IL-2, IL-12, IL-10, IL-4 e TGF-β) e populações celulares 

(CD3+, CD4+ e CD8+), análise de glicose, colesterol e triglicérides, produção de 

anticorpos líticos, óxido nítrico, contagem global de leucócitos e macrófagos. Através 

dos resultados obtidos podemos concluir que o DHEA quando utilizado como 

tratamento na infecção chagásica experimental é parcilamente eficaz, pois reduz o 

número de parasitas sanguíneos e teciduais em ratos machos e fêmeas. Os diferentes 

parâmetros imunológicos analisados na vigência da terapia com DHEA revelou uma 

ação parcialmente efetiva sobre a resposta imunológica, o que favoreceu o controle da 

evolução da fase aguda da infecção experimental, deve ser levado em conta que a 

utilização deste hormônio não assume caráter curativo, apenas propicia melhores 

condições ao hospedeiro de direcionar sua resposta imunológica de forma a controlar a 

replicação parasitária, sem causar no hospedeiro os efeitos colaterais danosos 

ocasionados pelas drogas tripanossomicidas disponíveis atualmente no mercado. 

ABSTRACT 
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SANTOS, CARLA DOMINGUES. Evaluation of the treatment with 

dehydroepiandrosterone in males and females Wistar rats during experimental 

Chagas’disease. 2007. 109p. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

 Dehidroepiandrosterone (DHEA) has been considered for many researchers as 

the steroid of multiple functions. The immunologic stimulation triggered by DHEA has 

been demonstrated not only in animal models but also in humans. DHEA has been used 

as an alternative therapy to up-modulate immune response in host bearing viral, 

bacterial and parasitic infections. The present work evaluate the therapeutic effects of 

DHEA administration in male and female Wistar rats infected with the Y strain of T. 

cruzi during the acute phase of infection. The evaluated parameters were the blood and 

tecidual parasitic intensity, cytokines and cellular population, glucose analysis, 

cholesterol and triglycerides, percentage of lytic antibodies, nitric oxide, global counting 

of leukocytes and macrophages. DHEA, when used as a treatment of experimental T. 

cruzi infection is efficient; reducing the number of blood and tissue parasites of both 

genders. The therapy with DHEA demonstrated cellular and humoral immune 

stimulation for the control of the evolution of the acute phase. It has to be emphasized 

that DHEA therapy is not curative, but improves to the host immunological response to 

control the parasitic burden, without the harmful collateral effects caused by the 

available T. cruzi drugs in the market. 
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1- INTRODUÇÃO 
 
 

1.1. Doença de Chagas  
 
 

A tripanossomíase americana é uma das patologias de mais larga distribuição 

no continente americano, tornando-se desta maneira uma enfermidade de grande 

importância na América Latina. Segundo a Organização Mundial de Saúde existem 

cerca 18 milhões de pessoas infectadas nas Américas, dos quais aproximadamente 6 

milhões encontram-se no Brasil e 100 milhões constituem a população de risco; dos 

infectados cerca de 20.000 morrem a cada ano (WHO, 2002).  

Distribuída pelas Américas, desde a Argentina até o sul dos Estados Unidos, a 

doença de Chagas atinge principalmente as populações rurais pobres. A importância 

dessa endemia se reflete no sentido econômico onde é responsabilizada pelas taxas 

de aposentadoria precoce como conseqüência direta da doença (WHO, 2002).  

 

 

 

 

Ilustração1. Distribuição mundial da doença de Chagas 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9ricas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
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A doença de Chagas é um exemplo típico de uma injúria orgânica resultante das 

alterações produzidas pelo ser humano ao meio ambiente, de más condições 

econômicas e sociais que influenciam fortemente a distribuição social dessa 

parasitose na medida em que ocorrem deficiências na qualidade de vida do homem 

no tocante à saúde e a educação, perpetuando os ciclos de pobreza e enfermidade 

(VINHAES & DIAS, 2000).  

A doença de Chagas é assim denominada em homenagem ao médico e 

pesquisador assistente do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. Carlos Ribeiro Justiniano das 

Chagas que a descreveu em 1909, em Lassance, interior de Minas Gerais quando 

realizava uma campanha contra a malária que atingia operários que trabalhavam na 

construção de um trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil.  

 

 

  

 

Ilustração 2.  Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, Triatoma infestans, Trypanosoma cruzi 

e moradia da população em Lassance 
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Carlos Chagas descreveu uma nova doença humana, à tripanossomíase 

americana que posteriormente foi denominada moléstia de Chagas por sugestão de 

Miguel Couto na Academia Nacional de Medicina e atualmente conhecida 

internacionalmente por doença de Chagas (CHAGAS FILHO, 1968). A descoberta 

da nova "doença tropical" tem sido, desde então, reiteradamente destacada. Teria 

sido a primeira vez na história da ciência que um mesmo pesquisador identificava o 

vetor (o inseto conhecido como "barbeiro"), o agente etiológico (o protozoário 

Trypanosoma cruzi) e a doença causada por esse parasito (CHAGAS FILHO, 1968).  

Outro aspecto ressaltado pelos comentadores para enaltecer o feito científico 

de Chagas é o fato de que ele, nas pesquisas que desenvolveu ao longo de sua vida, 

empenhou-se em abordar praticamente todos os aspectos essenciais da nova doença. 

A ênfase dada à originalidade científica da descoberta de Carlos Chagas expressa a 

importância que esta assumiu no processo de institucionalização da ciência 

biomédica no Brasil.  

Estudada por Chagas e seus colaboradores e por gerações sucessivas de 

médicos e cientistas até o presente, a tripanossomíase americana tornou-se objeto de 

uma larga tradição de pesquisa que reúne grupos de especialistas em todo o país e na 

América Latina sendo considerada um importante problema de saúde pública neste 

continente.  

A maior parte dos casos de infecção em seres humanos ou outros vertebrados 

é produzida pelo contato da pele ou mucosas com as fezes ou urina de insetos 

hematófagos da família Reduviidae contaminados com T. cruzi (CHAGAS, 1909). 
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 O triatomíneo possui hábito geralmente noturno e durante o repasto 

sangüíneo em mamífero infectado ingere os tripomastigotas circulantes, os quais 

após a multiplicação e metaciclogênese no tubo digestivo do inseto vetor são 

eliminados em suas fezes, podendo infectar novos hospedeiros vertebrados. São mais 

de cem espécies responsáveis pela transmissão de T. cruzi, intervindo diretamente na 

sua veiculação no ambiente domiciliar ou participando na manutenção da enzootia 

chagásica (GALVÃO et al., 2003). 

Antes da migração do homem às áreas até então desabitadas, T. cruzi 

encontrava-se restrito à situação silvestre, circulando entre mamíferos do ambiente 

natural, através do inseto vetor ou, também, muito comumente, por predatismo 

(ingestão de vetores e mamíferos infectados). O homem invadiu esses ecótopos e se 

fez incluir no ciclo epidemiológico da doença, oferecendo ao hemíptero vetor 

vivendas rurais de péssima qualidade, frutos de perversas relações de produção e de 

políticas sociais restritivas (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 considerada um fator primordial na ocorrência 

da expansão da doença de Chagas humana (VINHAES & DIAS, 2000).  

Estabelecida a transmissão vetorial da doença, podemos citar outros tipos de 

transmissão tais como: congênita, amamentação e via transfusional. Existem também 

formas excepcionais como: transmissão acidental em laboratório, por transplantes de 

órgãos, oral e sexual (BRENER et al., 2000). 
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Dentre as formas excepcionais de transmissão da doença de Chagas, a oral 

tem sido recentemente explorada (março de 2005) em virtude de um surto da doença 

detectado no Estado de Santa Catarina cuja transmissão estava relacionada ao 

consumo de caldo de cana por turistas. Epidemiologicamente o estado de Santa 

Catarina nunca se caracterizou como área endêmica da doença Chagas, pela 

topografia e clima (IANNI & MADY, 2005). 

O episódio de Santa Catarina vem se somar aos demais já ocorridos e, muito 

embora se tenham óbitos a lamentar, esses não são as regras na fase aguda dessa 

doença que na grande maioria dos casos pode passar desapercebidas. Devemos sim 

ter a consciência de que a doença de Chagas não está extinta e que as formas não 

habituais de contaminação devem ser lembradas.  

Do ponto de vista clínico a infecção por T. cruzi se distingue em duas fases: a 

aguda e a crônica. A fase aguda é caracterizada pela presença de parasitas circulantes 

no sangue. Durante a fase crônica há ausência de parasitas sangüíneos, porém muitas 

vezes encontra-se acompanhado de dano tissular progressivo que habitualmente 

compromete diversos órgãos, especialmente o coração, levando ao aparecimento de 

cardiopatias que podem causar a morte do indivíduo infectado.  

T. cruzi, agente etiológico da doença, mostra uma patogenia especialmente 

determinada por características próprias do hospedeiro e da população de 

tripanossomas infectante. Assim o curso da infecção nos vertebrados suscetíveis é 

influenciado por fatores como a temperatura ambiental, idade, sexo, constituição 

genética do hospedeiro, características genéticas e morfológicas da cepa infectante e 

fatores externos (BRENER et al., 2000).  
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T. cruzi, por suas características biológicas e genéticas, constitui-se em cepas 

ou subespécies que podem ter comportamentos peculiares quando inoculadas em 

animais experimentais (BRENER, 1965). 

Pesquisas 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 (ANDRADE et al., 1970). 

Apesar das cepas delgadas serem mais sensíveis à ação dos anticorpos circulantes, 

determinam na fase aguda da infecção uma elevada taxa de mortalidade na grande 

maioria dos animais experimentais infectados.  

Entretanto existem cepas que apresentam característica morfológica larga, 

tropismo marcante para células musculares (musculatura lisa, esquelética e cardíaca) 

e tecido glandular (MELO & BRENER, 1978). Esse tipo de conformação 

morfológica confere a essas cepas 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 parâmetro importante para o estudo da doença 

de Chagas, pois permite a diferenciação entre as fases aguda e crônica da infecção, 

necessária para o estabelecimento da correlação anátomo-patológica e 

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, em decorrência que muitas lesões tardias são influenciadas pelo curso 

da doença durante essa fase.  
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 Por outro lado o estudo do comportamento de várias cepas de T. cruzi em 

diferentes hospedeiros experimentais parece indicar que a cepa do parasita influência 

as características da infecção aguda (CASTRO & BRENER, 1985). 

O perfil parasitêmico da infecção humana por T. cruzi pode ser avaliado pela 

presença do parasita no sangue e eventualmente pela detecção de IgM durante a fase 

aguda da doença. À medida que a resposta imune se estabelece, ocorre diminuição 

da parasitemia, levando o hospedeiro a uma fase assintomática também conhecida 

como fase indeterminada. Em indivíduos imunocompetentes, ocorre o 

desaparecimento dos tripomastigotas circulantes, levando a uma fase crônica que se 

caracteriza por evidenciar a doença através da positividade persistente nas reações 

sorológicas como: hemaglutinação indireta, imunofluorescência, técnicas de 

isolamento do parasita como xenodiagnóstico, hemocultura e mais recentemente 

através de biologia molecular com a Reação em Cadeia da Polimerase (LUQUETTI 

& RASSI, 2000).  

A doença de Chagas pode ser avaliada experimentalmente através do 

acompanhamento de sua evolução em diferentes modelos experimentais, podendo 

reproduzir nos mesmos os distintos aspectos patológicos da doença humana 

(SANTOS et al., 2005; DOS SANTOS et al., 2005; CAETANO et al., 2006; 

SANTOS et al., 2007; SANTELLO et al., 2007; DOS SANTOS et al., 2007). Como 

conseqüência, a grande utilização de roedores em pesquisa permitiu detalhadas 

descrições celulares, moleculares e fenomenológicas disponíveis para o sistema 

imune de mamíferos.  
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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).  

O tratamento da doença de Chagas pressupõe uma terapêutica específica 

(contra o parasita, visando eliminá-lo) e uma sintomática (para atenuação dos 

sintomas, como pelo uso de anti-arrítmicos, para o coração). Apesar de muitas 

pesquisas e de grandes progressos alcançados no estudo da doença de Chagas, o seu 

tratamento apresenta, ainda hoje, muitos problemas.  

Alguns medicamentos são capazes de eliminar T. cruzi no período inicial da 

doença, trazendo esperanças a muitas pessoas infectadas. Porém, em decorrência dos 

inúmeros efeitos colaterais dos medicamentos até hoje disponíveis, compete ao 

médico decidir sobre a necessidade e a conveniência do tratamento de cada caso de 

forma individual, as lesões cardíacas e em outros órgãos, que já estiverem presentes 

são irreversíveis e não serão eliminadas com a erradicação do parasito. Cuidados 

médicos especiais deverão ser instituídos frente aos sinais mais graves da doença. 

No final da década de 1960, surgiram, respectivamente, o nifurtimox e o 

benzonidazol, as primeiras drogas efetivas para o tratamento da fase aguda da 

infecção chagásica humana, porém com índices de cura muito baixo na fase crônica 

da doença. O seu emprego em esquemas de duração prolongada (30 a 60 dias), causa 

importantes efeitos colaterais indesejáveis (COURA & CASTRO, 2002). Mesmo o 

nifurtimox que foi amplamente empregado deixou de ser usado em decorrência dos 

inúmeros efeitos colaterais que apresentava, estando atualmente fora do mercado. 
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Transplante de órgãos colocaram ainda mais em cena a conveniência da 

necessidade de utilizarmos drogas mais eficazes anti-T.cruzi.  Quando um indivíduo 

portador de doença de Chagas recebe um transplante, ou pacientes imunodeprimidos, 

espera-se quase sempre uma reativação da carga parasitária nesses indivíduos. 

Benzonidazol, nifurtimox e alopurinol em tais eventualidades demonstraram 

capacidade em conter a exacerbação, configurando outra indicação válida 

concernente ao uso das drogas. Outra indicação incontestável corresponde ao 

atendimento de vítimas de acidentes laboratoriais, exigindo início bastante precoce 

da administração. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana gerou nos 

últimos anos mais uma importante preocupação devido ao grande número de 

portadores, com estabelecimento de situação propícia para reativação da infecção 

parasitária, com conseqüente agravamento da patologia, principalmente a miocardite 

e acometimento do sistema nervoso central (AMATO-NETO, 1998). 

