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RESUMO 

A infecção pelo Trypanosoma cruzi pode desencadear a forma clínica digestiva da doença 

de Chagas caracterizada pela presença de infiltrado inflamatório, destruição do plexo 

mioentérico, fibrose e distúrbios funcionais. O background genético do parasita exerce 

importante papel na imunopatogênese desta forma em humanos. Terapias farmacológicas 

que eliminem o parasito e/ou amenizem a resposta inflamatória e o dano tecidual têm sido 

propostas. Neste estudo, foram avaliadas as ações da Doxiciclina (Dox), em monoterapia 

ou em associação com o Benznidazol (Bz), durante a fase crônica da infecção 

experimental pelo T. cruzi. Cães sem raça definida foram infectados (ou não) com 2000 

formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Berenice-78 do T. cruzi e submetidos ao 

tratamento diário com doses subantimicrobianas de Doxiciclina durante 12 meses de 

infecção (50 mg/kg manhã e noite) em associação (ou não) com o Benznidazol por 60 

dias (7 mg/kg manhã e noite a partir do 9° mês de infecção). Após a eutanásia, o esôfago 

e o cólon dos animais foram extraídos e conservados para análise histopatológica e 

quantificação de mastócitos, avaliação da carga parasitária tecidual por qPCR, e análise 

dos níveis teciduais da quimiocina CCL2 por ensaio imunoenzimático. Apesar da 

reduzida carga parasitária no cólon, a cepa Be-78 foi capaz de induzir uma resposta 

inflamatória discreta e difusa nos cães infectados, tratados com Bz e com a associação 

Dox + Bz. Porém, não se observou neoformação de colágeno, nem alterações 

morfológicas nos tecidos dos cães avaliados. Também não foi encontrada diferença na 

quantificação de mastócitos nas camadas submucosa, plexo mioentérico e muscular tanto 

do esôfago quanto do cólon. Além disso, foi observada elevação nos níveis de CCL2 no 

esôfago dos animais infectados. Conclui-se que a Dox, em sua dose subantimicrobiana, 

não apresentou efeitos colaterais ao trato gastrointestinal e não alterou o quadro 

inflamatório digestivo associado à infecção pela cepa Be-78 do T. cruzi em cães. Novas 

investigações são necessárias sobre o potencial imunomodulador deste fármaco, 

utilizando outras cepas de T. cruzi e outros modelos experimentais em associação ou não 

com Bz. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, doxiciclina, benznidazol, remodelamento, trato 

digestivo. 

 



 
 

ABSTRACT 

The Trypanosoma cruzi infection can induce a clinical digestive form characterized by 

inflammatory infiltration, destruction of the myenteric plexus, fibrosis and functional 

disturbances. The genetic background of the parasite plays an important role in the 

development of the digestive immunopathogenesis in humans. Therapies that eliminate 

the parasite and/or ameliorate the inflammatory response and tissue damage have been 

proposed. In this study, we evaluated treatment with Doxycycline (Dox), either alone or 

in combination with Benznidazole (Bz), during chronic phase of experimental T. cruzi 

infection. Mongrel dogs were infected (or not) with 2000 blood trypomastigotes forms of 

T. cruzi Berenice-78 strain and submitted to daily treatment with subantimicrobial doses 

of Doxycycline during 12 months of infection (50 mg/kg morning and evening) in 

combination (or not) with Benznidazole for 60 days (7 mg/kg morning and evening, 

starting after the 9th month of infection). After euthanasia, the esophagus and colon were 

withdrawn and preserved for histopathological analysis and quantification of mast cells, 

evaluation of parasite load through qPCR and analysis of tissue levels of chemokine 

CCL2 by enzyme-linked immunosorbent assay. Despite the low parasite load detected in 

the colon, the Be-78 strain was able to induce a discrete and diffuse inflammatory 

response in the infected animals and those treated with Bz and in combination with Dox. 

However, there was no collagen neoformation or morphological changes in the tissues of 

the evaluated dogs. No difference was also found in the quantification of mast cells in the 

submucosal, myenteric plexus and muscular layers of either organs. In addition, there 

were an increase in CCL2 levels in the esophagus of infected animals. In conclusion, we 

assume that Dox, at a subantimicrobial dose, presented a good tolerance and no side 

effects to the gastrointestinal tract of dogs infected by the Be-78 of the T. cruzi. Further 

investigations associated with the potencial immunomodulatory of this drug is necessary, 

using other strains and other experimental models in combination or not with Bz.  

 

Keywords: Trypanosoma cruzi, doxycycline, benznidazole, remodeling, digestive 

tract.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas 

  O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, é um protozoário 

hemoflagelado da ordem Kinetoplastidae e família Trypanosomatidae, que apresenta 

ciclo de vida heteroxênico, sendo transmitido naturalmente aos hospedeiros vertebrados 

por triatomíneos do gênero Triatoma, Rhodnius e Panstrongylus (Chagas, 1909; Levine 

et al., 1980; Steverding, 2014). Esses tripanosomatídeos exibem estágios distintos ao 

longo de sua vida que alternam entre hospedeiros vertebrados e invertebrados (Coura, 

2007). 

O ciclo de vida do parasita se inicia quando o inseto vetor se alimenta do sangue 

de um hospedeiro vertebrado infectado com as formas tripomastigotas do T. cruzi. Ao 

serem ingeridas pelo triatomíneo, parte das formas tripomastigotas sanguíneas são lisadas 

no estômago e o restante diferencia-se em formas epimastigotas que seguem para o 

intestino onde se reproduzem extracelularmente por divisão binária simples. Ao atingirem 

o intestino posterior do vetor, as formas epimastigotas se diferenciam em formas 

tripomastigotas metacíclicas, altamente infectantes, sendo transmitidas ao hospedeiro 

vertebrado durante o repasto sanguíneo dos triatomíneos. A infecção no hospedeiro 

vertebrado ocorre através da inoculação, no local da picada, das formas infectantes 

eliminadas nas fezes e na urina do inseto vetor e assim, infectando diferentes tipos 

celulares (macrófagos, fibroblastos, células epiteliais, células musculares lisas e estriadas) 

do hospedeiro vertebrado (Brener, 1973; Souza et al., 2010; Nogueira et al., 2015). Após 

a invasão, as formas tripomastigotas se fundem aos lisossomos na célula do hospedeiro 

mamífero formando o vacúolo parasitóforo – estrutura na qual ficam contidos 

temporariamente. No interior do vacúolo iniciam sua diferenciação em formas 

amastigotas intracelulares e estas, ao entrarem em contato com o citoplasma, iniciam seu 

ciclo de divisão binária diferenciando-se, novamente, em formas tripomastigotas 

sanguíneas. Estas novas formas são liberadas na corrente sanguínea e invadirão novas 

células, mantendo a infecção (Watanabe Costa et al., 2016). Dessa forma, os parasitos 

circulantes podem infectar um novo hospedeiro invertebrado durante o repasto sanguíneo, 

fechando assim, o ciclo biológico do T. cruzi. 

Além da transmissão vetorial, a doença de Chagas também pode ser transmitida 

por outras vias: transfusão sanguínea, ingestão de alimentos contaminados e pela forma 

congênita. Essas vias têm um importante papel em países não-endêmicos, mas com 
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relevância crescente nas áreas endêmicas (Pérez-Molina & Molina, 2017). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, estima-se que aproximadamente oito milhões de pessoas 

estejam infectadas pelo T. cruzi e mais de 10.000 morrem a cada ano devido à infecção 

(WHO, 2018), bem como cerca de 1,2 milhões de indivíduos encontram-se infectados no 

Brasil (Hotez, 2015). Além disso, têm-se observado um aumento significativo de pessoas 

infectadas em regiões não endêmicas, como Estados Unidos da América, Canadá e em 

vários locais da Europa, Ásia e Oceania em razão das migrações provenientes de países 

endêmicos. Assim, sendo os EUA o principal destino de imigrantes e, em segundo, a 

Espanha, estima-se que cerca de 300 mil indivíduos e de 47 a 67 mil indivíduos, 

respectivamente, estejam infectados pelo T. cruzi (Schmunis, 2007; Gascon et al., 2010). 