Não existe vacina contra a doença de Chagas, e a melhor maneira de enfrentá-

la ainda se dá por meio da prevenção e do controle, combatendo sistematicamente os 

vetores mediante o emprego de inseticidas eficazes, melhoria das habitações e 

saneamento básico, eliminação dos animais domésticos infectados, controle e 

descarte do sangue contaminado pelo parasita e seus derivados (BRENER et al., 

2000).  
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1.2. Imunologia da Doença de Chagas 

 

Sabe-se que a grande maioria das infecções que envolvem a participação de 

agentes infecciosos parasitários, causam no hospedeiro um estado de estresse, 

levando a uma imunossupressão que na realidade nada mais é que uma forma do 

agente etiológico evadir-se da resposta imune e estabelecer neste novo ambiente 

condições necessárias para sua perpetuação (SANTOS et al., 2005).  

Grande parte das manifestações clínicas da doença de Chagas no homem se 

deve à resposta imune dirigida ao parasita. Como ocorre em outras parasitoses, a 

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

levando ao aparecimento de respostas humorais e celulares específicas contra o 

parasita (ALIBERTI et al., 1996).  

A mobilização do sistema imune é importante na redução da carga parasitária, 

mas, por outro lado, pode contribuir para o aparecimento das manifestações crônicas. 

Em conseqüência, o parasita passa a ser continuamente combatido e tem a sua 

multiplicação reduzida nos tecidos do hospedeiro.  

Hoje está bem estabelecido que células e mecanismos efetores do sistema 

imune são responsáveis tanto pelo controle da multiplicação do parasita nos tecidos 

como pelas lesões locais resultantes das atividades antiparasitárias (BRENER et al., 

2000). 

A resposta imune gerada na fase aguda é responsável pela redução da 

parasitemia. Essa resposta, porém, não é capaz de eliminar totalmente o parasita do 

organismo do hospedeiro. O controle dos anticorpos sobre a infecção chagásica 

depende de variáveis como a idade do hospedeiro, cepa do parasita e animal 

utilizado (ALIBERTI et al., 1999). 
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Estudos em modelos experimentais demonstram que os anticorpos são 

componentes importantes nos mecanismos de defesa do hospedeiro contra T. cruzi 

(KIERZENBAUM & HOWARD, 1976; KRETTLI & BRENER, 1976).  

Pesquisas relacionadas a anticorpos líticos verificaram existir uma dissociação 

entre os anticorpos envolvidos no diagnóstico da doença de Chagas e os que 

participavam da resistência contra o parasita. Esses anticorpos podem ser detectados 

através da lise mediada por complemento e só se ligavam às formas vivas de 

tripomastigotas, desta maneira a dosagem de anticorpos líticos se tornou uma 

excelente ferramenta para a avaliação de cura (KRETTLI & BRENER, 1982).  

A invasão de diversas células do sistema imunológico, em especial de 

macrófagos, por T. cruzi inicia uma série de interações moleculares que mobilizam a 

resposta imune inata do hospedeiro (REED, 1995; ALIBERT et al., 1996). 

Tipicamente ocorre em macrófagos a secreção da interleucina 12 (IL-12) que ativa as 

células natural killer (NK) a produzirem interferon gama (IFN-γ) (ALIBERT et al., 

1996), atuando diretamente sobre os macrófagos, ativando-os para atividade 

microbicida (REED, 1995; GAZINELLI, et al., 1992).  

A citocina pró-inflamatória fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), produzida 

por macrófagos durante a infecção por T. cruzi (TARLETON, 1988), participa dessa 

interação de forma sinérgica tanto como IL-12 e IFN-γ (OSWALD et al., 1992). O 

IFN-γ possui um importante papel protetor no início da infecção (REED, 1995).  

Os macrófagos desempenham importante função contra a infecção por T. 

cruzi via peroxidase, óxido nítrico e produção de peroxinitrito, demonstrando alto  

poder citotóxico contra as formas epimastigotas desse parasita (THOMSON et al., 

1999).  
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Quando os macrófagos são ativados liberam o óxido nítrico que está 

envolvido em uma variedade de funções biológicas em diferentes sistemas, como a 

vaso-dilatação sangüínea, agregação de plaquetas e neuro-transmissão (MONCADA 

et al., 1991).  

O óxido nítrico tem importante papel no controle de muitas infecções, 

apresentando atividade antibacteriana, antiparasitária e antiviral (FLORA & 

ZILBERSTEIN, 2002). É considerado também como uma importante molécula 

efetora antimicrobicida em macrófagos contra patógenos intracelulares como T. cruzi 

(GAZINELLI et al., 1992).  

O óxido nítrico é gerado por uma família de isoenzimas expressas em uma 

grande variedade de células de mamíferos, através da catálise enzimática do 

aminoácido essencial L-arginina (MONCADA et al., 1991). A catálise enzimática da 

reação do aminoácido L-arginina e oxigênio, que resulta na formação de L-citrulina 

e óxido nítrico, é feita por enzimas que são constitutivas ou induzidas.  

As constitutivas são enzimas que estão presentes em muitas células; sua 

liberação depende da concentração intracelular de cálcio/calmodulina e, uma vez 

liberadas, sintetizam óxido nítrico por curtos períodos. O óxido nítrico formado por 

esta via participa de muitos processos homeostáticos.  

Por outro lado, as induzidas independem da concentração intracelular de 

cálcio e são liberadas por macrófagos poucas horas após sua ativação e também por 

outras células sob ação de citocinas. As induzidas sintetizam óxido nítrico por longos 

períodos (MONCADA et al., 1991).  

No sistema imune e na inflamação, o óxido nítrico endógeno parece exercer 

efeitos pró e anti-inflamatórios (NATHAN, 1992).  
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Os efeitos pró-inflamatórios do óxido nítrico não são evidentes sob condições 

fisiológicas agudas, podendo, nestes casos, mediar funções anti-inflamatórias, como 

a inibição de adesão de neutrófilos (SCHIMIDT & WALTER, 1994). 

Durante a resposta imune celular, a maioria das células adquire a capacidade 

de expressar a forma de óxido nítrico induzida (NATHAN & XIE, 1994). A 

capacidade da célula expressar a forma induzida de óxido nítrico depende do 

reconhecimento de um antígeno específico por parte das células T, embora suas 

ações não sejam específicas (SCHIMIDT & WALTER, 1994).  

Entretanto, é atribuída ao óxido nítrico a função de participar de um 

mecanismo de "feedback", prevenindo a excessiva ativação das células T e produção 

de óxido nítrico (SICHER et al., 1994). Neste contexto, possivelmente o óxido 

nítrico possa ser visto como um modulador imune (SCHIMIDT & WALTER, 1994). 

 A fagocitose por si só não induz a síntese de óxido nítrico. A fagocitose de 

partículas inertes por macrófagos peritoniais, em cultura, ou por macrófagos 

murinos, estimulados por IFNγ, não são estímulo suficiente para a indução 

expressiva de induzidas. No entanto, a fagocitose de agentes biológicos, nas mesmas 

condições, induz altos níveis de óxido nítrico, sugerindo que a produção de óxido 

nítrico seja dependente de estímulo imunológico e que faça parte dos mecanismos de 

defesa do organismo (CUNHA et al., 1993). 

IFN-γ, TNF-α e fator inibidor de macrófagos, após interagirem com seus 

receptores nos macrófagos, desencadeiam sinais intracelulares que culminam com a 

ativação da enzima óxido nítrico. Por outro lado, citocinas como a IL-4, IL-10 e 

TGF-β, quando ocupam seus receptores, desencadeiam sinais intracelulares que 

resultam na inibição da síntese de óxido nítrico (CUNHA, 1995). 
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Entre os efeitos protetores do óxido nítrico estão a destruição de muitos 

agentes patógenicos e de células tumorais (NATHAN, 1992). Exerce também efeito 

citoprotetor, mantendo a integridade da parede vascular, indicativo do potencial 

efeito anti-inflamatório e anti-aterogênico (POLTE et al., 1997). Também foi 

relatado o efeito anti-trombogênico do óxido nítrico em endotélio não lesionado 

(FOURNET-BOURGUIGNON et al., 2002). 

 

1.3. Citometria de fluxo 

 

 A citometria de fluxo é uma metodologia de análise aplicável em diversas 

áreas de pesquisa e permite o estudo da variabilidade genômica pelo perfil 

colorimétrico do conteúdo do DNA.   

Os linfócitos são uma população de leucócitos com funções regulatórias 

importantes para o sistema imune. São classificados em três subpopulações: 

linfócitos T, os linfócitos B e os linfócitos NK. Esta classificação é baseada nas 

funções específicas dessas células dentro do sistema que são características de cada 

grupo celular.  

Os linfócitos T são ainda sub-classificados em duas sub-populações 

funcionais: os CD4+ helper (auxiliares) e os CD8+ supressor (citotóxicos) 

(HOMBURGER et al., 1993).  

Vários métodos foram utilizados para identificar as sub-populações de 

linfócitos específicos. As técnicas mais antigas incluíam a aglutinação com hemácias 

de carneiro e as técnicas manuais baseadas em microscopia ocular 

(imunoperoxidase).  
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A metodologia mais atual para a contagem de CD4+ e CD8+ utiliza a técnica 

de citometria de fluxo, baseada em anticorpos monoclonais marcados com 

substâncias fluorescentes, dirigidas contra antígenos de superfície das células CD4+, 

CD8+ e CD3+. 

Os níveis de linfócitos T CD4+ e CD8+ podem estar alterados nas 

imunodeficiências, em certas doenças, como infecção pelo vírus HIV (LANDAY et 

al., 1990). Desta maneira a quantificação destes linfócitos é de extrema importância 

na avaliação de certas infecções, por este motivo foi quantificodo as possíveis 

variações das populações de linfócitos através da citometria de fluxo durante o 

tratamento com dehidroepiandrosterona durante da infecção chagásica experimental.

  

1.4. Dehidroepiandrosterona (DHEA): o esteróide de múltiplas funções 

 

Há algum tempo o uso da dehidroepiandrosterona (DHEA) se tornou 

mundialmente aceita e vem interessando os pesquisadores na área médica, 

especialmente os neuroendocrinologistas.  

O DHEA é um hormônio que participa do metabolismo da formação dos 

hormônios femininos estrona, estriol e estradiol, assim como do hormônio 

masculino, a testosterona. Este esteróide produzido também nas gônadas, mas, 

principalmente, pelas glândulas adrenais, além de ser precursor da testosterona e do 

estradiol, exerce importantes ações fisiológicas no organismo humano (REGELSON 

& COLMAN 1996).  

 

 

Ilustração 3. Estrutura química do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) 
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O DHEA é sintetizado pelas células da zona reticular da adrenal, a partir de 

moléculas de colesterol, mais especificamente pela 17-hidroxipregnenolona e a 17-

hidroxiprogesterona. O DHEA pode estar conjugado ao sulfato por uma enzima 

específica. As formas livres e sulfatadas de DHEA são os principais andrógenos 

produzidos pela adrenal, embora pequenas quantidades de androstenediona sejam 

formadas e ainda menores quantidades de testosterona são formadas. DHEA possui 

reduzida atividade androgênica, mas pode ser convertido em testosterona nos tecidos 

periféricos (AIRES 1999).  

Na mulher as adrenais são responsáveis por 50 a 60% da produção de 

andrógenos. Sua importância é pequena no homem, em face da grande produção de 

testosterona pelos testículos. As células da zona reticular podem ainda formar 

pequenas quantidades de estradiol e estrona a partir da testosterona e 

androstenediona. Na falta dos ovários, ou apos a menopausa, essa produção de 

estrógenos pela adrenal passa a ser importante (OLSZEWER 1996).  

Noventa por cento do DHEA existente no organismo é convertido sob a forma 

de sulfato de DHEA (DHEA-S). O DHEA é rapidamente convertido em estrogênios 

e testosterona e os níveis de DHEA-S podem sofrer flutuações quando ocorrem 

situações de estresse ou na presença de diferentes tipos de doenças.  

 Muitas doenças presentes na fase avançada da vida estão relacionadas com o 

decréscimo da produção de DHEA. O nível deste hormônio decresce após a segunda 

década da vida, alcançando ao redor de 5% dos níveis originais na velhice (LORIA 

et al., 1998; ALVARO MORALES et al., 2000).   
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Os suplementos de DHEA parecem possuir efeitos terapêuticos em muitos 

estados crônicos. Altos níveis deste hormônio e seu sulfato sugerem uma proteção 

nas doenças cardiovasculares (KHAW, 1996). O DHEA diminui os níveis de 

insulina que pode ser pertinente tanto ao envelhecimento como a aterosclerose. Altos 

níveis plasmáticos de DHEA podem inibir a aterosclerose (NESTLER et al., 1992). 

Tem sido também relatado o efeito do DHEA sobre a agregação das plaquetas, fato 

muito importante para a prevenção de doenças tromboembólicas (EICH et al., 1990; 

JESSE et al., 1991). 

Progressivas disfunções dos sistemas imune e endócrino observadas durante o 

envelhecimento são corrigidas após tratamento com DHEA (KROBOTH et al., 1999; 

MARTNEZ-TABOADA et al., 2002; SACCO et al., 2002). 

A utilização do DHEA já ganhou espaço na clínica geriátrica induzindo 

melhorias nos distúrbios cognitivos, perda de concentração e desinteresse sexual, 

distúrbios da memória, osteoporose, entre outros. Outro importante fato a ser 

descrito é a capacidade do DHEA proteger os neurônios e de aumentar a capacidade 

de estabelecer contato entre os axônios; além de ocorrer uma diminuição dos níveis 

plasmáticos de DHEA em pacientes com síndrome de Alzheimer (SUNDERLAND 

et al., 1989).  

O tratamento de DHEA é utilizado só ou em associação com outras substâncias 

como a melatonina na infecção murina por retrovírus, prevenindo a redução da 

proliferação de células B e T bem como aumentando a função de resposta de Th-1 e 

atenuando a elevada produção de interleucinas do grupo Th-2 característico nestas 

infecções (ZHANG et al., 1999).  
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 O DHEA possui inúmeras funções biológicas e é considerado como 

antagonista do cortisol em humanos, caracterizando desta a forma as ações 

supressoras amplamente conhecidas dos corticóides e conseqüentemente à ação 

protetora do DHEA. 

 Pesquisas realizadas em animais indicam que o DHEA possui efeito direto 

como estimulador nos linfócitos T, tanto in vivo como in vitro, por aumentar a 

produção da IL-12, fator importante na mediação das respostas imunológicas deste 

tipo de célula (LORIA et al., 1996). Associado a este fenômeno, o DHEA pode 

superar os efeitos imunossupressivos do cortisol sobre os linfócitos T, já que este 

possui nítida ação supressora na produção da IL-2.  

A função imunoestimuladora do DHEA já está bem esclarecida (OBERBECK 

et al., 2001). Trabalhos realizados em roedores mostram a ação protetora do DHEA 

contra diversas infecções letais causadas por vírus, bactérias e parasitas (MORFIN et 

al., 2000; MORALES-MONTOR et al., 2001, DOS SANTOS et al., 2005). A 

presença de receptor específico para DHEA foi demonstrada em células do sistema 

imune (OKABE et al., 1995). Tratamento com DHEA-S elimina a expressão 

constitutiva de IL-10, reduz a produção da sua forma induzível (SPENCER et al., 

1996) e reduz a concentração de IL-4 (REGELSON et al., 1994). 

Suplementação diária com DHEA aumenta o número de monócitos, de células 

B, T e NK, como também o número de receptores para IL-2 (KHORRAM et 

al.,1997). Além disso, DHEA mantém a produção de INF-γ durante o processo 

infeccioso (REGELSON et al., 1994). 
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Vários autores têm descrito o uso do DHEA no combate a diversos tipos de 

infecções, dentre elas a síndrome da imunodeficiencia adquirida (AIDS) (CLERICE 

et al., 1997; CHRISTEFF et al., 1999; LEE et al., 1999), infecções bacterianas 

(BEN-NATHAN et al., 1999) e infecções parasistárias como Cryptosporidim 

parvum (RASMUSSEN et al., 1993; RASMUSSEN et al., 1995) e Schistosoma 

mansoni (MORALES-MONTOR et al., 2001) e até mesmo contra o vírus da 

influenza (DANENBERG et al., 1997).  

Até o momento, apenas dois trabalhos foram publicados relacionados com o 

administração de  DHEA e  doença de Chagas, que é o presente estudo (DOS 

SANTOS et al., 2005; DOS SANTOS et al., 2007), tornando desta forma este 

trabalho realmente inédito e de importância no que se refere a novas terapêuticas no 

combate à doença de Chagas. 

  

1.5. Dimorfismo sexual e infecção 

 

O dimorfismo sexual possui influência marcante na resposta imune. A 

gonadectomia bem como a reposição de hormônios sexuais desencadeia resposta 

imune característica dependendo da situação fisiológica. Um exemplo típico é a 

gravidez, onde a quantidade de esteróides encontra-se aumentada modificando o 

perfil normal da resposta imune inerente ao sexo feminino.  

Outro fato relevante é que órgãos responsáveis pela resposta imune possuem 

receptores específicos para esteróides gonadais, da mesma forma que células do 

cérebro expressam receptores para diferentes interleucinas (GROSSMAN, 1985), 

comprovando a existência de uma interação entre os sistemas imune e endócrino.   
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O dimorfismo sexual exerce importante papel na evolução de uma infecção. 

Entretanto ainda hoje pouco se sabe sobre os diferentes mecanismos e interações dos 

hormônios sexuais com o sistema imunológico.  

A resposta imune em fêmeas pode variar entre outros fatores, com o ciclo 

estral e também com o tipo de parasita. Estrógenos potencializam a produção de 

imunoglobulinas, e o estradiol parece inibir a atividade das células T supressoras, 

aumentando assim a maturação de células B e conseqüentemente a produção de 

imunoglobulinas. Essas características tornam as mulheres de uma forma geral mais 

resistentes às infecções por patógenos, porém em contrapartida, apresentam maior 

susceptibilidade para o desenvolvimento de doenças auto-imunes, como Lúpus 

Eritrematoso e a Artrite Reumatóide (GROSSMAN, 1985).  

Pesquisas relataram importantes e distintas alterações fisiológicas quando 

submeteram Calomys callosus à ovariectomia e orquiectomia provocando nestes 

animais modificações na resposta imunológica à T. cruzi. A ovariectomia levou os 

animais a uma maior susceptibilidade à infecção enquanto que a orquiectomia levou 

os animais a uma maior resistência à infecção. Todos estes dados fazem com que os 

estudo relacionado ao dimorfismo sexual se torne de extrema importância, 

principalmente no que se refere à doença de Chagas (PRADO JR et al., 1998; 

PRADO JR et al., 1999; SANTOS et al., 2007) . 

 

 



                                                                                                                 

 

42

 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 Apesar de todo o avanço científico nas últimas décadas no sentido de 

desvendar os processos imunes do hospedeiro e a forma de evasão do parasita, a 

doença de Chagas ainda se constitui em importante problema em saúde pública. 

Poucos são os medicamentos disponíveis para seu tratamento, dessa forma a 

pesquisa de uma possível ação do andrógeno DHEA produzido pelo córtex da 

adrenal será avaliado em nosso trabalho.  

A proposta deste trabalho é inédita visto não se encontrar disponível, outros 

trabalhos que relatem a ação do DHEA durante a infecção chagásica, sendo apenas 

disponibilizado parte deste trabalho já publicado (DOS SANTOS et al., 2005; DOS 

SANTOS et al., 2007). Por ser o DHEA um hormônio antagônico às ações do 

cortisol, cujas ações imunossupressoras estão muitas bem conhecidas (SANTOS et 

al., 2005), o uso de um antagonista do cortisol será de grande valia no 

monitoramento da parasitemia e outros aspectos da infecção chagásica. 

É de pleno conhecimento que o DHEA não pode ser considerado como uma 

substância destinada à cura da doença, mas sim um imunoestimulador que 

certamente proporcionará um aumento da resistência contra o parasita, diminuindo a 

severidade da sintomatologia da doença. Muitos autores já descreveram a ação 

imunoestimuladora do DHEA em pacientes portadores da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS)(CLERICE et al., 1997; CHRISTEFF et al., 

1999; LEE et al., 1999), Schistosoma mansoni (MORALES-MONTOR et al., 2001), 

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

Pseudomonas aeruginosa, Enterococus faecalis (BEM-NATHAN et al., 1999) e 

Trypanosoma cruzi (DOS SANTOS et al., 2005; DOS SANTOS et al., 2007).  
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Através dos parâmetros escolhidos foi avaliado a magnitude da resposta 

humoral e celular na vigência ou não da terapia com DHEA, a intensidade parasitária 

sangüínea e tecidual e até mesmo indiretamente a ação deste hormônio sobre o 

metabolismo através do peso dos animais e avaliações bioquímicas para relatar as 

possíveis alterações causadas pela terapia hormonal.   

Utilizou-se uma alta dose de DHEA baseados em trabalhos previamente 

oferecidos pela literatura onde baixas doses desse hormônio não seriam capazes de 

produzir um efeito imunoestimulatório eficaz como o de uma alta dose (ARAGHI-

NIKNAUM et al., 1997; GIANOTTI et al., 1996). 

 Desta forma, através dos resultados obtidos e dos possíveis efeitos da 

administração do DHEA durante a fase aguda da doença de Chagas experimental, 

certamente oferecerão dados importantes que servirão de base para futuros trabalhos 

envolvendo doenças parasitária e administração de terapias hormonais. 
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3- OBJETIVOS 

 

●   Avaliar os efeitos imunomodulatórios da administração de DHEA durante a 

fase aguda da infecção experimental por Trypanosoma cruzi, através da 

quantificação de parasitas sangüíneos e teciduais;  

●  Detectar possíveis alterações na resposta celular através da contagem de 

leucócitos, macrófagos, linfoproliferação de esplenócitos, análise por citometria 

de fluxo das populações celulares T CD3+, CD4+ e CD8+ e dosagem de TNFα, 

IFN-γ, NO, IL-2, IL-12, TGFβ, IL10 e IL-4;  

● Analisar o perfil humoral através da pesquisa de anticorpos líticos; 

●    Avaliar as influências do DHEA sobre alguns parametros bioquímicos como 

glicose, colesterol e triglicérides; 

 

 Desta maneira através dos resultados obtidos será possível discutir se a 

utilização do hormônio DHEA durante a infecção experimental abrirá perspectivas 

em relação a mais uma terapia alternativa para o tratamento da doença de Chagas.
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4- MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1. Animais utilizados 

  

 Foram utilizados ratos machos e fêmeas da linhagem Wistar, jovens (40 dias), 

pesando entre 90 e 100 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.  

 Foi dada preferência à ratos em decorrência da eficiente resposta imune 

apresentada por este modelo experimental à infecção por T. cruzi. 

 Escolhemos ratos jovens, pois à medida que envelhecem, tornam-se mais 

resistentes, mudando o padrão da curva parasitêmica podendo ser a mesma 

inaparente ou apresentar baixo número de tripomastigotas, algumas vezes 

indetectáveis através dos métodos usuais de contagem de parasitas. 

  Apesar da maioria dos trabalhos utilizarem camundongos, experimentos com 

ratos não apresenta dificuldades, já que é de pleno conhecimento a evolução de sua 

curva parasitêmica (BRENER, 1965; BRENER & CHIARI, 1963).  

O referido projeto possui a aprovação do comitê de ética para o uso de 

animais do Campus da USP de Ribeirão Preto (CEUA) protocolo 03.1.1152.53.4. 

. 
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4.1.1. Grupos Experimentais  

Os animais foram divididos e identificados como: 

 

Machos: Grupo Controle  

MSDNI - Machos sem suplementação de DHEA e não infectados  

MDNI - Machos com suplementação de DHEA e não infectados 

 

Macho:  Grupo Infectado  

MSDI - Machos sem suplementação de DHEA e infectados pela cepa Y de T.cruzi  

 MDI - Machos com suplementação de DHEA e infectados pela cepa Y de T.cruzi  

 

Fêmeas: Grupo Controle  

FSDNI - Fêmeas sem suplementação de DHEA e não infectados  

FDNI -  Fêmeas com suplementação de DHEA e não infectados  

 

Fêmeas:  Grupo Infectado  

FSDI - Fêmeas sem suplementação de DHEA e infectados pela cepa Y de T.cruzi  

 FDI - Fêmeas com suplementação de DHEA e infectados pela cepa Y de T.cruzi  

 

Para cada dia de experimento, foi utilizado10 animais por grupo, visto que 

uma diferença no número de amostra pode influenciar nos resultados do experimento 

(SOGAYAR et al., 1993).  
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4.2. Dias de Experimento 

  

Os experimentos foram realizados nos dias: 7°, 14° e 21° após o inóculo 

infectante, esses dias foram escolhidos baseados na curva parasitêmica, onde o pico 

de parasitemia ocorre entre o 12° e 14° dias, após o inóculo.   

 

4.3. 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 chagásica. 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 picos parasitêmicos precoces, 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 12° e 14° dias, quando 

os parasitas desaparecerão da circulação iniciando-se a fase crônica (ANDRADE et 

al., 1970; ANDRADE, 1974;  UYEMURA et al., 1995).  
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4.4. Infecção ou Simulação 

 

 Decorridos os dias de ambientalização, os animais do Grupo Infectado foram 

inoculados intraperitonealmente com 1x105 tripomastigotas sangüícolas. A alta carga 

parasitária (100.000 formas sanguícolas da cepa Y) foi utilizada para que ocorra uma 

lesões tissulares e parasitemia mais intensas, de modo a proporcionar uma melhor 

visualização das variações patológicas produzidas pelo alto número de parasitas e 

desta maneira  relatar as alterações ocorridas mediante a suplementação com DHEA. 

    A contagem dos parasitas foi feita pelo método de BRENER que consiste em 

colocar uma alíquota de 5μl de sangue infectado em uma lâmina de microscópio, 

cobrindo-a com lamínula 22 x 22mm. 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 microscópios existentes na área da 

lamínula (BRENER, 1962).  

 

4.5. Suplementação com DHEA  

 

Os grupos foram tratados via subcutânea com 40mg/kg/dia de DHEA 

(SIGMA) diluído em 10% de etanol e igual quantidade de água destilada, durante 

todos os dias de experimento (48 horas após a infecção até 21° dia de infecção) uma 

dose uma vez ao dia pela parte da manhã obedecendo rigorosamente o mesmo 

horário de tratamento todos os dias. 
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4.6. Morte dos animais  

Os animais foram mortos por decapitação para evitar que outras manipulações 

pudessem ocasionar estresse e desta maneira alterar a resposta imunológica do 

animal (CALDEIRA & FRANCI, 2000; SANTOS et al., 2005). 

 

4.7. Coleta de sangue  

 Após a morte dos animais, cerca de 2,0ml de sangue foi coletado em um tubo 

plástico contendo 200µl de Heparina Sódica (ORGANON TEKNIKA) para obtenção 

do plasma para determinação de glicose. Para determinação do anticorpo lítico, 

dosagens bioquímicas e imunológicas foram coletados 2,0ml de sangue em frasco 

sem anticoagulante para obtenção de soro. 

 

4.8. Contagem celular de macrófagos peritoniais  

 Imediatamente após a morte dos animais, injetou-se 10ml de meio RPMI 

estéril na cavidade peritoneal. Foi realizada uma massagem abdominal suave e em 

seguida retirou-se o líquido peritonial. A contagem de macrófagos do líquido 

peritonial foi feita através da retirada de uma alíquota de 10µl do lavado peritoneal 

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

(macrófagos) em câmara de Neubauer.  