 

A doença de Chagas 

A manifestação clínica da doença de Chagas compreende duas fases distintas: 

aguda e crônica. A fase aguda da doença, caracterizada por intensa parasitemia no sangue 

e parasitismo tecidual, ocorre após a infecção inicial (Coura, 2007). Essa fase inicial 

permanece por aproximadamente quatro a oito semanas e geralmente, é assintomática ou 

apresenta sintomas brandos e pouco específicos. Os sintomas incluem febre, inflamação 

no local de inoculação na pele (chagoma de inoculação) e na conjuntiva ocular (sinal de 

Romaña), hepatoesplenomegalia e linfadenopatia. Embora apenas 10% dos casos sejam 

sintomáticos, pode ocorrer o desenvolvimento de miocardite aguda, derrame pericárdico 

e meningoencefalite, principalmente em crianças, levando à morte (Rassi et al., 2010). 

A maioria dos indivíduos infectados (60 a 70%) desenvolvem a forma crônica 

indeterminada da doença de Chagas, caracterizada pela presença de anticorpos anti - T. 

cruzi, mas com eletrocardiograma (ECG), raio X de tórax e exames de esôfago e cólon 

clinicamente normais. Porém, 30 a 40% dos pacientes desenvolverão quadros clínicos 

cardíacos e digestivos (megaesôfago e megacólon) ou ambos durante a fase crônica da 

doença. A forma cardíaca é a mais frequente e grave por acometer o sistema de condução 

e por destruir as células miocárdicas, induzir fibrose e, em alguns casos, hipertrofia. A 

forma digestiva é menos comum, embora mais frequente no cone sul da América do Sul, 

afetando o sistema nervoso mioentérico do trato digestório especialmente o esôfago e o 

cólon distal, causando hipertrofia muscular, descoordenação motora, retenção dos 

alimentos no esôfago e de fezes no reto e cólon sigmoide, culminando no quadro clínico 

denominado megaesôfago e megacólon (Pérez-Molina & Molina, 2017).  
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A lesão chagásica do trato gastrointestinal é caracterizada anatomicamente por 

dilatação em graus varáveis, aumento do lúmen, ausência de obstrução mecânica e 

espessamento da parede muscular associado à hipertrofia. Do ponto de vista microscópico 

observa-se um infiltrado inflamatório constituído, predominantemente, por células 

mononucleares nas camadas muscular da mucosa, submucosa e muscular; ganglionite e 

periganglionite circundando, principalmente, o plexo de Auerbach; ulceração da mucosa 

e fibrose intramuscular focal ou difusa associada ou não a focos de miosite (Adad et al., 

1991; Tafuri, 1971).  

O trato gastrointestinal compreende a cavidade oral, o esôfago, o estômago, o 

intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo), o intestino grosso (ceco e cólon), o reto e o 

ânus. É composto, histologicamente, por mucosa, submucosa, muscular e serosa – 

camadas as quais variam conforme cada região do trato gastrointestinal em espessura e 

função. Ainda, seu controle neural é exercido pelo sistema nervoso autônomo (SNA) 

através da inervação simpática ou parassimpática, e uma divisão independente do SNA 

distribuída ao longo de todo o trato, denominada sistema nervoso entérico (SNE) que 

apresenta (Van de Graff, 1986; Greenwood-Van Meerveld et al., 2017). Estes dois 

sistemas atuam de forma integrada, onde neurônios do SNE são atingidos por axônios de 

neurônios sensoriais extrínsecos do SNA simpático ou parassimpático (Furness et al., 

2000). No entanto, o SNE também apresenta certa automia na regulação de funções 

gastrointestinais como secreção, motilidade, fluxo sanguíneo e controle imunológico 

(Hansen, 2003; Greenwood-Van Meerveld et al., 2017). O SNE é dividido em dois 

plexos: submucoso ou também chamado de Meissner, encontrado na camada submucosa 

controlando secreção gastrointestinal local e fluxo sanguíneo; e mioentérico ou Auerbach, 

situado entre as camadas musculares longitudinal e circular do tubo digestivo, 

responsável, principalmente, pelo controle dos movimentos gastrointestinais (Furness et 

al., 2014; Sanders et al., 2016). Assim, a infecção pelo T. cruzi promove a destruição das 

células nervosas do SNE, provocando alterações no trato gastrointestinal. 

A desnervação, caracterizada por uma significativa redução no número de 

neurônios, têm sido considerada como um importante fator no desenvolvimento da forma 

digestiva da doença de Chagas (Adad et al., 1991; 2001). A avaliação da desnervação em 

pacientes com megaesôfago ou megacólon através de análises morfométricas de áreas 

marcadas com o anticorpo monoclonal anti-PGP-9.5 (produto de gene de proteína 9.5), 

específico para neurônios e fibras nervosas, demonstrou redução na área de expressão de 

PGP-9.5 juntamente com estreitamento dos nervos, dito como perda de axônios nos feixes 
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de fibras nervosas (Da Silveira et al., 2005; 2007b; 2008). Além disso, há uma relevante 

associação entre o processo de desnervação e a presença de células inflamatórias. Em 

pacientes chagásicos com megacólon há um aumento no número de eosinófilos e 

mastócitos em relação aos indivíduos não-infectados e pacientes chagásicos não 

portadores de megacólon (Da Silveira et al., 2007a).  Essas células estão provavelmente 

associadas ao desenvolvimento de fibrose, outro importante ponto na patogênese do 

megaesôfago e do megacólon (Adad et al., 1991; 2001). As células gliais entéricas 

também contribuem para a patologia apresentando fenótipos diferentes associados, ou 

não, a processos inflamatórios intensos e à dilatação ou não do órgão. Em pacientes 

chagásicos não portadores do megacólon foi observado aumento de células gliais GFAP 

(proteína glial fibrilar ácida) que parece produzir uma barreira de proteção para os 

neurônios contra o processo inflamatório ou infecção pelo parasito (Da Silveira et al., 

2007a). 

Nesse contexto, a patogenicidade da infecção deve-se à presença do T. cruzi no 

organismo, onde haverá uma complexa interação entre as moléculas do parasito e as 

células do sistema imune do hospedeiro.  

 

1.2. Aspectos biológicos do Trypanosoma cruzi 

O estabelecimento da infecção pelo T. cruzi depende de inúmeros eventos que 

iniciam com a invasão das células do hospedeiro mamífero. A presença do parasito no 

organismo induz uma complexa interação entre suas moléculas e as células do sistema 

imunológico do hospedeiro vertebrado, fato que permitem sua sobrevivência ao evadir da 

resposta imune inata e adaptativa, exercendo influência direta sobre o desenvolvimento 

da patologia (Watanabe Costa et al., 2016). As mucinas, polissacarídeos, glicoproteínas 

e lipídios ancorados ao fosfatidilinositol são algumas das moléculas de superfície do 

parasito responsáveis pelos processos de interação e invasão celular (Villalta et al., 2009). 

Há, ainda, proteínas envolvidas na invasão e regulação do sistema imune do hospedeiro 

pelo protozoário tais quais a prolil-oligopeptidase (POP) (Santana et al., 1997; Grellier et 

al., 2001), as glicoproteínas 160 (GP160) (Cestari, 2006) e a cruzipaína (Meirelles et al., 

1992; Hart et al., 1993).  

 Sendo capaz de infectar vários tipos celulares, o T. cruzi adapta-se bem ao seu 

hospedeiro vertebrado e determina a manifestação de fenômenos de histotropismo 

(Andrade, 1985). Essa habilidade de infectar diferentes tecidos parece estar associada, 
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principalmente, à variabilidade genética do hospedeiro e do parasito (Andrade et al., 

1999; Vago et al., 2000; Andersson et al., 2003; Macedo et al., 2004).  A maioria das 

cepas apresentam predileção por células musculares (Zhang & Tarleton, 1999) e, desse 

modo, os órgãos mais afetados são o coração e o esôfago/cólon caracterizando as formas 

clínicas cardíaca e digestiva da doença, respectivamente. Entretanto, estudos apontam que 

alterações histológicas também ocorrem em outros tecidos como pâncreas (Novaes et al., 

2012), fígado (Novaes et al., 2015), baço, intestino delgado e cérebro (Andrade et al., 

1999; Vago et al., 2000; Andersson et al., 2003; Macedo et al., 2004). 