 

4.9. Pesquisa de anticorpos líticos 

 Foi utilizada a técnica descrita por KRETTLI & BRENER (1976), com 

modificações introduzidas por LEVY et al., (1996). 

% de lise = número de parasitas no tempo 0 – número de parasitas no tempo 60 minutos 

Número de parasitas no tempo 0 
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4.10. Análise fenotípica das populações celulares por citofluorimetria de fluxo  

 Para realização desta análise foi utilizada células esplênicas, onde o baço  foi 

removido cirurgicamente e os esplenócitos foram obtidos por masseração do baço 

em peneiras de aço inox com porosidade em 4mL de meio de RPMI 1640 

(GibcoBR). Em seguida as células foram lavadas por 15 minutos a 10°C, 

ressuspendidas em 10 mL de RPMI. 

 A contagem de linfócitos T CD3+,  CD4+ e CD8+ foi realizada por a 

citometria de fluxo, baseada em anticorpos monoclonais marcados com substâncias 

fluorescentes, dirigidos contra antígenos de superfície destas células. Foram 

utilizados no experimento os anticorpos monoclonais conjugados com PE (r- 

phicoeritrin), FITC (Fluorescein isotiocianate) e PERCP (Peridin Clorofil Protein) 

(BD-Pharmingen, CA, USA). A marcações dos esplenócitos foram ressuspendidas a 

uma concentração de 1 x 107 células/mL em tampão fosfato (PBS) contendo 1% de 

soro bovino fetal (SBF) e 0,1% de azida sódica (Tampão de FACS). Em seguida 

alíquotas de 200 μL de células, foram colocadas nos poços em placas de 24 poços, 

fundo em U, centrifugadas por 2000 rpm durante 15 segundos e o sobrenadante 

descartado. O “pellet” de células foi desfeito após agitação e as células incubadas 

com 30 μL de Fc-block (soro de camundongo (evita ligações inespecíficas)) em 

tampão de FACS, por 30 minutos a 4°C. Ao findar da incubação, as células foram 

centrifugadas 2000 rpm durante 15 segundos e o sobrenadante descartado.  



                                                                                                                 

 

51

 

 

 Em seguida, as células foram marcadas com anticorpos monoclonais 

relevantes conjugados com anti CD3+PE, anti CD4+FITC e anti CD8+PERCP, 

diluídos em tampão de FACS (1:30), incubadas por 30 minutos a 4°C protegidos da 

luz e lavadas três vezes com 200 μL de tampão de FACS a 2000 rpm durante 15 

segundos. As células foram lavadas três vezes em 200 μL de tampão de FACS e 

ressuspensas em 0,5 mL de tampão de FACS. Finalmente, as células foram 

submetidas a leitura no citômetro de fluxo [FACScan-Becton Dickinson, Sunnyvale, 

CA] onde foram analisadas 10.000 célula utilizando os detectores e canais de células 

adequados para leitura de cada fluorocromo. As análises dos resultados foram 

realizados em software DIVA-BD. 

 

4.11. Quantificação de óxido nítrico  

Os ensaios de produção de óxido nítrico foram realizados com células do 

lavado peritonial. Os ratos tiveram a cavidade peritonial lavada com 10ml de RPMI a 

4ºC, que foi centrifugado por 10 minutos à 1500 rpm e seu sobrenadante desprezado. 

O “pellet” 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 105 

cel/ml, 100µl desta suspensão foi distribuída em placa de 96 poços, contendo 5 x 105 

cel/poço, adicionando 100µg/ml poço de LPS e levado à estufa contendo 5% de CO2, 

durante 24 horas a 37ºC.  
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Após este período, submeteu-se a placa a centrifugação 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 NO3 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).  

 

4.12. Linfoproliferação de esplenócitos  

O baço  foi assepticamente removidos, masserado e ressuspendido a uma 

concentração de 5 x106/ml em RPMI 1640 (Gibco BRL, Paisley, UK) suplementado 

com  10% de soro bovino fetal (Gibco BRL, Paisley, UK), penicilina (100 U/ml), 

estreptomicina (100 μg/ml), l-glutamina (2 mM), e 2-mercaptoetanol (0.05 mM) em 

placas de 96 poços. As células foram cultivadas em triplicatas e estimuladas com 

concanavalina A (Con A: 4 μg/ml), diluídas no mesmo meio. A proliferação de 

esplenócitos foi quantificada depois de 48 horas pela adição de MTT (3-(4, 5-

Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide). A leitura da absorbância 

foi realizada em 570 nm utilizando aparelho de ELISA (SALTZMAN, 1954).  

4.13. Ensaios Imunológicos 

 Dosagens de TNFα, TGFβ, IFNγ, IL10, IL 12, IL-2 e IL 4, foram realizadas 

através de  ensaio imunoenzimático (ELISA) descritos abaixo. 
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4.13.1. Dosagens de TGF-β, IL-10, IL-4, TNF-α e IFN-γ 

Placas de 96 poços de fundo chato foram sensibilizadas com 100µL de 

anticorpo de captura purificado específico para cada interleucina, que foram diluídos 

em 1mL de PBS (concentração da solução 720 µg/mL) desta solução realizar mais 

diluição conforme sugerido pelo Kit (R&D systems) para chegar a uma concentração 

final de 4µg/ml desta solução aplicar 100 µL por poço e incubar as placas 

“overnight” (16-20 hrs de incubação) à temperatura ambiente. Após incubação 

lavou-se por três vezes a placa com tampão de lavagem (1L PBS + 0,5mL Tween 20) 

e bloqueou-se com tampão de diluição (10g BSA + 1L PBS) e incubou por mais 1 

hora em temperatura ambiente. Novamente lavou-se mais três vezes (verter e secar a 

placa). Reconstituiu-se a recombinante padrão para realização da curva. Adicionou-

se 100 µL das amostras de soro e curvas padrão por poço e incubou-se por 2 horas à 

temperatura ambiente. Ao mesmo tempo preparou-se o anticorpo de detecção 

(18µg/mL). Lavou-se três vezes a placa e aplicou-se o anticorpo de detecção. As 

placas foram incubadas por mais 2 horas. Em seguida foram lavadas por mais três 

vezes, aplicou-se estreptoavidina diluída (1:200) e incubou-se por 20 minutos a 

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

adicionado o substrato (15mL TMB (Tetramethylbenzidine) + 15 mL H2O2) nos 

poços. Incubou-se por mais 20 minutos protegida da luz. Adicionou-se a solução de 

parada H2SO4 por poço, homogeneizar e realizar leitura à um comprimento de onda 

450nm.  
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4.13.2. Dosagens de IL-2 e IL-12 

Foram utilizadas placas de 96 poços já sensibilizadas com o anticorpo de 

captura anti-citocinas para ratos. Adicionou-se às placas os padrões de citocinas 

recombinantes (IL-2- 10000pg/ml e para 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 1500pg/ml a 0pg/ml para IL-2 e 

1000 ρg/mL a 0 ρg/mL para IL-12 para ambas as citocinas em 8 poços da placa em 

duplicata, para a confecção da curva padrão. Um ponto para o branco foi incluído. 

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

(20μL de amostra + 80μL de tampão de diluição padrão). Nas placas para IL-2 

foram adicionados 50 µl de anticorpo biotinilado anti IL-2. Após esse processo as 

placas foram incubadas por 2 horas à temperatura ambiente, protegidas da luz. Após 

a incubação as placas foram lavadas quatro vezes com 400μL/poço de tampão de 

lavagem (25 vezes concentrado – foi diluído 1:24 em água destilada). Às placas de 

IL-12 foi adicionado o anticorpo biotinilado anti-IL-12, e as mesmas foram 

incubadas por 1h em temperatura ambiente.  

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

peroxidase (HPR) (100 vezes concentrada, contendo 3,3mM de timol por frasco de 

0,125ml) diluída 1:100 em diluente para HPR (3,3mM 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.  
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As densidades ópticas (D.O) das placas foram lidas em leitor de ELISA 

(Teccan, Modelo Sunrise - μQuant) em um comprimento de onda de 450 nm, os 

dados foram processados em programas de estatísticas e devidamente plotados e 

analisados. Os kits utilizados foram da empresa BIOSOURCE, Califórnia, U.S.A.: 

BIOSOURCE Immunoassay Kit Rat IL-2 e Kit Rat IL-12.  

 

4.14. Dosagens bioquímicas 

 As dosagens bioquímicas foram realizadas a partir da obtenção do plasma 

para realização do teste de glicose e de soro para dosagem de colesterol e 

triglicérides, utilizando testes bioquímicos específicos da marca LABORLAB. A 

leitura dos mesmos foi realizada em espectrofotômetro com comprimento de onda de 

505 nm para cada parâmetro analisado. 

 

4.15. Técnica Histológica  

 Em cada dia do experimento, foram coletados os seguintes órgãos: baço, 

adrenal e coração. Os órgãos foram pesados em balança eletrônica (Mettler H10W), 

lavados em solução fisiológica 0,9%, fixados em Formol 10% tamponado e incluídos 

em parafina. Foram confeccionados cortes histológicos de 6μm corados por 

Hematoxilina-Eosina. A montagem em lâminas foi realizada com intervalo de 70μm, 

para 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). 
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4.16. Intensidade do parasitismo tecidual 

 O grau de parasitismo foi estimado através da análise qualitativa, a partir da 

determinação do número de ninhos observados em 50 campos microscópicos 

(400X). Para esta análise foram utilizados 5 animais de cada grupo em estudos 

(CASTRO & BRENER, 1985; SANTOS et al., 2005). Consideramos como (++++) 

os cortes em que mais de 50 a 100% dos campos apresentavam-se parasitados, (+++) 

cortes onde foram encontrados ninhos de amastigostas em 25% a 50% dos campos, 

(++) cortes que apresentaram entre 12,5% a 25% de positividade nos campos 

analizados, (+) quando forem encontradas menos de 12,5% dos campos parasitados e 

(-) ausência de ninhos de amastigotas (CASTRO & BRENER, 1985). 

 

4.17. 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 forma imediatamente pesados em todos os dias de 

experimento. 

 

4.18. Taxa de mortalidade dos animais  

 Para verificação da taxa de mortalidade dos animais em estudo foram 

observadas as gaiolas diariamente contendo os animais dos grupos infectados 

tratados e não tratados com DHEA durante o decorrer do experimento. 
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4.19. Forma de análise dos resultados A comparação entre os grupos foi feita 

através do teste de two way ANOVA. Utilizando o post teste de Bonferroni para 

comparação de todos os grupos entre si, considerando significante estatisticamente 

P<0.05.   
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5- RESULTADOS 

5.1. Taxa de mortalidade dos animais 

 Os animais de todos os grupos em estudo mantiveram-se vivos durante todo 

experimento. 

 

5.2. Peso dos Animais 

 Alterações estatisticamente significativas não foram observadas no peso dos 

animais em estudo (P>0.05). 

Tabela 1. Peso expresso em gramas de ratos Wistar fêmeas e machos não infectados 

e infectados  com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o pico da parasitemia 

ao 14° dia de experimento.  

Grupos Experimentais       Número de animais           Peso dos animais (g)      

FSDNI           5           152 ± 8.5              

FDNI               5           159 ± 13.5            

 FSDI              5           162 ± 13.7          

FDI                  5           162 ± 14.7             

MSDNI          5           170 ± 10.4           

MDNI              5           159 ± 6.3             

           MSDI              5           175 ± 8.9             

MDI                 5           160 ± 14.9           

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados). P>0.05. 
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5.3. Peso do Coração 

 A fêmeas não apresentaram alterações estatisticamente significativas quanto a 

esta análise. O grupo macho apresentou redução estatisticamente significativa 

(P<0.05) do peso do coração nos grupos tratados com DHEA em relação ao grupo 

não tratado para ambos os grupos infectados e não infectados.  

 

Tabela 2. Peso expresso em miligramas do coração de ratos Wistar fêmeas e machos 

não infectados e infectados  com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de Trypanosoma cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o pico da 

parasitemia ao 14° dia de experimento.   

 

Grupos Experimentais       Número de animais          Peso do coração (mg)      

FSDNI           5           912 ± 95              

FDNI               5           852 ± 114            

 FSDI              5           967 ± 98          

FDI                  5           790 ± 49             

MSDNI          5          1004 ± 41          

MDNI              5            833 ± 41*             

           MSDI              5          1203 ± 102             

MDI                 5           940 ± 103*           

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados).   

MSDNI  vs. MDNI  *P < 0.05 
MSDI  vs. MDI   *P < 0.05 
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5.4. Peso do Baço 

O tratamento ocasionou uma redução do peso do baço (P<0.05) no grupo de fêmeas 

sem infecção, nas fêmeas infectadas sem tratamento observamos uma diminuição no peso 

do baço quando comparada ao grupo tratado (P<0.05). Avaliando o peso do baço nos 

grupos machos foi observado que tanto o tratamento quanto a infecção ocasionaram uma 

atrofia nesse órgão com valores significativos (P<0.05) (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Peso expresso em miligramas do baço de ratos Wistar fêmeas e machos não 

infectados e infectados  com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o pico da parasitemia ao 14° 

dia de experimento.  
  

Grupos Experimentais       Número de animais           Peso do baço (mg)      

FSDNI           5           1452 ± 235             

FDNI               5             784 ± 51*        

 FSDI              5             688 ± 23*          

FDI                  5            1360 ± 167*            

MSDNI          5            1594 ± 335          

MDNI              5              902 ± 91*             

           MSDI              5              700 ± 31*             

MDI                 5              902 ± 91*          

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 
Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 
Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 
Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 
Infectados).  
FSDNI  vs. FDNI  *P < 0.05 
FSDI  vs. FDI   *P < 0.05 
FSDNI  vs. FSDI  *P < 0.05 
MSDNI  vs. MDNI  *P < 0.05 
MSDNI  vs. MSDI  *P < 0.05 
MSDNI  vs. MDI  *P < 0.05 
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5.5. Peso das Adrenais 

As glândulas adrenais nos grupos de fêmeas não apresentaram alterações 

estatisticamente significantes (P<0.05). O grupo macho apresentou atrofia 

relacionada ao tratamento (P<0.05). 