A variabilidade intraespecífica do parasito é definida como um dimorfismo das 

formas tripomastigotas sanguíneas denominadas formas delgadas, largas e muito largas 

(Chagas, 1909; Brener & Chiari, 1963). Devido ao seu polimorfismo, diferentes clones 

em uma linhagem podem apresentar tropismo por diferentes tecidos, sendo este um fator 

determinante para o curso clínico da doença de Chagas. As populações com predomínio 

de formas delgadas desenvolvem mais rapidamente picos de parasitemia e são mais 

sensíveis aos anticorpos circulantes. Contudo, populações com predomínio de formas 

largas e muito largas desenvolvem picos tardios de parasitemia, porém são mais 

resistentes à ação do sistema imune do hospedeiro permanecendo por mais tempo na 

circulação. Em relação ao tropismo celular, as formas delgadas infectam, 

preferencialmente, células do sistema mononuclear fagocitário no baço, fígado e medula 

óssea enquanto, as formas largas exibem tropismo por tecido cardíaco e musculatura lisa 

e estriada (Lana & Tafuri, 2000). Corroborando o exposto acima, estudos apontam que a 

cepa Y compreende 91% de formas finas, enquanto as cepas Be-78 e ABC dispõe de 90% 

e 84% de formas largas, respectivamente (Guedes et al., 2007).  Ao correlacionar as 

características de cada cepa à infectividade em células VERO, demonstrou-se alta 

infectividade para a cepa Y e intermediária para a cepa ABC em comparação com a cepa 

Be-78.  

A variabilidade genética de populações de T. cruzi baseia-se, principalmente, em 

padrões de eletroforese enzimática (zimogramas) e modificações no DNA do cinetoplasto 

(kDNA) (Blanco & Montamat, 1998). Essa diversidade morfológica, biológica e genética 

entre populações do parasito originou diferentes classificações para ele. Atualmente, 

recomenda-se a classificação destes parasitos em seis grupos (T. cruzi I aVI) em Discrete 

Typing Units (DTU) que é definido como um conjunto de isolados geneticamente 

semelhantes e que pode ser identificado por marcadores moleculares ou imunológicos 

comuns (Tibayrenc, 1998). As DTUs possuem distribuição geográfica distinta, com 
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prevalência da DTU I na América Central e no norte da América do Sul, enquanto as 

outras linhagens (DTU II-VI) são encontradas predominantemente ao sul da América do 

Sul, sendo todas capazes de promover doença em humanos, porém com poucos relatos 

para a DTU IV. A DTU I não favorece o desenvolvimento da forma digestiva da doença, 

enquanto as DTUs II e V aparentam ser mais patogênicas ao promoverem as 

manifestações das formas cardíaca e digestiva da doença de Chagas. Contudo, não pode 

ser considerado como um panorama definitivo (Zingales, 2011). Essa classificação atual 

das subpopulações do T. cruzi em DTU coloca a cepa Berenice-78 como pertencente ao 

DTU TcII (Zingales et al., 2009).  

A cepa Be-78 foi, originalmente, associada ao primeiro caso clínico da doença de 

Chagas identificado em uma paciente residente do município de Pirapora (Minas 

Gerais/Brasil) (Chagas, 1909). O isolado Be-78 apresenta comportamento biológico in 

vitro e aspectos relacionados à virulência e à patogenicidade bem distintos (Lana, 1981). 

Essa cepa é composta, predominantemente, por formas largas com pico de parasitemia 

tardio e 100% na taxa de sobrevida, sendo também observada parasitando células 

musculares (Lana, 1981; Lana & Chiari, 1986; Guedes et al., 2007). Além disso, em 

meios de cultura acelular, apresenta menor capacidade de crescimento e altas taxas de 

diferenciação (Lana, 1981; Lana & Chiari, 1986). Ainda, foram observadas alterações na 

susceptibilidade ao Benznidazol entre populações de T. cruzi isoladas de cães infectados 

pela cepa Be-78 durante a fase crônica (Veloso et al., 2001). Essas mudanças 

comportamentais refletem a dinâminca populacional da cepa ou a plasticidade genética 

observada no T. cruzi (Veloso et al., 2005). 

Além das características inerentes às cepas, as diferentes formas clínicas da 

doença de Chagas são, provavelmente, resultantes do amplo espectro da ação do sistema 

imune do hospedeiro, em que uma resposta imune eficiente poderia controlar o nível 

parasitário, limitando o dano tecidual, enquanto uma resposta ineficiente não controla a 

carga parasitária, levando a uma inflamação contínua e a condições clínicas severas 

(Tarleton, 2001). 

 

1.3. Imunopatologia na infecção pelo Trypanosoma cruzi 

 Durante a infecção pelo T. cruzi, moléculas antigênicas deste parasito tornam-se 

alvo de uma resposta inflamatória desencadeada pelo próprio hospedeiro, inicialmente 

para eliminar o agente invasor, mas que culmina em um processo patogênico aos tecidos 
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acometidos (Tarleton, 2001). Os primeiros eventos da reposta imune são coordenados 

pela ativação de células Natural Killer (NK), macrófagos e células dentríticas e pela 

liberação de um repertório de citocinas inflamatórias como IFN-gama, TNF, IL-12 e IL-

6 (Brener & Gazzinelli, 1997). As células dendríticas são células apresentadoras de 

antígenos (APC) que participam ativamente durante todo o desenvolvimento e da 

manutenção da resposta inflamatória, sendo responsáveis por ativar linfócitos T antígeno-

específicos (Hart & McKenzie, 1990).  

As células do sistema mononuclear fagocitário como os macrófagose os 

monócitos e inclusive, células polimorfonucleares como os neutrófilos são ativadas por 

meio dos receptores do tipo Toll (TLR) via Myd88. Essas células ativadas, iniciam uma 

cascata de sinalização intracelular culminando na referida síntese das citocinas 

inflamatórias que ativam as células Natural Killer (NK) e os linfócitos T (Campos & 

Gazinelli, 2004). Algumas destas citocinas potencializam a liberação de outro grupo de 

mediadores inflamatórios, denominado quimiocina (Talvani et al., 2000; Campos & 

Gazinelli, 2004). O IFN-gama, além de promover a diminuição da parasitemia, favorece 

a polarização dos linfócitos T em células TCD4+ e TCD8+ com perfil do tipo Th1. Em 

paralelo ao TNF, o IFN-gama também ativa e induz a liberação de óxido nítrico (NO) 

pelos macrófagos que atuará no controle e na morte dos parasitos (Kumar & Tarleton, 

2001; Silva et al., 2003).  

Ainda nesse contexto, as quimiocinas apresentam importante papel no 

recrutamento celular para o sítio inflamatório. Em camundongos infectados pelo T. cruzi 

observou-se o predomínio da expressão de quimiocinas CXCL9, CXCL10, CCL2 (MCP-

1 – monocyte chemoattractantt protein-1) e CCL5 (inicialmente conhecida como 

RANTES – regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted) durante a 

fase inicial e a persistência de CXCL9, CXCL10 e CCL5 na fase crônica da infecção, 

demonstrando o estabelecimento de diferentes perfis inflamatórios (Hardison et al., 

2006). A quimiocina CCL2 foi previamente identificada no plasma de indivíduos 

chagásicos com diferentes graus de disfunção cardíaca (Talvani et al., 2004a), 

contrariamente, o receptor para a quimiocina CCL5 (CCR5), expresso em leucócitos 

circulantes, está relacionado a formas mais brandas da cardiopatia (Talvani et al., 2004b). 

Estudos experimentais com camundongos mostraram que a injeção subcutânea de CCL5 

e CCL2 induziu uma intensa resposta inflamatória mediada por mastócitos (Conti et al., 

1997). Por outro lado, quando estas quimiocinas foram injetadas em camundongos 

deficientes para mastócitos ou com injeção de apenas PBS, não se observou este mesmo 
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efeito inflamatório (Conti et al., 1998). Tal fato destaca a importância dessas quimiocinas 

no recrutamento de mastócitos para o local da infecção. 

Em destaque, os mastócitos empregam um fenótipo que é determinado por fatores 

de seu microambiente e não pelo seu local de origem. Assim, uma vez nos tecidos, estas 

células sofrem ação de diversos fatores de crescimento e citocinas, que atuam em sua 

regulação (Friend et al., 1996; Arinobu et al., 2005). Os mastócitos, quando ativados, 

liberam numerosos mediadores inflamatórios como IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17, IL-18, IL-

33, TNF, fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), 

quimiocinas CCL2/CCL5, metaloproteinase-3 (MMP-3), substância P, histamina, 

triptase, espécies reativas de oxigênio (ROS), espécies reativas de nitrogênio (RNS) e o 

próprio óxido nítrico (NO) durante uma resposta inflamatória (Mekori & Metcalfe, 2000; 

Kalesnikoff & Galli, 2008; Sismanopoulos et al., 2012; Theoharides et al., 2012; 

Kempuraj et al., 2013). Contudo, apresentam também potencial anti-inflamatório ao 

liberar TGF- β1, IL-4, IL-10, IL-13 e histamina, regulando, negativamente, a resposta 

imune em algumas situações particulares (Kuna, 2003; Caraffa et al., 2016). 