 

Tabela 4. Peso expresso em gramas das adrenais de ratos Wistar fêmeas e machos 

não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa 

Y de Trypanosoma cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o pico da 

parasitemia ao 14 dia de experimento.   
 

Grupos Experimentais       Número de animais          Peso do adrenais (mg)      

FSDNI           5           92 ± 10             

FDNI               5           97 ± 17         

 FSDI              5           70 ± 7.8          

FDI                  5           74 ± 7.7            

MSDNI          5          174 ± 22         

MDNI              5           80 ± 9.8*             

           MSDI              5          183 ± 12             

MDI                 5           80 ± 9.1*          

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados).  

MSDNI  vs. MDNI  *P < 0.05 
MSDI  vs. MDI   *P < 0.05 
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5.6. Parasitemia 

 

A parasitemia em ratos Wistar machos e fêmeas infectados, tratados e não 

tratados com DHEA demontra que o pico da parasitemia ocorreu em todos os grupos 

no 14° dia após o inóculo infectante e no 21° dia após a infecção ocorreu a 

negativação de parasitas. As fêmeas apresentaram menor número de parasitas 

quando comparadas ao grupo de machos. Os animais machos e fêmeas submetidos 

ao tratamento com DHEA apresentaram uma redução no número de parasitas 

circulantes estatisticamente significante em relação ao grupo não tratado.  
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Figura 1. Evolução da parasitemia em ratos Wistar machos e fêmeas infectados com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. cruzi com e sem tratamento de 

DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de experimento. Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e 

Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas), MSDI (Machos Sem DHEA Infectado) e 

MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais.  

Considerando estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  
 

FSDI vs. FDI 
14 dia *P<0.05 
MSDI vs. MDI 
14 dia **P<0.001 
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5.7. Contagem global de leucócitos 

O tratamento com DHEA provocou uma elevação dos leucócitos, para os 

grupos infectados e não infectados dos grupos de fêmeas e elevação no grupo macho 

apenas para os animais infectados. 
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Figura 2. Contagem global de leucócitos expressos pelo número de células/mm3em ratos 

Wistar fêmeas e machos não infectadas e infectados com 100.000 formas tripomastigotas 

sangüícolas da cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° 

dia de experimento. Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas 

com DHEA Não Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas 

com DHEA Infectadas), MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectado) e MDNI (Machos 

com DHEA Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com 

DHEA Infectados), Grupo de fêmeas e machos com e sem infecção e sem tratamento com 

DHEA, Grupos machos e fêmeas com e sem infecção tratados com DHEA. Para todos os 

grupos foi utilizado n = 10 animais. Considerando estatisticamente significativos valores 

onde P<0.05.  

 
FSDNI vs. FDNI 
7 dia *P<0.001 
FSDI vs. FDI 
14 dia **P<0.01 
MSDI vs. MDI 
7 dia *P < 0.001 
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5.8. Contagem global de macrófagos peritoniais 

A contagem global de macrófagos peritoniais de ratos Wistar machos tratados 

com DHEA apresentaram aumento estatisticamente significativo no número de 

macrófagos peritoniais em relação aos grupos não tratados. Em relação às fêmeas 

observa-se um aumento no grupo tratado, porém sem relevância estatística.  
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Figura 3. Contagem global de macrófagos peritoneiais expresso pelo número de 

células/mm3em ratos Wistar fêmeas e machos não infectadas e infectados  com 100.000 

formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi com ou sem 

tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dia de experimento. Grupo FSDNI (Fêmeas 

Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo FSDI 

(Fêmeas Sem DHEA e Infectada), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas), MSDNI (Macho 

Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA Não Infectados) MSDI (Machos 

Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os grupos foi 

utilizado n = 10 animais. Considerando estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDNI vs. FDNI 
7 dia      *P<0.001 
14 dia       ** P < 0.05 
FSDI vs. FDI 
14 dia ***P<0.01 
MSDNI vs. MDNI 
21 dia   * P<0.001 
MSDI vs. MDI 
7 dia  **P < 0.05 
14 dia  *P<0.001 
21 dia    *P<0.001 
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5.9. Anticorpos líticos 

 A cinética de anticorpos líticos revelou que o tratamento alterou a produção 

de anticorpos líticos, onde os animais infectados e tratados apresentaram um 

aumento estatisticamente significativo em comparação aos animais infectados e não 

tratados nos grupos de machos e fêmeas durante o 14° dia de infecção. Foi 

observado também aumento significativo desses anticorpos para o grupo de fêmeas 

infectadas e tratadas com DHEA em relação ao grupo de machos correspondente.  

 

14 21
0

25

50

75

100

FSDI
FDI
MSDI
MDI

*

**

**

Dia após a infecção

%
 d

e 
lis

e

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cinética de anticorpos líticos expressa em porcentagem de lise, em ratos Wistar 

fêmeas e machos não infectadas e infectados com 100.000 formas tripomastigotas 

sangüícolas da cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° 

dias de experimento. Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com 

DHEA Infectadas). MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais. Considerando 

estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

 
FSDI vs. FDI 
14 dia *P<0.05 
MSDI vs. MDI 
14 dia **P<0.01 
21 dia    ** P<0.01 
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5.10. Óxido nítrico 

 O tratamento alterou a produção de óxido nítrico em fëmeas, onde os animais 

infectados e não infectados apresentaram um aumento da liberação de NO porém 

este aumento não foi estatisticamente significativo (P>0.05). Apenas os grupos 

estimulados por LPS apresentaram alteração estatisticamente significante (P<0.05) 

frente ao tratamento com DHEA que aumentou a produção de NO.  
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Figura 5. Produção de óxido nítrico expresso em μM em ratos Wistar fêmeas não 

infectadas e infectadas com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. 

cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de experimento 

estimuladas e não estimuladas por LPS. Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não 

Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA 

e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas). Para todos os grupos foi utilizado n = 

10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDNI vs. FDNI 
7 dia   *P<0.05 
FSDNI LPS vs. FDNI LPS 
14 dia  **P<0.001 
21 dia  **P<0.001 
MSDI LPS vs. MDI LPS 
7 dia  ***P<0.01 
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O tratamento alterou a produção de óxido nítrico em machos, onde os animais 

infectados e não infectados apresentaram um aumento, porém esta elevação não foi 

estatisticamente significativa (P>0.05) em comparação aos animais tratados 

infectados e não infectados estimulados por LPS (P<0.05).  
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Figura 6. Produção de óxido nítrico expresso em μM em ratos Wistar machos não 

infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. 

cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de experimento 

estimuladas e não estimuladas por LPS. Grupo MSDNI (Machos Sem DHEA e Não 

Infectados), MDNI (Machos com DHEA Não Infectados), Grupo MSDI (Machos Sem 

DHEA e Infectados), MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os grupos foi 

utilizado n = 10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

 
MSDNI LPS vs. MDNI LPS 
  21 dia      *P < 0.05 
MSDI LPS vs. MDI LPS 
7 dia     *P<0.05 
14 dia      **P<0.001 
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5.11. Linfoproliferaçcão de esplenócitos 

  

 O tratamento com DHEA alterou a linfoproliferação de esplenócitos, onde os 

animais não infectados e tratados apresentaram um aumento estatisticamente 

significativo em comparação aos animais não tratados nos grupos de fêmeas.  
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Figura 7. Linfoproliferação de esplenócitos em ratos Wistar fêmeas não infectadas e 

infectadas com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. cruzi com ou 

sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de experimento estimuladas e não 

estimuladas por concavalina A. Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), 

FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e 

Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas). Para todos os grupos foi utilizado n = 

10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDNI vs. FDNI 
  7 dia     *P<0.001 

  14 dia  *P<0.001 

  21 dia   *P<0.001 

FSDNI CONA vs. FDNI CONA 

  7 dia  *P<0.001 

  14 dia **P<0.01 

  21 dia  *P<0.001 
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O tratamento alterou a linfoproliferação de esplenócitos em machos, onde os 

animais não infectados estimulados e não estimulados por concavalina A 

apresentaram um aumento estatisticamente significativo em comparação aos animais 

não tratados. Observamos uma reação inversa nos grupos infectados que 

apresentaram decréscimo na proliferaçcão celular porem sem valor estatisticamente 

significativo.  
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Figura 8. Linfoproliferação de esplenócitos em ratos Wistar machos não infectados e 

infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. cruzi com ou 

sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de experimento estimulados e não 

estimulados por concanavalina A. Grupo MSDNI (Machos Sem DHEA e Não Infectados), 

MDNI (Machos com DHEA Não Infectados), Grupo MSDI (Machos Sem DHEA e 

Infectados), MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 

10 animais.  Considerando estatisticamente significativo valores onde P<0.05.  
MSDNI vs. MDNI 
7 dia   *P<0.01 
14 dia **P<0.001 
 
MSDI vs. MDI 
14 dia **P<0.001 
 
MSDNI CONA vs. MDNI CONA 
 7 dia   *P<0.01 
 14 dia **P<0.001 
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5.12. População celular TCD3+  

 Análise fenotípica das populações celulares dos esplenócitos por citofluorimetria 

de fluxo revelou que o tratamento alterou a produção de linfócitos T CD3+, onde os 

animais infectados e tratados apresentaram uma redução estatisticamente significativa 

em comparação aos animais infectados e não tratados nos grupos fêmeas. Observamos 

também uma reação inversa nos animais não infectados e tratados que apresentaram um 

aumento significativo desta população celular para os grupos de machos e fëmeas.  
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 Figura 9. Análise da população de linfócitos T CD3+ do baço de ratos Wistar fêmeas e 

machos não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de 

experimento. Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com 

DHEA Não Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com 

DHEA Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com 

DHEA Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com 

DHEA Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais. Considerando 

estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDNI vs. FDNI        
14 dia   *P<0.001    e    21 dia     **P<0.01       
FSDI vs. FDI 
7, 14 e 21 dia **P<0.01 
MSDNI  vs. MDNI    
14 dia *P < 0.001    e      21 dia **P <0.01 
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5.13. População celular TCD4+ 

 Análise fenotípica das populações celulares dos esplenócitos por citofluorimetria 

de fluxo revelou que o tratamento alterou a produção de linfócitos T CD4+, onde os 

animais infectados e tratados apresentaram uma redução estatisticamente significativa 

(P<0.05) em comparação aos animais infectados e não tratados nos grupos fêmeas. 

Observou-se também uma reação inversa nos animais não infectados e tratados que 

apresentaram um aumento significativo desta população celular para os grupos de 

machos e fëmeas (P<0.05).  
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Figura 10. Análise da população de linfócitos T CD4+ do baço de ratos Wistar fêmeas e 

machos não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y 

de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de experimento. 

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA Não 

Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA Infectados). 

Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando estatisticamente significativos 

valores onde P<0.05.  

FSDNI vs. FDNI                                                           
14 e 21 dia          *P<0.001 
FSDI vs. FDI 
7 dia            **P<0.01 
MSDNI  vs. MDNI  
14 dia   ***P < 0.05     e        21 dia *P<0.001 
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5.14. População celular TCD8+ 

 Análise fenotípica das populações celulares dos esplenócitos por 

citofluorimetria de fluxo revelou que o tratamento alterou a produção de linfócitos T 

CD8+, onde os animais infectados e não infectados tratados apresentaram uma 

redução estatisticamente significativa (P<0.05) desta população em comparação aos 

animais não tratados.  
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Figura 11. Análise da população de linfócitos T CD8+ do baço de ratos Wistar fêmeas e 

machos não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 7°, 14° e 21° dias de 

experimento. Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com 

DHEA Não Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com 

DHEA Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com 

DHEA Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com 

DHEA Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando 

estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDNI vs. FDNI 
14 dia *P<0.001 
21 dia *P<0.001 
FSDI vs. FDI 
7 dia *P<0.001 
MSDNI  vs. MDNI  
14 dia *P<0.001 
21 dia *P<0.001 
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5.15. Dosagem sérica de IL-2 

 

 A análise de IL-2 durante o pico parasitêmico (14° dia de infecção), em todos 

os grupos experimentais, revelou que o tratamento com DHEA elevou a produção 

desta interleucina apenas nos grupos infectados de ambos os sexos.  
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Figura 12. Dosagem sérica de IL-2 expressa em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e machos 

não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. Grupo FSDNI 

(Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo 

FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas). MSDNI 

(Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA Não Infectados) MSDI 

(Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os 

grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores 

onde P<0.05.  

FSDI  vs. FDI  
14 dia *P<0.001 
MSDI  vs. MDI  
14 dia *P<0.001 
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5.16. Dosagem sérica de IL-12 

  

 A análise de IL-12 durante o pico parasitêmico (14° dia de infecção), em 

todos os grupos experimentais, revelou que o tratamento com DHEA elevou a 

produção desta interleucina apenas nos grupos infectados de ambos os sexos.  
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Figura 13. Dosagem sérica de IL-12 expressa em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e machos 

não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. Grupo FSDNI 

(Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo 

FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas). MSDNI 

(Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA Não Infectados) MSDI 

(Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os 

grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores 

onde P<0.05.  

FSDI  vs. FDI  
14 dia *P<0.01 
MSDI  vs. MDI  
14 dia *P<0.01 
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5.17. Dosagem sérica de IL-4 

 

 A análise de IL-4 durante o pico parasitêmico (14° dia de infecção), em todos 

os grupos experimentais, revelou que o tratamento com DHEA elevou a produção 

desta interleucina apenas nos grupos infectados de ambos os sexos.  
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Figura 14. Dosagem sérica de IL-4 expressa em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e machos 

não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. Grupo FSDNI 

(Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo 

FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas). MSDNI 

(Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA Não Infectados) MSDI 

(Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os 

grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores 

onde P<0.05.  