Em um estudo in vitro, a presença de mastócitos foi associada ao desenvolvimento 

de fibrose em tecido cardíaco na infecção pelo T. cruzi (Postan et al., 1994). Estudos 

quantitativos revelaram um aumento de mastócitos na submucosa e principalmente, na 

musculatura do intestino delgado e grosso de camundongos cronicamente infectados pela 

cepa ABC do T. cruzi (Tafuri & Brener, 1967) e ainda, seu aumento no tecido cardíaco 

em animais infectados e tratados com enalapril na infecção experimental por este parasito 

(Paula Costa et al., 2010). Esse aumento também foi identificado em pacientes com 

cardiomiopatia chagásica crônica (Almeida et al., 1975) e na muscular do esôfago de 

pacientes chagásicos crônicos, correlacionado a um aumento de colágeno intersticial 

(Pereira, 1972). Ainda, foi apontado um maior número de mastócitos e fibrose em 

pacientes com megacólon em relação aos pacientes não chagásicos e sem megacólon 

(Pinheiro et al., 2003). Porém, os mastócitos foram relatados como ausentes ou raros na 

fase aguda em ratos Wistar infectados pelo T. cruzi (Chapadeiro et al., 1988). 

Desse modo, destaca-se a importante participação dos mediadores inflamatórios 

na resposta à infecção pelo T. cruzi, assim como a necessidade de intervenções 

terapêuticas que possam reduzir ou amenizar o avanço deste processo inflamatório. 
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1.4. Estratégias terapêuticas na infecção pelo Trypanosoma cruzi 

O tratamento convencional na infecção pelo T. cruzi consiste na eliminação do 

patógeno diminuindo a possibilidade de desenvolver a doença e assim, interrompendo a 

cadeia de transmissão do parasito (Sosa-Estani et al., 2009). As terapias mais indicadas 

para o tratamento da doença de Chagas são Benznidazol (Bz) e Nifurtimox. O Bz, 

fármaco utilizado no Brasil, exerce sua função tripanocida através da inibição da síntese 

proteica e da degradação da biossíntese de macromoléculas (Apt, 2010; Munoz et al., 

2011), além de provocar alterações na resposta imune em humanos e em modelo 

experimental (Piaggio et al., 2001; Bustamante et al., 2008; Cutrullis et al., 2011). O 

mecanismo de ação do Nifurtimox, ainda empregado em outros países da América do Sul 

e EUA, consiste em aumentar a produção de metabólitos tóxicos de oxigênio pelo 

parasito, aumentando o consumo de oxigênio e a produção de radical superóxido (H2O2) 

(Maya et al., 2007). Entretanto, apesar de serem relativamente eficazes em alguns casos, 

estão distantes de serem os fármacos ideais por apresentarem baixa eficácia na fase 

crônica da infecção e efeitos colaterais que levam ao abandono do tratamento, além da 

resistência por algumas cepas de T. cruzi aos mesmos (Menezes et al., 2011).  

Contudo, em vista da ausência de tratamentos mais efetivos na eliminação do 

parasito, muitos estudos têm investigado novos compostos/fármacos capazes de regular 

a resposta inflamatória, buscando reduzir o dano tecidual gerador das patologias. 

Atualmente, destaca-se fármacos que, direta ou indiretamente, atuam reduzindo a 

resposta imune do hospedeiro, assim equilibrando ou amenizando a resposta inflamatória. 

O grupo de pesquisa do Laboratório de Imunobiologia da Inflamação (LABIIN), da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), têm avaliado há alguns anos os efeitos 

imunomoduladores de fármacos da classe dos inibidores da enzima conversora de 

angiotensina (Paula Costa et al., 2010; Leite et al., 2017), das estatinas (Souza et al., 

2014), dos beta-bloqueadores (Horta et al., 2017) e inclusive, da classe tetraciclina de 

antibióticos – doxiciclinas (Paula Costa et al., 2016).  

A Doxiciclina (Dox) é um medicamento acessível e amplamente utilizado, 

comumente conhecido por suas propriedades bacteriostáticas, capaz de ligar-se a 

subunidade 30s do ribossomo bacteriano, de inibir sua síntese proteica e, com isso, 

tornando-o um fármaco com amplo espectro contra bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas (Alexander-Savino et al., 2016). Independentemente de sua ação 

antimicrobiana, a Dox apresenta uma série de propriedades farmacológicas, em doses 
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subantimicrobianas, incluindo a capacidade de suprimir a inflamação devido à inibição 

das metaloproteinases, hidrolases e produção de citocinas (Golub, 2011; Bahrami et al., 

2012). É um fármaco de boa tolerância com possíveis efeitos colaterais como distúrbios 

gastrointestinais, incluindo anorexia, vômito, náuseas e diarreia, ulcerações na boca, 

irritação perianal e reação de fotossensibilidade. Sua absorção ocorre por via oral (90% a 

100%), sendo distribuída à maioria dos fluidos, ossos, fígado, baço e dentes porém, 

parcialmente inativada pelo metabolismo hepático; atinge seu nível sérico entre duas a 

quatro horas e apresenta meia-vida de 12 a 22 horas com eliminação pelas fezes (Griffin 

et al., 2010). Estudos experimentais na infecção pelo T. cruzi envolvendo esquemas 

terapêuticos com a Dox demonstraram que o fármaco atua inibindo enzimas responsáveis 

pelo remodelamento da matriz extracelular, além de promover o aumento da sobrevida 

dos animais infectados e reduzir a inflamação no tecido cardíaco (Gutierrez et al., 2008; 

Castillo et al., 2012). Em modelo canino, a Dox em associação com o Bz mostrou ter 

efeito imunomodulador durante a fase crônica da infecção pelo T. cruzi diminuindo a 

inflamação no tecido cardíaco, sendo proposta como uma terapia promissora para a 

infecção pelo T. cruzi (Paula Costa et al., 2016).  

Ademais, um bom modelo de estudo torna-se um desafio para a comunidade 

científica, uma vez que poucos modelos efetivamente mimetizam os aspectos clínicos e 

patológicos da infecção pelo T. cruzi observados em seres humanos, como ocorre com o 

modelo cão. 

 

1.5. O cão como modelo experimental 

A consolidação de modelos experimentais que reproduzam aspectos clínicos e/ou 

a patologia da doença de Chagas facilitariam os estudos terapêuticos (Guedes et al., 

2002). O cão, altamente susceptível à infecção pelo T. cruzi, revela-se como um ótimo 

modelo para estudo por desenvolver as fases aguda e crônica da doença com sinais 

clínicos comparáveis aos observados em seres humanos. A fase aguda da infecção é 

simples de ser reproduzida, especialmente, em animais jovens, inclusive com a presença 

da cardiopatia chagásica crônica fibrosante e difusa (Andrade, 1984; Pedreira de Castro 

& Brener, 1985; Lana et al., 1992). Na fase crônica da infecção no cão ocorre deposição 

de colágeno e formação de infiltrado inflamatório no tecido muscular cardíaco, porém 

não apresenta graves alterações eletrocardiográficas (Andrade et al., 1997). No entanto, 

a forma digestiva da doença de Chagas foi identificada em modelo canino (Okumura & 
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Corrêa-Neto, 1961) assim como, foram encontrados “megas” em diversos segmentos do 

tubo digestivo de cães infectados naturalmente pelo T. cruzi (Köberle, 1957). 

O referido modelo também foi descrito para estudos de quimioterapia da doença 

de Chagas, apresentando resposta terapêutica similar às triagens clínicas de pacientes 

tratados em ambas as fases da infecção (Guedes et al., 2002). Além disso, o cão apresenta 

perfil imunológico com alta proliferação de células do sistema mononuclear fagocitário, 

além do balanço entre as respostas do tipo Th1 e Th2 relacionando a permanência na fase 

indeterminada ou progressão para formas com manifestações clínicas evidentes (Guedes 

et al., 2008; Paula Costa et al., 2016). Assim, o modelo canino é relevante para estudos 

que envolvam processo inflamatório e, consequentemente, evolução da infecção pelo T. 

cruzi.  