FSDI  vs. FDI  
14 dia *P<0.001 
MSDI  vs. MDI  
14 dia *P<0.001 

 



                                                                                                                 76

 

 

5.18. Dosagem sérica de IL-10 

 

 A análise de IL-10 durante o pico parasitêmico (14° dia de infecção), em 

todos os grupos experimentais, não revelou alterações estatisticamente significativas 

para produção desta interleucina (P>0.05). 
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Figura 15. Dosagem sérica de IL-10 expressa em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e machos 

não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. Grupo FSDNI 

(Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não Infectadas), Grupo 

FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA Infectadas). MSDNI 

(Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA Não Infectados) MSDI 

(Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA Infectados). Para todos os 

grupos foi utilizada n = 10 animais.  Considerando estatisticamente significativos valores 

onde P<0.05.  
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5.19. Dosagem sérica de IFN- gama 

 

 A análise de IFN- gama  durante o pico parasitêmico (14 dia de infecção), em 

todos os grupos experimentais, revelou que o tratamento com DHEA elevou a 

produção de interferon apenas nos grupos infectados de ambos os sexos. 
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Figura 16. Dosagem sérica de IFN- gama expresso em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e 

machos não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. 

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando 

estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDI  vs. FDI  
14 dia *P<0.01 
MSDI  vs. MDI  
14 dia *P<0.01 
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5.20. Dosagem sérica de TNF- alfa 

 

 A análise de TNF-alfa  durante o pico parasitêmico (14° dia de infecção), em 

todos os grupos experimentais, revelou que o tratamento com DHEA elevou a 

produção de TNF apenas nos grupos infectados de ambos os sexos. 
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Figura 17. Dosagem sérica de TNF- alfa expresso em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e 

machos não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. 

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando 

estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDI  vs. FDI  
14 dia *P<0.05 
MSDI  vs. MDI  
14 dia *P<0.05 
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5.21. Dosagem sérica de TGF-beta 

 

 A análise de TGF-beta durante o pico parasitêmico (14° dia de infecção), em 

todos os grupos experimentais, revelou que o tratamento com DHEA elevou a 

produção de TGF-beta nos grupos infectados de ambos os sexos.  
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Figura 18. Dosagem sérica de TGF-beta expresso em pg/ml em ratos Wistar fêmeas e 

machos não infectados e infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de T. cruzi com ou sem tratamento de DHEA durante o 14° dia de experimento. 

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não Infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados). Para todos os grupos foi utilizado n = 10 animais.  Considerando 

estatisticamente significativos valores onde P<0.05.  

FSDI  vs. FDI  
14 dia *P<0.05 
MSDI  vs. MDI  
14 dia *P<0.05 
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5.22. Dosagens Bioquímicas 
 

O tratamento com DHEA provocou uma diminuição dos níveis de glicose 

plasmática nos grupos tratados infectados e não infectados machos e fêmeas com 

valores estatisticamente significantes (P<0.05). Os níveis de colesterol sérico e 

triglicérides não apresentaram valores estatisticamente significativos (P>0.05). 

 

Tabela 5. Glicemia, colesterol e triglicérides de ratos Wistar machos e fêmeas 

tratados e não tratados com DHEA, infectados e não infectados intraperitonealmente 

com 1 x 105 tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante a 

evolução da infecção chagásica experimental.  

 

      Glicose (mg/dl)        Colesterol (md/dl)    Triglicérides (mg/dl)  

FSDNI     61 ± 9.7            76 ± 22.7                 193 ± 76.2       

FDNI          26 ± 11.3*           71 ± 28.3                    191 ± 75.3       

FSDI         58 ± 9.7                72 ±13.9                    189 ± 64.4 

FDI             22 ± 9.3*            66 ± 15.9                   185 ± 64.3         

MSDNI     48 ± 7.1                 82 ± 22.5                   216 ± 49.2         

MDNI         11 ± 5.6*                73 ± 33.5                  203 ± 63.9  

MSDI          72 ± 6.2                 72 ± 23.5                   179 ± 40.7         

MDI            31 ± 5.4*               59 ± 12.5                   180 ± 40.5       

Grupo FSDNI (Fêmeas Sem DHEA e Não Infectadas), FDNI (Fêmeas com DHEA Não 

Infectadas), Grupo FSDI (Fêmeas Sem DHEA e Infectadas), FDI (Fêmeas com DHEA 

Infectadas). MSDNI (Machos Sem DHEA Não Infectados) e MDNI (Machos com DHEA 

Não infectados) MSDI (Machos Sem DHEA Infectados) e MDI (Machos com DHEA 

Infectados).  

FSDNI  vs. FDNI  *P<0.05 
FSDI  vs. FDI   *P<0.05 
MSDNI  vs. MDNI *P<0.05 
MSDI  vs. MDI   *P<0.05 
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5.23. Análise histológica do coração. 
 
 
 

5.23.1. Macho Sem DHEA Não Infectado (MSDNI)  

 

 

Aspecto histológico normal de fibras cardíacas dos animais não infectados e 

não tratados. 

 

 

      

A B 

             
 

Figura 19. Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) dos corações de ratos 

Wistar do grupo: Controle Machos, colhidos no 14o dia experimental e corados por 

hematoxilina-eosina (A- 400X e B-1000X).  
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5.23.2. Macho Sem DHEA Infectado (MSDI) e Macho DHEA Infectado (MDI)  

 

 

Sem tratamento: Presença de grandes e numerosos ninhos de amastigota nas 

fibras cardíacas de animais sem tratamento e infectados por T. cruzi. 

Tratamento: Presença de pequenos e poucos ninhos de amastigota nas fibras 

cardíacas de animais tratados com DHEA e infectados por T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) dos corações de ratos 

Wistar machos infectados com 1x105 tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. 

cruzi dos grupos: não tratados (A) e tratados com DHEA (B) , colhidos no 14o dia 

experimental e corados por hematoxilina-eosina (400X ).  

Seta: Presença de ninho de amastigota.  

 

 

 

 

 

 

 

A B 

http://webmail.fcfrp.usp.br/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-viewatt.pl/COMDSI1.JPG?action=viewattachment&sessionid=carladom*-session-0.709408709154562&message_id=%3C20050629083231.M80609%40webmail.fcfrp.usp.br%3E&folder=saved-messages&attachment_nodeid=0-6&convfrom=none.iso-8859-1
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5.23.3. Fêmea Sem DHEA Infectada (FSDI) e  Fêmea DHEA Infectado (FDI)  

 

 

Sem tratamento: Presença de ninhos de amastigota nas fibras cardíacas de 

animais sem tratamento e infectados por T. cruzi. 

Tratamento: Presença de pequenos e poucos ninhos de amastigota nas fibras 

cardíacas de animais tratados com DHEA e infectados por T. cruzi. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) dos corações de ratos 

Wistar fëmeas infectadas com 1x105 tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. 

cruzi dos grupos: não tratados (A) e tratados com DHEA (B) , colhidos no 14o dia 

experimental e corados por hematoxilina-eosina (400X ).  

Seta: Presença de ninho de amastigota.   

 

 

http://webmail.fcfrp.usp.br/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-viewatt.pl/COFSDI2.JPG?action=viewattachment&sessionid=carladom*-session-0.709408709154562&message_id=%3C20050629083231.M80609%40webmail.fcfrp.usp.br%3E&folder=saved-messages&attachment_nodeid=0-4&convfrom=none.iso-8859-1
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5.24. Intensidade parasitária do coração 

 

 
A análise da intensidade parasitária do coração mostrou um menor 

parasitismo nos animais submetidos ao tratamento com DHEA em ambos os grupos 

machos e fêmeas quando comparados aos animais não tratados.  

 

Tabela 6. Análise qualitativa da intensidade do parasitismo tecidual no coração de 

ratos Wistar machos infectados com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 

cepa Y de T. cruzi nos diferentes dias de experimento  

 

           Dias de experimento  
    Grupo experimental  n° de animais 7°     14°       21°   
 
     MSDI           5   +   ++++        +  
    
     MDI           5   -               ++          +  
      
     FSDI           5              +      ++          - 
 
     FDI                     5   -        +          - 
 

(Macho Sem DHEA Infectado (MSDI),  Macho DHEA Infectado (MDI),  Fêmea Sem 

DHEA Infectada (FSDI),   Fêmea DHEA Infectada (FDI)). 

(++++) 50 a 100% dos campos parasitados 

(+++)  25% a 50% dos campos parasitados 

(++)    12,5% a 25% dos campos parasitados 

(+)  menos de 12,5% dos campos parasitados  

(-)  ausência de ninhos de amastigotas
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5.25. Análise Histopatológica da Adrenal 

5.25.1. Grupo Macho Sem DHEA Não Infectado (MSDNI) e Grupo Macho Sem 

DHEA Infectado (MSDI)  

Sem tratamento:Aspecto histológico normal da glândula. 

Tratamento: Presença de ninho de amastigota na região na região cortical da 

glândula. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) das adrenais de ratos Wistar 

machos do grupo: Controle colhidos no 14o dia experimental e corados por hematoxilina-

eosina (400X ). (A- Panorâmica, B- 400X Região Cortical zonas: glomerulosa fasciculada e 

reticular e C- 1000X Região Medular). Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) das 

adrenais de ratos Wistar machos infectados com 1x105 tripomastigotas sanguícolas da cepa 

Y de T. cruzi do grupo não tratado (D) colhidos no 14o dia experimental e corados por 

hematoxilina-eosina (400X ). Seta: Presença de ninho de amastigota.  

 

A B 

 

C 

 

D 
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5.26. Intensidade parasitária da adrenal 

 
A análise da intensidade parasitária da glândula adrenal mostrou a presença de 

parasitas em ratos Wistar machos não tratado com DHEA quando comparados  aos 

animais tratados que não apresentaram parasitas nesta glândula. Em relação às 

fêmeas não observamos parasitas nos grupos em estudos.  

 

Tabela 7. Análise qualitativa da intensidade do parasitismo tecidual da adrenal de 

ratos Wistar machos e fêmeas infectados com 100.000 formas tripomastigotas 

sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi nos diferentes dias de experimento.  

 

           Dias de experimento  
    Grupo experimental  n° de animais 7°     14°       21°   
 
 
     MSDI           5   +      +        - 
    
     MDI           5   -      -            -  
      
     FSDI****           5              -       -            - 
 
     FDI*****                     5   -       -         - 
 

(Macho Sem DHEA Infectado (MSDI),  Macho DHEA Infectado (MDI),  Fêmea Sem 

DHEA Infectada (FSDI),   Fêmea DHEA Infectada (FDI)). 

(++++) 50 a 100% dos campos parasitados 

(+++)  25% a 50% dos campos parasitados 

(++)    12,5% a 25% dos campos parasitados 

(+)  menos de 12,5% dos campos parasitados  

(-)  ausência de ninhos de amastigotas 
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5.27. Análise Histopatológica do Baço 

 

5.27.1. Macho Sem DHEA Infectado (MSDI) e Macho DHEA Infectado (MDI)  

 

 

Sem tratamento: Desorganização dos folículos linfóides e ausência de ninhos 

de amastigota. 

Tratamento: Ausência de ninhos de amastigota e maior ativação de folículos 

linfóides. 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 
A 

 

 

Figura 23. Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) do baço de ratos Wistar 

machos infectados com 1x105 tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. cruzi. dos 

grupos: não tratados (A) e tratados com DHEA (B), colhidos no 14o dia experimental 

e corados por hematoxilina-eosina (400X ).  

Seta: (A) Ausência de ativação de folículo linfóide (B) Ativação de folículo linfóide.  
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5.27.2. Fêmea Sem DHEA Infectada (FSDI) e  Fêmea DHEA Infectado (FDI)  

 

 

Sem tratamento: Desorganização dos folículos linfóides na zona vermelha do 

baço e ausência de parasitismo tecidual. 

Tratamento: Ativação dos folículos linfóides e ausência de parasitismo 

tecidual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  B 

 

Figura 24. Fotomicrografia de cortes histológicos (6µm) do baço de ratos Wistar 

fêmeas infectadas com 1x105 tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. cruzi. dos 

grupos: não tratados (A) e tratados com DHEA (B), colhidos no 14o dia experimental 

e corados por hematoxilina-eosina (400X ).  

Seta: (A) Ausência de ativação de folículo linfóide (B) Ativação de folículo linfóide.  
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5.28. Intensidade parasitária do baço 

 
O baço não apresentou parasitas em ratos Wistar machos e fêmeas submetidos 

ou não ao tratamento com DHEA.  
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6- DISCUSSÃO 

Para o tratamento de doença infecciosa ou parasitária é muito importante 

poder contar com um medicamento eficiente, no sentido de opor-se ao agente 

causador. Apesar de muitas pesquisas e de grandes progressos alcançados no estudo 

da doença de Chagas o seu tratamento ainda continua apresentando muitos 

problemas.  

Quase uma centena de drogas já foram testadas contra T. cruzi em infecções 

com animais experimentais com resultados freqüentemente desanimadores. Poucas 

foram testadas no homem até o momento, e com resultados de baixa eficácia.  

O interesse para o tratamento da doença de Chagas sempre foi muito grande e 

hoje se mostra como prioridade, especialmente depois que foram equacionados os 

principais problemas de prevenção da transmissão da doença, restando como desafio 

tratar milhões de indivíduos já infectados. 

Sabemos que as drogas tripanossomicidas são supressoras de parasitemia e 

que, para agir na forma intracelular do parasita, seria necessário recorrer a altas 

doses quase sempre tóxicas nessas concentrações, inviabilizando sua ampla 

utilização na clínica. Dessa maneira a ciência necessita buscar novas substâncias que 

possam ajudar no combate à doença com mínimos efeitos colaterais.  

O intuito deste trabalho foi estudar uma terapêutica imunomoduladora, capaz 

de abrandar a evolução da doença de Chagas experimental e possivelmente tentar 

utilizá-la em humanos. 

Há algum tempo a dehidroepiandrosterona (DHEA) é considerada por muitos 

como o esteróide de múltiplas ações e vem interessando os pesquisadores da área 

médica.  
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 Diversos autores já descreveram a ação imunoestimuladora do DHEA em 

pacientes portadores de HIV (CLERICE et al., 1997; CHRISTEFF et al., 1999; LEE 

et al., 1999), Schistosoma mansoni (MORALES et al., 2001), Cryptosporidium 

parvum (RASMUSSEN et al., 1993; RASMUSSEN et al., 1995), Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococus faecalis (BEM-NATHAN et al., 1999) e Trypanosoma 

cruzi (DOS SANTOS et al., 2005).  