Portanto, frente as alterações histopatológicas desencadeadas pelo parasito e o 

intenso processo inflamatório bem reproduzidos em modelo canino, torna-se necessária 

a busca pelo tratamento da doença de Chagas, assim como fármacos capazes de modular 

a resposta imune. Logo, possíveis estratégias terapêuticas como a Dox em associação com 

o Bz devem ser investigadas na tentativa de controlar ou amenizar a resposta inflamatória 

no trato gastrointestinal visto a maior ênfase na forma cardíaca da doença de Chagas 

experimental. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Investigar os efeitos do tratamento prolongado com a dose subantimicrobiana da 

Doxiciclina, em monotereapia ou em associação com o Benznidazol, na resposta 

inflamatória e na distribuição de mastócitos no esôfago e no cólon de cães infectados com 

a cepa Berenice-78 do Trypanosoma cruzi. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Avaliar a carga parasitária no esôfago e no cólon. 

 

2. Analisar e quantificar o processo inflamatório no esôfago e no cólon. 

 

3. Avaliar o processo de neoformação de colágeno no esôfago e no cólon. 

 

4. Quantificar os mastócitos presentes nas camadas submucosa, muscular e plexo 

mioentérico dos órgãos avaliados. 

 

5. Avaliar os níveis teciduais da quimiocina CCL2 no esôfago e no cólon. 

 

6. Avaliar a correlação entre os níveis teciduais de CCL2 e as concentrações dos 

mastócitos nos tecidos. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Atividades preliminares  

No presente estudo foram utilizadas amostras biológicas coletadas durante a 

execução do projeto “Avaliação da intervenção farmacológica com Doxiciclina e 

Benznidazol na fase crônica da infecção pelo Trypanosoma cruzi em modelo canino”, 

colaboração entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a Universidade de 

Alberta no Canadá, coordenado pelos professores André Talvani e Richard Schulz, 

respectivamente. As atividades, previamente, realizadas compreendem a manutenção dos 

animais no Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP, infecção, eutanásia e coleta das 

amostras, executadas no período de 2014 a 2016 pelo Dr. Guilherme de Paula Costa 

durante o desenvolvimento de sua tese de doutorado (Paula Costa, 2016). Os 

procedimentos de execução experimental do projeto foram realizados em conformidade 

com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-

UFOP), com protocolo nº 2013/60, de 12 de fevereiro de 2014. 

 

3.1.1. Animais 

Trinta cães sem raça definida foram fornecidos e mantidos pelo CCA-UFOP para 

a execução experimental do projeto, sem restrição de água e ração. Todos os animais, nos 

primeiros quatro meses de vida, receberam tratamento prévio com anti-helmínticos e 

vacinação para erradicação de possíveis patologias e infecções. Durante esse período, o 

grupo de pesquisadores/estudantes envolvidos no projeto tiveram contato diário com os 

cães para que se mantivessem dóceis até o fim do experimento.  

 

3.1.2. Parasitos e infecção 

 Foram utilizados parasitos da cepa Berenice-78 do Trypanosoma cruzi 

armazenados em nitrogênio líquido e mantidos in vivo por sucessivas passagens em 

camundongos Swiss pelo CCA-UFOP. Aos quatro meses de idade, os cães foram 

inoculados por via peritoneal, com 2000 formas tripomastigotas sanguíneas por Kg 

retiradas de camundongos Swiss próximo ao pico de parasitemia. O sangue foi diluído em 

solução salina 0,9% para ajuste da concentração desejada e a infecção foi confirmada pela 

realização do exame de sangue a fresco (Brener, 1962). 
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3.1.3. Tratamento e eutanásia 

 Os animais foram distribuídos em cinco grupos experimentais com n igual a seis, 

de acordo com o tratamento: Doxiciclina (Dox) na dose diária de 100mg/kg, duas vezes 

ao dia (manhã e início da noite) durante 12 meses, sendo essa terapia iniciada dois meses 

após infecção pelo T. cruzi; Benznidazol (Bz) na dose diária de 7mg/kg, duas vezes ao 

dia durante 60 dias, começando no 9° mês de infecção e o tratamento de Doxiciclina 

associada ao Benznidazol (Dox + Bz).  As doses diárias foram diluídas em PBS e 

carboximetilcelulose 0,5% acrescido de caldo de carne para melhor palatabilidade, com 

volume total de 3,0ml. Apenas o grupo “1” permaneceu não infectado e, a fim de se obter 

dados mais homogêneos, tentou-se manter quantidades similares de machos e fêmeas em 

cada grupo (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição dos grupos experimentais de cães sem raça definida infectados com 2000 

formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Be-78 do Trypanosoma cruzi tratados ou não com 

Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase crônica. 

Grupo  T. cruzi Fêmeas   Machos  Tratamento 

1 Não 3 3 Nenhum 

2 Sim 3 3 Nenhum 

3 Sim 3 3 Doxiciclina (Dox) 

4 Sim 4 2 Benznidazol (Bz) 

5 Sim 2 4 Dox + Bz 

 

Para a eutanásia, os animais foram submetidos à anestesia com tiopental sódico 

(Thiopentax®) na dose de 20mg/kg seguido de 20ml de cloreto de potássio (KCl) 19,1%, 

por via endovenosa. Durante a eutanásia, realizada no 14° mês após a infecção, foram 

coletados vários órgãos para outros estudos, dentre os quais encontram-se o esôfago e o 

cólon. Posteriormente, os tecidos foram pesados e fragmentados para 

conservação/fixação em formaldeído tamponado a 10% ou armazenados em freezer a -

80ºC para as diferentes metodologias propostas neste estudo. 
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3.2. Avaliação da carga parasitária  

 O parasitismo nos tecidos foi avaliado pela técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase em tempo real (qPCR) dividida em duas etapas: extração do DNA e 

amplificação específica do kDNA do T. cruzi. Durante todo o processo foram utilizados 

controles negativos (amostras de tecido de cães não infectados) e controles positivos 

(amostras de tecido de cães infectados sem tratamento). 

a) Extração do DNA 

 O processo de extração de DNA foi realizado utilizando o Kit Wizard® Genomic 

DNA Purification (Promega©, Brasil). Os fragmentos dos tecidos (cerca de 20mg) em 

estudo armazenados em freezer -80°C foram transferidos para tubos de microcentrífuga 

de 1,5ml. Em seguida, foram adicionados 500µl de solução de lise nuclear (Nuclei Lysis 

Solution), sendo mantidas em gelo durante dois minutos e logo, homogeneizadas por 

inversão (10x).  Posteriormente, 20µl de Proteinase K (20mg/mL) (Sigma®, Brasil) foram 

acrescentados e então, homogeneizadas com auxílio de vórtex durante 20 segundos e 

incubadas overnight a 55°C em banho-maria. Logo após, as amostras foram 

homogeneizadas em vórtex e então, acrescentado 3µl de solução de RNase (RNase 

Solution), invertendo os tubos (5x) e incubadas a 37°C por 30 minutos. Após resfriadas 

em temperatura ambiente por 5 minutos, foram acrescentados 200µl de solução de 

precipitação proteica (Protein Precipitations Solution) e homogeneizada vigorasamente 

durante 20 segundos. Novamente, as amostras foram colocadas em gelo por 5 minutos e 

depois centrifugadas a 16.000 rcf por 5 minutos e 30 segundos, sendo a fase aquosa 

recuperada e logo, adicionados 600µl de isopropanol gelado. Os tubos foram invertidos 

por um a dois minutos até completa turvação do DNA. Seguidamente, as amostras foram 

centrifugadas a 16.000 rcf por 5 segundos, o sobrenadante descartado e então, 

homogeneizadas durante 15 segundos. A seguir, foram acrescentados 200µl de etanol 

70% gelado, misturando lentamente por um minuto. Os tubos foram centrifugados a 

16.000 rcf por três minutos e o sobrenadante descartado, deixando-os abertos e invertidos 

no fluxo laminar durante 30 minutos. Ao final, 100µl de solução de hidratação de DNA 

(DNA Rehydration Solution) foram adicionadas às amostras, permanecendo à temperatura 

ambiente por 12h. 

 O controle de qualidade do DNA foi realizado a partir da quantificação e avaliação 

do seu grau de pureza através do NanoDrop® (GE Healthcare, Brasil).  
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b) Amplificação específica do kDNA do T. cruzi 

As reações para determinação da carga parasitária foram realizadas com o kit 

SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Brasil) em placas de 96 poços 

(MicroAmp® Optical 96 Well Reaction Plate – Applied Biosystems, Brasil) e seladas com 

adesivo óptico (MicroAmp® Optical Adhesive Film – Applied Biosystems, Brasil) ao final 

do processo. Foram pipetados 3μl de DNA (30ng) em triplicata e 7μl de um mix de reação 

contendo 2μl dos iniciadores (2,5μM) e 5μl de SYBR® Green Master Mix, com volume 

final de 10μl para cada poço da placa. A reação de PCR foi realizada seguindo a 

programação contida no aparelho ABI 7500 Applied Biosystems com os valores de 

baseline ajustados para 3-15 ciclos e threshold ajustado à região associada ao crescimento 

exponencial do produto da PCR (default).  

Para as análises foi utilizado o método de quantificação absoluta. Esse método 

baseia-se na comparação com um padrão cujo número de moléculas é conhecido e na 

utilização da reta gerada pela diluição seriada da curva padrão (y = ax + b) para quantificar 

o DNA do parasito na amostra (x). Foram utilizados os iniciadores para o gene TCZ (F 5' 

GCTCTTGCCCACAMGGGTGC 3 ', em que M = A ou C, e R 5' 

CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG 3'; amplicon de 195 pb) (Moser et al., 1989; 

Cummings & Tarleton, 2003). A curva padrão foi representada por um gráfico de 

regressão linear semi-log do valor de Cq (eixo Y) em comparação ao log da quantidade 

inicial de ácido nucléico (eixo X). Foi empregado o DNA de epimastigotas da cepa Y do 

T. cruzi (600pg) em sete diluições seriadas de 1:10. Foram utilizados apenas os resultados 

das reações com eficiência da curva da padrão entre 90-110% e valores satisfatórios de 

coeficiente de linearidade (R2 = 0,97-0,99) (Figuras 1 e 2). 

Para cada placa foi realizada uma curva padrão para determinar a carga parasitária 

nas amostras. Isoladamente, reações contendo 50ng de DNA genômico, 0,5μM de 

iniciadores específicos para o gene GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) F 5’-

TGCACCACCAACTGCTTAGC-3’ e R 5’GGCATGGACTGTGGTCATGAG3’, 10μM 

de SYBRTM Green e água livre de nucleases para o volume final total de 20μl, utilizados 

como controle endógeno. Ainda, para cada reação foram utilizados dois controles 

negativos: sem adição de DNA e adição de DNA de tecido não-infectado. Os resultados 

encontrados em escala logarítmica de DNA foram convertidos para número de cópias do 

parasito (parasitos por mg de tecido) considerando que o genoma de T. cruzi possui, 

aproximadamente, 0,33pg de DNA (Lanar et al., 1981; Gonzalez et al., 1984; Souza et 
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al., 2011). Os valores corrigidos para cada grupo experimental foram apresentados como 

média e desvio padrão. A curva de eficiência foi determinada através do cálculo (Stordeur 

et al., 2002): Eficiência (E) = 10 (-1 / slope). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico de amplificação (∆Rn x Ciclo) do Trypanosoma cruzi. Apresentação logarítmica de 

seis diluições seriadas utilizadas na determinação da curva padrão e ajustes do Threshold (linha azul). Cada 

conjunto de linhas coloridas refere-se a um ponto da curva. 

 

 

Figura 2: Exemplo da curva padrão gerada a partir da diluição seriada de 1x106 espimastigotas de 

Trypanosoma cruzi. Em X estão demonstrados os valores de Log da concentração de parasitos e em Y os 

valores de Ct referentes a cada diluição. Logo abaixo do gráfico estão representados os valores do slope (-

3,587), coeficiente de linearidade (R2 =0,996) e a eficiência (90%). 
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3.3. Análise do processo inflamatório 

 A análise rotineira das alterações histopatológicas, incluindo a quantificação do 

processo inflamatório foi realizada em cortes de esôfago e de cólon submetidos à 

coloração Hematoxilina-Eosina (HE). Os fragmentos dos tecidos relacionados a este 

estudo, fixados em formaldeído 10% tamponado, foram desidratados em concentrações 

crescentes de álcool (álcool 70%, 80%, 90%, 95% e álcool absoluto) durante 30 minutos 

em cada. Posteriormente, os materiais foram incluídos em resina (Leica HistoResin, Leica 

Biosystems, Germany) e submetidos a microtomia para obtenção de cortes de 3μm de 

espessura. Os cortes dos tecidos foram corados pela Hematoxilina por sete minutos e 

lavados em água corrente, para retirar o excesso do corante, por um minuto. Em seguida, 

foram corados pela Eosina durante três minutos e, novamente, lavados em água corrente 

por 30 segundos. Após secagem, as lâminas foram montadas com Entellan® (Merck©, 

Germany) e lamínula.  

Na avaliação semiquantitativa do processo inflamatório, as lâminas obtidas foram 

analisadas ao microscópio óptico, por três observadores, para detecção da presença de 

infiltrado inflamatório. Os resultados foram descritos quanto à intensidade (ausente, 

discreto, moderado e intenso) e quanto à localização (focal e difusa), baseados no 

tamanho e frequência dos focos de exsudato. No entanto, para a quantificação do processo 

inflamatório os núcleos celulares foram contados na camada muscular em 30 imagens 

(campos) consecutivas, totalizando uma área percorrida de 1,06x106 µm2. As imagens 

foram visualizadas na objetiva de 40x do microscópio Leica DM5000B, digitalizadas 

através da microcâmera Leica MC170HD e analisadas no software Leica QwinV3 do 

Laboratório de Multiusuários do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB) 

da UFOP. A quantificação do processo inflamatório foi determinada pela diferença 

significativa (p<0,05) entre o número de núcleos de células presentes nos animais não 

infectados ± desvio padrão (Caliari, 1997; Maltos et al., 2004). 

 

3.4. Avaliação da neoformação de colágeno 

Para avaliação de neoformação de colágeno, os cortes histológicos obtidos foram 

submetidos à coloração Picrosirius Red por 45 minutos na solução Picrosirius, lavados 

em água corrente para retirar o excesso do primeiro corante e, contracorados com 

Hematoxilina de Harris por dois minutos. Em seguida, secagem das lâminas e montagem 

com Entellan® (Merck©, Germany) e lamínula.  A deposição de colágeno foi analisada, 
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qualitativamente (Moura et al., 2009), em 20 imagens (campos) consecutivas na camada 

muscular dos tecidos, totalizando uma área percorrida de 1,1x107 µm2 (Da Silveira et al., 

2007a). As imagens foram visualizadas pela objetiva de 10x e digitalizadas através da 

microcâmera Leica MC170HD associada ao microscópio Leica DM5000B no 

Laboratório Multiusuários do NUPEB-UFOP.  

 

3.5. Análise quantitativa dos mastócitos 

 Para quantificação dos mastócitos, os cortes histológicos foram corados pelo Azul 

de Toluidina por dois minutos e lavados em água corrente, para retirada do excesso do 

corante, por 30 segundos. Após secas, as lâminas foram montadas com Entellan® 

(Merck©, Germany) e lamínula. A contagem dos mastócitos nos tecidos foi realizada, 

manualmente, por três observadores nas camadas submucosa, muscular própria e plexo 

mioentérico em 20 imagens (campos) consecutivas em cada uma das camadas (Pereira, 

1972; Da Silveira et al., 2007a), totalizando uma área percorrida de 0,7x106 µm2. As 

imagens foram visualizadas pela objetiva de 40x e digitalizadas através da microcâmera 

Leica MC170HD associada ao microscópio Leica DM5000B no Laboratório 

Multiusuários do NUPEB-UFOP.  