 Para os estudos das distintas ações do DHEA, diferentes modelos vem sendo 

utilizados, desde o homem até animais de laboratório. Este fato muitas vezes 

dificulta a avaliação dos verdadeiros efeitos desse hormônio em decorrência da 

diversidade de concentrações e vias de administração, além de diferentes respostas 

exibidas pelos vários modelos des estudo.  

Adotamos como modelo experimental rato da linhagem Wistar, já que o 

mesmo tem sido amplamente empregado para investigações sobre aspectos gerais da 

doença de Chagas experimental (MORENO et al., 2003; MORILLA et al., 2005; 

SANTOS et al., 2005; SANTELLO et al., 2007). A infecção nesse animal progride 

até a terceira semana, quando normalmente ocorre o óbito, ou então os animais 

passam por uma fase crônica, dependendo da patogenicidade da cepa. Em nosso 

estudo não ocorreu mortalidade dos animais devido aos mesmos serem resistentes a 

cepa Y de T. cruzi.  

De acordo com VICHI (1964), a cepa Y determinou uma infecção grave em 

ratos Wistar de peso entre 25 a 50g, com alta mortalidade entre o 10º e o 25º dia, 

lesões irregulares no miocárdio e intensa miocardite.  
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Em ratos Wistar de 40 dias inoculados com a mesma cepa (Y), SCORZA & 

SCORZA (1972) observaram miocardite de grande intensidade, porém os animais 

não morreram, cronificando desta maneira a doença. Cabe salientar que adotamos 

como modelo experimental ratos machos Wistar devido às seguintes razões: 

●   por apresentarem porte maior facilitando a manipulação,  

●  por terem a resposta de ativação do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal bem 

estabelecido (DE SOUZA et al., 1984;  DE SOUZA et al., 1985). 

O primeiro parâmetro verificado foi a variação do peso corpóreo nos animais 

tratados ou não com DHEA juntamente com o efeito da infecção. O que pudemos 

observar foi que não houve variações significantes de peso desses animais durante o 

processo evolutivo da infecção (Tabela 1). A atividade do DHEA em relação à massa 

corpórea é contraditória. Os dados apresentados pela literatura relatam que o 

tratamento com DHEA pode promover um aumento da massa muscular traduzido 

por um aumento do peso corpóreo em camundongos (RASMUSSEN et al., 1995). 

Por outro lado, YEN et al., 1977, trabalhando com camundongos relataram uma 

redução da massa corpórea.  

Em relação ao peso do coração de ratos Wistar machos tratados com DHEA, 

observou-se uma redução estatisticamente significativa (P<0.05) (Tabela 2). Este 

fato ocorre devido à diminuição da carga parasitária provocada pela administração 

do DHEA. Como apresentado nos cortes histológicos, houve redução do infiltrado 

inflamatório com menor desorganização das fibras cardíacas e uma marcante 

diminuição do número de ninhos de amastigotas bem como seu tamanho, o que leva 

a uma menor hipertrofia cardíaca, com conseqüente diminuição do peso. 
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  Quanto a histopatologia do coração, evidenciou-se que o tratamento com DHEA 

provocou uma redução do número e tamanho dos ninhos parasitários, bem como 

uma diminuição da migração de células inflamatórias, com conseqüente diminuição 

da desorganização das fibras cardíacas (Figura 20 e Figura 21) para os grupos 

machos e fêmeas. A análise da intensidade parasitária confirma os dados 

apresentados pela histopatologia, (Tabela 6) fato que certamente está correlacionada 

à baixa carga parasitária sanguínea observada na fase aguda dos animais submetidos 

à administração com DHEA. 

 Nos animais infectados e tratados com DHEA observamos a efetividade do 

tratamento na redução da intensidade parasitária da adrenal para machos. Esse fato 

está intimamente correlacionado ao efeito desse hormônio na fase aguda da doença 

no sentido de conter a replicação parasitária revelado por uma parasitemia reduzida 

estatisticamente significante para os grupos tratados (Figura 22 e Tabela 7). 

Da mesma forma que o DHEA produzido pela zona reticular da adrenal 

influencia de modo positivo o estímulo da imunidade do hospedeiro, outros 

hormônios também produzidos pelo córtex da adrenal exercem efeitos antagônicos. 

Dessa forma alguns autores consideram a veia central da glândula adrenal como sítio 

preferencial na instalação de T. cruzi na fase crônica da doença, devido às altas 

concentrações de corticosterona ali presentes, que por sua ação imunossupressora, 

protegeria o parasita das defesas naturais do organismo (TEIXEIRA et al., 1986).  

Os mesmos autores observaram intenso parasitismo na veia central da adrenal 

em humanos que se encontravam na fase crônica, concluindo que nestes indivíduos, 

esta glândula representa um local de escape para o parasita.  
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 Posteriormente demonstraram existir uma correlação entre o número de 

ninhos na veia central da adrenal e a intensidade de infiltrado inflamatório nas fibras 

cardíacas dos animais parasitados (TEIXEIRA et al., 1993). Contraditoriamente 

estudos utilizando roedores infectados com T. cruzi relatam a ausência de 

parasitismo tecidual na glândula supra-renal (MACHADO et al., 1990). Essas 

diferenças podem ser explicadas não apenas em decorrência das ações hormonais, 

mas também devido às diferenças no tropismo do parasita dependendo da cepa 

estudada. Estudos avaliando o tratamento com DHEA-S na infecção murina por 

retrovírus não detectou alteração no peso do baço nos animais submetidos ao 

tratamento (ARAGHI-NIKNAM et al., 1997). Avaliando os efeitos anti-estresse do 

DHEA em ratos, pesquisadores observaram que o mesmo tinha efeito antagônico em 

relação ao estresse, onde os animais submetidos ao tratamento apresentaram redução 

do peso do baço em relação ao animais não tratados (HU et al., 2000). Durante a 

realização desta pesquisa foi observado que os animais tratados apresentaram uma 

redução do peso do baço (Tabela 3).   

Outro importante dado é a redução do peso da glândula adrenal nos animais 

submetidos ao tratamento com DHEA. Este fato provavelmente está associado a 

dose suprafisiológica a que foram submetidos os animais (Tabela 4) fato este 

também encontrado em estudos onde o tratamento com DHEA ocasionou redução do 

peso da adrenal (HU et al., 2000) .  

Hoje está bem fundamentado que a grande maioria das doenças causadas por 

agentes patológicos leva a um desequilíbrio da resposta imune, onde um estado de 

imunossupressão normalmente se instala, de modo a proporcionar ao parasita, 

condições de evasão da resposta imune do hospedeiro.  
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Esse estado de supressão da resposta imune pode se agravar por diferentes 

situações de estresse, tanto agudo como crônico (BOHUS et al., 1991; CHROUSOS 

& GOLD, 1992; HARBUZ & LIGHTMAN, 1992). 

Considerando as doenças como estímulos estressores, a infecção por T. cruzi 

tanto em humanos como em diferentes modelos experimentais ocasiona um 

desequilíbrio da resposta imune (CARDILLO et al., 1996; HAYES & 

KIERZENBAUM, 1981).  

De forma genérica, podemos dizer que durante a fase aguda das 

tripanossomíases, tanto africana como americana, ocorre uma diminuição das 

funções das células T-helper, citotóxicas, bem como das células B (SZTEIN & 

KIERZENBAUM, 1993).  

O principal resultado relatado nesta pesquisa é a relação parasitas circulantes 

e tratamento com DHEA. Os animais infectados com T. cruzi e tratados com DHEA 

apresentaram uma redução significativa do número de parasitas quando comparados 

aos animais do grupo infectado não tratados para ambos os sexos (Figura 1).  

Esses dados apesar de serem inéditos em relação ao tratamento com DHEA e 

infecção por T. cruzi, confirmam a ação imunomoduladora deste hormônio já 

verificada por outros autores com diferentes parasitas já que é sabido que o DHEA 

tem ação protetora contra certos tipos de infecção tais como: por bactérias (BEN-

NATHAN et al., 1999), e parasitas como: Cryptosporidium parvum (RASMUSSEN 

et al., 1995), Toxoplasma gondii (KHALIFA et al., 2000) Plasmodium falciparum 

(LEENSTRA et al., 2003), Schistosoma mansoni (MORALES-MONTOR et al., 

2001). 
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 A avaliação do efeito do tratamento com DHEA em hamsters infectados com 

Cryptosporidium parvum (RASMUSSEN & HEALY, 1992) mostra uma significante 

redução da infecção devido a um aumento na produção de IL-2 e possível 

modificação da flora intestinal levando a uma inabilidade de colonização do parasita 

no trato gastro-intestinal.  

Posteriormente o mesmo autor estudou o efeito do DHEA em camundongos 

C57BL/6N imunossuprimidos onde ocorreu um aumento na resistência frente à 

infecção (RASMUSSEN et al., 1995). Avaliando a produção IL-2 e IL-12 foi 

observado um aumento dessas citocinas nos grupos machos e fêmeas infectados e 

tratados com DHEA (Figura 12 e Figura 13). Esse aumento pode estar relacionado à 

diminuição da parasitemia encontrada nos grupos infectados e tratados (Figura 1).  

   A esquistossomose mansônica também tem sido estudada, observando-se não 

apenas a redução do número de larvas, mas também o efeito do DHEA sobre o 

dimorfismo sexual. Camundongos fêmeas são naturalmente menos resistentes à 

infecção por S. mansoni. O tratamento com DHEA tornou as fêmeas mais resistentes 

devido a uma elevação dos níveis de testosterona, visto que o DHEA é um precursor 

deste hormônio (FALLON et al., 1997). 

          Levando-se em consideração o dimorfismo sexual como um fator importante 

no direcionamento da evolução de uma parasitose, verificamos que as fêmeas 

apresentaram menor número de parasitas em comparação aos machos para ambos os 

grupos tratados e não tratados com DHEA (Figura 1). Os dados do presente projeto 

corroboram aos apresentados na literatura onde foi verificado que as fêmeas 

infectadas com a cepa Y de T. cruzi apresentaram parasitemia menor quando 

comparadas aos machos (PRADO et al., 1998; PRADO et al., 1999). 
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Inúmeros trabalhos demonstram a existência de comunicação bidirecional 

entre os sistemas imune e neuroendócrino (BESEDOVSKY et al., 1986; 

GROSSMAN, 1985; MASTORAKOS et al., 1999; MURGO & GOOD, 1999).  

Dessa maneira é de conhecimento que os hormônios exercem uma importante 

ação sobre o sistema imune, podendo gerar condições ora favoráveis, ora 

desfavoráveis para o estabelecimento de determinadas patologias. Dentro deste 

cenário podemos destacar a importante influência dos esteróides da glândula adrenal 

sobre a parasitemia da doença de Chagas tanto em humanos (ALMEIDA et al. 1981) 

quanto em roedores (MACHADO et al., 1990; SANTOS et al., 2005). 

Foi avaliado o efeito do tratamento com DHEA sobre a população de 

leucócitos periféricos e este mostrou uma discreta elevação para os grupos infectados 

e não infectados de ambos os sexos (Figura 2). Este fato pode estar relacionado a 

uma estimulação na blastogênese dessas células, mas não podemos esquecer também 

os efeitos antagônicos do cortisol que, como anti-inflamatório, inibe a migração de 

células ao local do desafio imunológico, aumentando o número de leucócitos 

circulantes.  

Talvez o discreto aumento dos linfócitos por nós observados seja a 

conseqüência dos efeitos antagônicos do DHEA e dos glicorticóides presentes 

durante a fase aguda da infecção. Quanto à ação do DHEA sobre a blastogênese de 

células, LORIA et al. (1996) descrevem que o DHEA e seus metabólitos possuem 

efeitos distintos in vitro e in vivo, porém tanto o DHEA e principalmente seu 

metabólito androstenediona provocam uma ativação na proliferação de linfócitos. 
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 Os efeitos imunoestimulatórios da administração de DHEA também foi 

observada sobre a contagem global de macrófagos peritoniais de ratos Wistar 

machos e fêmeas, os quais apresentaram aumento significante do número dessas 

células em relação aos grupos não tratados (Figura 3).  

 Inúmeros outros autores já demonstraram a ação imunoestimuladora do 

DHEA. DAYNES et al. (1990) relatam a habilidade do DHEA em ativar linfócitos a 

produzirem IL-2.  

 A resposta humoral possui papel extremamente importante na resistência à 

infecção por T. cruzi (BRENER e KRETTLI, 1990). Sabemos que a infecção 

experimental aguda por T. cruzi causa uma ativação intensa e diversificada de 

linfócitos B com alta produção de imunoglobulina e nesta fase uma pequena fração 

da imunoglobulina total produzida, que por sua vez é dependente  da atividade de 

linfócitos T CD4 auxiliadores (MINOPRIO et al., 1989).  

 O aparecimento de anticorpos específicos está relacionado com a queda da 

parasitemia. Alguns mecanismos inatos, como a produção de IFN-γ, exercem efeitos 

protetor que antecede o aparecimento de anticorpos. Posteriormente, ao longo da 

fase aguda da infecção, os dois mecanismos, IFN-γ e anticorpos cooperam entre si 

para determinar a proteção do hospedeiro (PLATA et al., 1987). Esses dados 

demonstram a importância da resposta humoral e celular no controle da parasitemia e 

mortalidade durante a infecção por T. cruzi. 

 Vários estudos no modelo murino da infecção, contribuíram para demonstrar  

o papel de anticorpos específicos na proteção do hospedeiro (LEVY et al., 1996; 

SANTOS et al., 2005).  

 

http://www.springerlink.com/media/e0kkwlrglnf317hp9g7t/contributions/x/0/4/5/x045m7t621576723_html/#CR7
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 Um estudo até hoje fundamental para esta área, mostra que somente 

anticorpos capazes de reagir com formas tripomastigotas vivas do parasita,  e de 

induzir a lise mediada por complemento estavam associados a um estado de proteção 

do hospedeiro (KRETTLI & BRENER, 1982).  