 

3.6. Análise do nível tecidual da quimiocina CCL2 

 As concentrações da CCL2 foram medidas nos tecidos armazenados a -80ºC, 

utilizando o método ELISA sandwich (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) através do 

kit Duo Set® ELISA (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) seguindo as instruções do 

fabricante. Neste ensaio, um anticorpo de captura é ligado a uma fase sólida na base de 

cada um dos 96 poços da placa. O antígeno, ao ser adicionado, permite a formação de um 

complexo antígeno-anticorpo, sendo removidos com a lavagem aqueles que não se 

ligaram. Posteriormente, é acrescentado um anticorpo de detecção, o qual se liga ao 

anticorpo, formando o complexo “sanduíche”. Ainda, ocorre a adição da solução de 

estreptavidina conjugada com peroxidase de rábano (estreptavidina-HRP) e, em seguida, 

seu substrato, tetrametilbenzidina (TMB) e H2O2. A reação é bloqueada com a solução de 

ácido sulfúrico (2NH2SO4). A densidade óptica de cada poço é detectada por um leitor de 

microplacas configurado para 450nm, com ajustes de correção do comprimento de onda 

para 540nm ou 570nm. Os tecidos armazenados em -80°C foram macerados em tampão 

(100mg/ml) composto por 137mM de cloreto de sódio (NaCl); 2,7mM de cloreto de 
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potássio (KCl); 8,1mM de fosfato de sódio anidro (Na2HPO4); 1,5mM de fosfato de 

potássio anidro (KH2PO4), com pH entre 7,2 – 7,4 e 0,2μl filtrado. Em seguida, os 

homogenatos foram centrifugados a 1300 rpm por 10 minutos e a 4°C, coletando os 

sobrenadantes. As microplacas foram sensibilizadas com 100μl do anticorpo de captura, 

diluído em PBS, deixadas overnight em temperatura ambiente. Após esse período, as 

placas foram lavadas três vezes com a solução de lavagem (0,05% Tween®20 em PBS), 

bloqueadas com 300μl do reagente diluente (PBS e soro fetal bovino-SFB 1%) e 

incubadas por uma hora. Posteriormente, foram inseridos 100μl das amostras e dos 

padrões para a quimiocina em cada poço das placas, com incubação por duas horas. As 

microplacas foram lavadas três vezes para subsequente adição de 100μl do anticorpo de 

detecção e, novamente, incubadas por duas horas. Logo, adição de 100μl de 

estreptavidina-HRP, TMB e H2O2, com três lavagens antes do acréscimo de cada solução. 

Ao final, 50μl de ácido sulfúrico para bloqueio da reação e leitura do comprimento de 

onda de cada poço. Os resultados foram apresentados em picogramas (pg) da quimiocina 

por 100ml de tecido, baseando-se em uma curva padrão. 

 

3.7. Análise estatística 

 As análises estatísticas foram realizadas através do GraphPad Prism5 (GraphPad 

Software®, La Jolla, CA, USA). Todos os dados foram submetidos a testes de normalidade 

e as diferenças consideradas significativas para p<0,05. A avaliação estatística do 

processo inflamatório, quantificação de mastócitos e dos níveis teciduais de CCL2 foi 

realizada através do teste Kruskal-Wallis e do pós-teste Dunns para determinar as 

diferenças específicas entre as médias, quando as alterações foram significativas. Para 

análise de correlação entre as concentrações de mastócitos e os níveis teciduais de CCL2 

foram realizados os testes de Pearson ou Spearman, de acordo com a normalidade dos 

dados, com intervalo de confiança de 95%.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Observações experimentais e macroscópicas qualitativas dos tecidos 

 Segundo relatos dos pesquisadores envolvidos à época de execução do trabalho 

de Paula Costa (2016), não foram observados comportamentos anormais dos cães em 

relação à infecção e aos tratamentos recebidos. Houve perda de quatro animais, mas não 

associadas ao processo de infecção ou às terapias. Todos os cães mantiveram-se dóceis 

sem incidentes com os pesquisadores e os estudantes envolvidos no estudo. No entanto, 

foram relatados alguns eventos de agressividade dentro das baias, sendo atribuídos aos 

períodos de cio das fêmeas. Não foi observado quadros de diarreia nem de redução do 

consumo alimentar dos cães. O esôfago e o cólon dos animais, infectados ou não, 

apresentaram-se macroscopicamente normais sem alterações de tamanho e de 

consistência durante a eutanásia. 

 

4.2. Carga parasitária  

 Apesar de todos os animais terem sua infecção confirmada por exame de sangue 

a fresco, o esôfago dos animais não apresentou parasitismo detectável em nenhum dos 

grupos experimentais avaliados. No entanto, a quantificação do DNA do parasito no cólon 

não apresentou diferença estatística significativa entre os grupos (Figura 3). 
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Figura 3: Avaliação da carga parasitária no cólon de cães sem raça definida infectados pela cepa Be-

78 do T. cruzi tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase crônica. Foram 

processados fragmentos de 20mg do cólon para detecção do DNA do T. cruzi por qPCR e os dados estão 

representados como mediana e valores máximo e mínimo.  
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4.3. Processo inflamatório 

 Foi observado um processo inflamatório discreto e difuso na camada muscular do 

cólon em 33% dos animais infectados e tratados com Bz e/ou em associação com Dox, 

embora sem diferença entre o número de núcleos celulares observados nos grupos 

analisados (Figura 5). O infiltrado inflamatório observado na infecção crônica pela cepa 

Be-78 foi constituído, predominantemente, por células mononucleares. O esôfago 

apresentou padrão histológico compatível com a normalidade, sem processo inflamatório 

significativo (Figura 4).  

 

4.4. Neoformação de colágeno 

 Observou-se ausência de neoformação de colágeno no esôfago e no cólon de todos 

os animais avaliados (Figura 6). 

 

4. 5. Análise quantitativa dos mastócitos  

 Os mastócitos foram analisados em cortes histológicos submetidos à coloração 

Azul de Toluidina, distribuindo-se de modo difuso nas camadas submucosa, muscular e 

plexo mioentérico em todos os grupos avaliados, sem formar acúmulos (Figura 7). Na 

análise quantitativa, não se observou diferença na concentração de mastócitos nos 

diferentes grupos experimentais e nas camadas avaliadas do esôfago e do cólon (Tabela2). 

Tabela 2: Análise quantitativa do número de mastócitos nas camadas submucosa, plexo mioentérico 

e muscular do esôfago e do cólon de cães infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi tratados ou não com 

Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase crônica.  

  ESÔFAGO   CÓLON 

GRUPOS Submucosa Plexo mioentérico Muscular  Submucosa Plexo mioentérico Muscular 

Não infectado 18,8 ± 6,8 5,3 ± 3,1 3,3 ± 2,8   26,7 ± 11,9 3,3 ± 4,9 31,3 ± 16,9 

Infectado 20,3 ± 8,7 6,5 ± 3,4 1,8 ± 0,8   40,2 ± 17,9 2 ± 1,2 28,5 ±  10,4 

Dox 24,5 ± 3 5,4 ±  3,4 2,2 ± 2,3  33,8  ± 12,7 1,5 ± 1,3 27 ± 14,3 

Bz 20,2 ± 14,1 7,2 ± 2,7 1,5 ± 1,4   48 ± 26,1 2,5 ± 1,4 27,5 ± 18,3 

Dox + Bz 

 

19,8  ± 5,6 

 

4,4 ±  1,9 

 

1,8 ± 2,6 

   

18 ±  12,7 

 

1,7 ±  1,9 

 

15,2 ± 8,5 

 

Foram analisadas 20 imagens (campos) por camada, com a objetiva de 40x, totalizando uma área percorrida 

de 0,7x106µm2. Os dados estão representados como Média ± Desvio Padrão. 
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Figura 4: Análise qualitativa e quantitativa do processo inflamatório em cortes histológicos da camada muscular do esôfago de cães infectados pela cepa Be-78 

do T. cruzi tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase crônica. A-E) Análise qualitativa demonstrando ausência de processo inflamatório e 

aspecto histológico compatível com a normalidade em cães não infectados (A), infectados (B), infectados tratados com Dox (C), Bz (D) ou com a associação Dox + Bz 

(E). F) Análise quantitativa do número de núcleos celulares. Os dados estão representados como mediana e valores máximo e mínimo. Barra = 50μm
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"Número de núcleos / 35.493,7µm2"

Figura 5: Análise qualitativa e quantitativa do processo inflamatório em cortes histológicos da camada muscular do cólon de cães infectados pela cepa Be-78 do 

T. cruzi tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase crônica. A-E) Análise qualitativa demonstrando ausência de processo inflamatório e 

aspecto histológico compatível com a normalidade em cães não infectados (A), infectados (B), infectados tratados com Dox (C), Bz (D) ou com a associação Dox + Bz (E). 