 Esses anticorpos foram denominados de anticorpos líticos e seu nível decai 

rapidamente no soro de animais cronicamente infectados, após tratamento eficaz 

contra o parasita, enquanto anticorpos convencionais (não líticos) permanecem 

presentes.  

 Desta maneira a análise de anticorpos líticos é uma prova utilizada como 

monitoramento da presença de anticorpos circulantes ligados a reagudização da 

doenca. 

 O presente estudo avaliou a porcentagem da produção de anticorpos líticos e 

foi observado que a porcentagem de lise é maior no grupo tratado durante o  14º dia, 

para ambos os sexos (Figura 4). Deve-se ressaltar que a porcentagem de lise nas 

fêmeas foi maior que a dos machos, fato que está em acordo com a análise de 

parasitas sangüíneos onde as mesmas apresentaram quantidades inferiores de 

parasitas em relação aos machos menores (Figura 1), comprovando a ação 

estimuladora do DHEA na otimização da resposta humoral. 

 A produção de NO apresentou valores mais elevados no 14o dia, os grupos 

tratados com DHEA apresentaram aparentemente um aumento na produção de óxido 

nítrico em relação ao grupo não tratado, porém este aumento foi estatisticamente não 

significativo (P<0,05) para machos e fêmeas.  
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 Apenas os grupos submetidos a estimulação por LPS apresentaram valores 

estatisticamente significantes em relação ao aumento de NO frente ao tratamento 

para grupos infectados e não infectados de ambos os sexos (Figuras 5 e 6). A 

resistência à infecção por T. cruzi é dependente em parte da expressão de NO sintase 

produzida pelos macrófagos (GARCIA et al., 1999). IFN-γ e TNF-α possuem um 

papel importante na indução da produção de NO pelos macrófagos 

(MACMICKING, et al., 1997).  

O óxido nítrico produzido é considerado como um importante mediador da 

atividade microbicida não apenas destas células, mas de outras com atividade 

fagocítica (FIERRO et al., 1999).  

Os resultado obtidos nesta pesquisa corroboram com os anteriormente 

observados e aponta o DHEA como um imuno-modulador da resposta imune, 

aumentando a produção de NO por parte dos animais infectados e submetidos à 

terapia hormonal, refletindo por meio dos diversos parâmetros apresentados neste 

trabalho uma maior resistência à infecção por T. cruzi. 

 Foi avaliada a linfoproliferação de esplenócitos frente ao tratamento com 

DHEA e observou-se que os animais de ambos os sexos tratados e não infectados 

apresentaram um aumento estatisticamente significante durante todos os dias de 

experimento na proliferação celular em relação aos não tratados, porém no grupo 

infectado durante o tratamento não foram observadas alterações estatisticamente 

significativas (P<0,05). Em relação ao grupo estimulado por concavalina observou-

se aumento celular para os grupos não infectados e tratados, e para o grupo infectado 

fêmea no sétimo dia (Figura 7 e 8).  
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 O presente resultado contradiz os encontrados em estudo onde o tratamento 

com DHEA diminui a proliferação de esplenócitos estimulados por LPS e para 

concanavalina A onde nenhum efeito na proliferação foi observado (POWELL & 

SONNENFELD, 2006). 

Além da ativação de macrófagos e células NK, a infecção pelo T. cruzi 

também mobiliza outros elementos celulares envolvidos na resposta inata do 

hospedeiro. Algumas subpopulações linfocitárias são intensamente estimuladas no 

modelo murino de infecção. Duas principais subpopulações de linfócitos T CD4+ e 

T CD8+ são importantes no controle à infecção causada por T. cruzi.  

Animais geneticamente deficientes destas subpopulações são mais 

susceptíveis a infecção por T. cruzi, apresentando alta mortalidade e parasitemia 

frente a inóculos facilmente controlados por animais normais (ROTTENBERG et al., 

1993). 

 A necessidade de células T CD4+ foi atribuída tanto à sua capacidade de 

auxiliar na produção de anticorpos líticos quanto em produzir citocinas como o INF-

γ que auxiliam na destruição de formas intracelulares do parasita em células 

infectadas (TARLETON et al., 1996).  

 Durante a avaliação do tratamento com DHEA em camundongos 

imunossuprimidos e infectados com Cryptosporidium parvum detectou-se um 

aumento das populações de células esplênicas T CD4+ e T CD8+ em relação ao 

animais não tratados (RASMUSSEN et al., 1995). Em contrapartida esses resultados 

são contraditórios aos observados em animais não infectados onde o tratamento não 

alterou a  produção dessas populações celulares (DAYNES et al., 1990).  
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 Tais diferenças podem ser explicadas atravéz da dose administrada nos 

diferentes trabalhos onde DAYNES et al. (1990) administrou 100 µg por animal e 

RASMUSSEN et al. (1995) administrou 10 mg por animal por dia.  

 Análise fenotípica das populações celulares por citofluorimetria de fluxo 

revelou que o tratamento com DHEA reduziu a produção de linfócitos T CD4+ nos 

animais infectados o mesmo não ocorreu nos animais sem infecção onde o grupo 

tratatado apresentou um aumento desta população em relação ao grupo não tratado 

(Figura 11).  

Em relação a produção linfócitos T CD8+, ambos os grupos infectados e não 

infectados tratados apresentaram uma redução desta população em comparação aos 

animais não tratados (Figura 12).  

A replicação do parasita nos macrófagos é aparentemente regulada por 

citocinas, que afetam, não apenas o desenvolvimento da infecção, mas também a 

morbidade da doença. Dentre as citocinas estudadas, o IFN-gama tem sido associado 

a resistência do hospedeiro à infecção durante a fase aguda (SILVA et al., 1992; 

SAMUDIO et al., 1998 ). Em modelos experimentais, na fase aguda da infecção pelo 

T. cruzi, a administração de IFN-gama tem efeito protetor; já sua neutralização 

resulta em aumento da susceptibilidade.  

A produção dessa citocina, no início da infecção, diminui a mortalidade dos 

animais infectados apesar de não eliminar a infecção (SILVA et al., 1992; 

MINOPRIO et al., 1993; CARDILLO et al., 1996). Nessa fase, a principal fonte de 

produção de IFN-gama é a célula NK; a produção de IFN-gama por linfócitos T 

ocorre só tardiamente.  
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Outras citocinas, como IL-10 e TGF-beta, estão associadas a susceptibilidade 

à infecção pelo T. cruzi (SILVA et al., 1992), devido, provavelmente, a seu papel 

inibidor da atividade de IFN-gama. REED et al. (1988) e CARDILLO et al. (1996) 

mostraram que a produção de IFN-gama por células mononucleares, induzida pelo T. 

cruzi in vitro ou in vivo, seria regulada pela IL-10, sugerindo que a maior ou menor 

resistência observada na fase inicial da infecção (fase aguda) poderia ser uma 

consequência do balanço IFN-gama / IL-10 (SILVA et al., 1998). 

 O controle da progressão da tripanosomíase no hospedeiro é dependente dos 

níveis de TNF-α e IFN-γ durante a fase aguda da infecção (SILVA et al., 1995). 

 Alguns trabalhos demonstram que o padrão de produção de citocinas 

determina o direcionamento da infecção por T. cruzi. Relatam ainda que a inibição 

gênica em animais knockout, ou a neutralização de não produtores de IFN-γ, TNF-α, 

e IL-12 agrava a infecção por T. cruzi (GALVÃO DA SILVA et al., 2003, SILVA et 

al., 1995).  

 Diversos trabalhos relatam que tanto IFN-γ quanto TNF-α são potentes 

mediadores da resposta imune do hospedeiro contra o parasita (SILVA et al., 1995; 

MICHELIN et al., 2005). Sabe-se também que o DHEA exerce uma ação 

potencializadora sobre a resposta imune (DAYNES et al., 1990).  

 Os dados encontrados na literatura referentes à participação do IFN-γ no 

controle da doença de Chagas experimental, bem como a ação imuno-moduladora do 

DHEA, corroboram com os resultados desta pesquisa. 

  

http://www.sciencedirect.com/#bib17
http://www.sciencedirect.com/#bib47
http://www.sciencedirect.com/#bib47
http://www.sciencedirect.com/#bib47
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 A terapia com DHEA induziu uma otimização na produção de IL-2, IL-12, 

IFN-γ e TNF-α (Figuras 12, 13, 16 e 17) nos grupos infectados, que no 14o dia 

experimental apresentaram uma concentração significantemente mais elevada que o 

grupo não tratado para ambos o sexo, assim, o aumento que obtivemos vem a 

confirmar os dados previamente apresentados na literatura comprovando uma ação 

estimuladora do DHEA na produção de citocinas (DAYNES et al., 1990).  

 É sabido que o DHEA apresenta múltiplas funções em relação a produção de 

células T e macrófagos. Estudos sugerem que altas concentrações de DHEA 

favorecem uma elevação na resposta Th-2 elevando a concentração de IL-4 e TGF-β 

(DU et al., 2001).  

 Todavia esses resultados são contraditórios com os achados in vivo onde a 

administração de DHEA estimula a resposta Th-1 (INSERRA et al., 1998; ZHANG 

et al., 1999). Esta discrepância pode ser em parte explicada devido ao fato do DHEA 

ser rapidamente convertido em outros esteróides (LONGCOPE, 1995).   

 Em relação a resposta Th-2 (IL-4, IL-10 e TGF-β) também observamos uma 

estimulação do DHEA neste parâmetro avaliado nos animais infectados submetidos 

ao tratamento (Figuras 14, 15 e 18).   

 Desta forma, a administração hormonal parece agir de maneira sinérgica com 

as outras interleucinas avaliadas neste experimento no sentido de reduzir as 

alterações patológicas da infecção ao hospedeiro, demonstrando a capacidade imuno-

moduladora deste hormônio, direcionando positivamente a resposta imunológica do 

tipo Th-1 no combate ao parasita, e também de atuar na resposta Th-2 com 

conseqüente diminuição das agressões patológicas em conseqüência da parasitose.  
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 BRICENO e MOSCA (1996) avaliaram a produção de IL-2 em pacientes com 

diferentes formas clínicas da doença de Chagas e observaram que pacientes 

chagásicos assintomáticos apresentavam níveis mais altos de IL-2 que os com 

cardiopatia. 

Artigos relatam as atividades biológicas do DHEA incluindo: redução da 

massa corpórea (YEN et al., 1977; SCHWARTZ et al., 1981), inibição da glicose-6-

fosfato desidrogenase (TSUTSUI et al., 1962), efeito anti-tumoral (SCHWARTZ et 

al., 1981), e redução da glicose sanguínea (COLEMAN et al., 1982). 

Alguns parâmetros bioquímicos foram também avaliados, dentre eles a 

dosagem de glicose. Observamos um potente efeito hipoglicemiante na vigência do 

tratamento com DHEA nos grupos tratados infectados e não infectados (Tabela 5). 

Os resultados obtidos corroboram os já existentes na literatura, evidenciando a 

capacidade do DHEA em reduzir a glicose (COLEMAN et al., 1982).  

Sabe-se que durante a fase inicial de uma infecção ocorre elevação dos níveis 

de cortisol propiciando condições para o agente patogêncio evadir-se da resposta 

imune. A cortisolemia também está relacionada com o aumento de glicose no 

sangue, demonstrando desta maneira que o cortisol afeta diretamente a 

gliconeogênese (KHANI & TAYEK, 2001).  

Outro trabalho demonstrou que ratos submetidos a adrenalectomia 

apresentaram redução nas concentrações de glicose (CIPRES et al., 1995). Dessa 

forma podemos aventar a hipótese que o tratamento com DHEA na infecção por T. 

cruzi sobrepôs os efeitos antagônicos do cortisol que aqui é revelado por uma 

contenção da evolução parasitária em decorrência do estímulo da resposta imune 

induzida pela administração de DHEA. 
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A avaliação dos níveis de colesterol e triglicérides não apresentaram 

alterações significativas em decorrência da administração do DHEA (Tabela 5). 

Apesar desse hormônio exercer ação inibidora sobre a enzima glicose-6-fosfato, 

enzima esta necessária para produzir NADPH que por sua vez participa da síntese de 

ácidos graxos, também conhecidos por seus efeitos antiobesidade, não foram 

estimuladas o suficiente para produzirem um efeito redutor para os níveis de 

colesterol e triglicérides.   

   Os resultados apresentados nesse trabalho comprovam a importante influência 

que o tratamento com DHEA tem no desenvolvimento da fase aguda da infecção 

chagásica. A suplementação com DHEA exerce uma importante ação sobre o 

sistema imune, gerando condições desfavoráveis para o estabelecimento do parasita. 

O encontro de novas drogas eficazes no tratamento da doença de Chagas 

ainda requer inúmeros esforços. Desta maneira os dados até o momento obtidos com 

a utilização do DHEA revelam seu potencial efeito imunoestimulador, minimizando 

as conseqüências patológicas que normalmente ocorrem na fase tardia da doença.  

Certamente não estamos satisfeitos com os poucos recursos terapêuticos para 

o tratamento da doença. É imperioso buscar novos medicamentos eficientes. Desta 

maneira, este trabalho já publicado vem a se somar em mais uma terapia para o 

tratamento da infecção chagásica. 
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7- CONCLUSÃO  

 

A terapia com DHEA exerceu uma ação parcialmente efetiva sobre a resposta 

imune celular e humoral, que pode ser resumida por uma redução significativa da 

parasitemia sanguínea e tecidual, minimizando as lesões e conseqüências 

patogênicas características da fase crônica.  

Desta maneira conclui-se que o DHEA quando administrado durante a 

infecção chagásica experimental pode ser considerado como uma ferramenta 

parcialmente eficaz para o controle da evolução da fase aguda da infecção 

experimental para ambos os sexos. Deve ser levando em conta que a utilização deste 

hormônio não assume caráter curativo, apenas propicia melhores condições ao 

hospedeiro de direcionar sua resposta imunológica, de forma a controlar a replicação 

parasitária, sem ocasionar no hospedeiro os efeitos colaterais danosos procados pelas 

drogas tripanossomicidas disponíveis atualmente no mercado. 
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