F) Análise quantitativa do número de núcleos celulares. Os dados estão representados como mediana e valores máximo e mínimo. Barra = 50μm
2
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Figura 6: Fotomicrografias de cortes histológicos da camada muscular do esôfago e do cólon de cães definida infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi 

tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase crônica. Ausência de processo de neoformação de colágeno significativa no esôfago e 

no cólon de animais não infectados (A e F), infectados não tratados (B e G), infectados e tratados com Dox (C e H), Bz (D e I) ou com a associação Dox + Bz (E 

e J). Picrosirius Red. Barra = 50μm
2
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Figura 7: Fotomicrografias representativas de cortes histológicos do esôfago e do cólon de cães infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi tratados ou não com 

Doxiciclina e/ou Benznidazol na fase crônica. Presença de mastócitos degranulados (seta) na camada submucosa (A e D), no plexo mioentérico (B e E) e  na camada 

muscular (C e F). Azul de Toluidina. Barra = 50μm
2
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4. 6. Nível tecidual da quimiocina CCL2 

 A concentração da CCL2 nos tecidos foi avaliada através do ensaio 

imunoenzimático (ELISA). Na fase crônica da infecção, não foram encontradas 

alterações significativas nas concentrações da CCL2 no cólon dos animais pertencentes 

aos diferentes grupos analisados. No entanto, observou-se um aumento na síntese de 

CCL2 no esôfago associado ao T. cruzi, apresentando diferença em relação ao grupo 

controle (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Avaliação do nível tecidual da quimiocina CCL2 no esôfago e no cólon de cães infectados 

pela cepa Be-78 do T. cruzi tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz) na fase 

crônica. Os dados estão representados como mediana e valores máximo e mínimo. *p<0,05 comparado 

com o grupo não infectado (controle). 

 

4.7. Análises de correlação  

 Ao avaliar a correlação entre o número de mastócitos e a produção tecidual de 

CCL2, não foram encontrados valores satisfatórios no esôfago e no cólon (Figura 9). 

 

 

Esôfago

Dox Bz Dox + Bz

0

100

200

300

T. cruzi

*

C
C

L
2
 (

p
g
/m

L
)

Cólon

Dox Bz Dox + Bz

0

200

400

600

800

T. cruzi

C
C

L
2
 (

p
g
/m

L
)



38 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Correlação entre o número de mastócitos e o nível tecidual da quimiocina CCL2 no esôfago 

e no cólon de cães infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou 

Benznidazol (Bz) na fase crônica. As análises estatísticas apresentam correlação não significativa no 

esôfago (r=0,126 e p=0,540) e no cólon (r=0,137 e p=0,512). 
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5. DISCUSSÃO 

No presente estudo envolvendo cães sem raça definida infectados cronicamente 

pela cepa Be-78, observou-se que o uso prolongado do fármaco Doxiciclina/Dox 

(antibiótico da classe das tetraciclinas), em monoterapia ou em associação com o 

Benznidazol/Bz, não modificou aspectos clínicos e morfológicos do esôfago e do cólon 

dos animais, bem como não alterou parâmetros inflamatórios nestes sítios de potencial 

acometimento pelo T. cruzi. O papel imunomodulador da Dox é pouco documentado em 

condições inflamatórias do trato gastrointestinal, assim como não há estudos associando 

este fármaco à forma digestiva da doença de Chagas. Na colite experimental, esse 

antibiótico foi capaz de reduzir a expressão de marcadores de inflamação como IL-8 e 

NO, reduzindo o infiltrado leucocitário juntamente com a melhora do dano tecidual. Esse 

efeito anti-inflamatório preveniu a ação deletéria de citocinas pró-inflamatórias, enzimas 

envolvidas na resposta inflamatória e no remodelamento tecidual, destacando sua 

capacidade de atuar em múltiplos fatores da resposta inflamatória intestinal (Garrido-

Mesa et al., 2015). Em lesões de isquemia/reperfusão intestinal, frequentemente, 

associadas ao aumento da expressão de caspase-3 (Luo et al., 2016), formação de espécies 

reativas de oxigênio-ROS e ativação de metaloproteinases de matriz-MMP (Eleftheriadis 

et al., 1996; Rosario et al., 2004; Cerqueira et al., 2005), a Dox foi capaz de proteger as 

células intestinais de danos induzidos por hipóxia in vitro ao diminuir a liberação do 

marcador de dano celular LDH e a expressão de caspase-3 (Hummitzsch et al., 2017).  

Contudo, em nosso estudo, a Dox, em dose subantimicrobiana, não provocou 

diarreia nem alteração da mucosa nos animais, mas, ao mesmo tempo, não interferiu na 

resposta inflamatória encontrada no cólon. Contrariamente, no esôfago, esse antibiótico 

pode induzir lesões devido às condições ácidas geradas pela sua dissolução nos tecidos, 

além de acumular-se e lesionar as células epiteliais esofágicas ao inibir a síntese proteica 

(Al-Mofarreh & Al Mofleh, 2003; Zografos et al., 2009; Dağ et al., 2014). Entretanto, a 

ação anti-inflamatória de um fármaco pode ser condicionada pelas diferenças entre os 

modelos experimentais e a dosagem ministrada (Garrido-Mesa et al., 2015). Dessa forma, 

no presente estudo, foi importante avaliar as condições diárias dos animais que 

mantiveram o apetite e a ingesta de ração diária até o fim do experimento, além de não 

apresentarem alterações estruturais evidentes nos órgãos após eutanásia. 
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O trabalho que propiciou os dados do presente estudo envolvendo o trato 

gastrointestinal foi, originalmente, proposto para avaliação da cardiopatia associada ao T. 

cruzi. Neste estudo, os mesmos cães apresentaram redução da inflamação cardíaca, com 

um infiltrado inflamatório difuso apenas nos cães infectados não tratados, enquanto nos 

animais não infectados e naqueles em monoterapia ou em combinação terapêutica não 

houve infiltrado celular detectável durante a fase crônica da infecção (Paula Costa et al., 

2016).  Em consonância com esses resultados, ao avaliarmos o trato gastrointestinal 

destes animais, não foi observado um processo inflamatório significativo, corroborando 

com a presença de um infiltrado inflamatório discreto e difuso no cólon de apenas 33% 

dos cães infectados, tratados com Bz e com a associação Dox + Bz, não sendo suficiente 

para afirmar que a Dox, possivelmente, teria influenciado na redução da inflamação. 

Além disso, não foi encontrada diferença no número de núcleos celulares entre os 

diferentes grupos avaliados do esôfago e do cólon.  

Porém, no estudo de Da Silveira et al., (2007a) observou-se a presença de 

infiltrado inflamatório na camada muscular e no entorno do plexo mioentérico do cólon 

de pacientes chagásicos com megacólon, assim como em pacientes chagásicos não 

portadores da forma digestiva. Do mesmo modo, Nogueira-Paiva et al., (2014) avaliaram 

as alterações ocorridas durante a fase crônica da infecção de cães Beagle com as cepas Y 

e Be-78 do T. cruzi no esôfago e no cólon, com ênfase no plexo mioentérico. Observou-

se que ambas as cepas foram capazes de alcançar e parasitar os tecidos, mas somente os 

animais infectados pela cepa Be-78 desenvolveram um processo inflamatório 

significativo nas camadas submucosa e muscular, assim como próximo aos gânglios 

mioentéricos. No referido modelo, a infecção com 4000 formas tripomastigotas 

sanguíneas da cepa Be-78 resultou em lesões intestinais progressivas devido, 

provavelmente, ao parasitismo persistente. Nesse cenário, o cão apresenta-se como um 

ótimo modelo de estudo da infecção experimental pelo T. cruzi. O cão foi, primeiramente, 

proposto por Lana et al., (1992) como modelo ideal na infecção pela cepa Be-78 ao 

induzir a cardiomiopatia chagásica semelhante aos parâmetros clínicos e imunológicos 

observados em humanos. Além disso, a forma digestiva também foi reproduzida em 

modelo canino com a observação (Köberle, 1957; Okumura & Corrêa-Neto, 1961) ou não 

(Machado et al., 2001) de dilatações do esôfago e/ou do cólon. 

Entretanto, nossos dados precisam ser avaliados, em parte, em relação à algumas 

variáveis como (i) ao modelo animal (cães sem raça definida) utilizado, (ii) à carga 

parasitária na infecção (infecção com 2000 formas tripomastigotas do parasito, o que em 
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relação a outros estudos poderia ser considerada uma carga baixa), (iii) às características 

biológicas da cepa do T. cruzi utilizada (Berenice-78) e (iv) ao tempo de infecção (14 

meses de infecção, o que significaria uma fase de cronicidade). Estes parâmetros são 

essenciais na definição do curso e da patogênese associada à infecção pelo T. cruzi em 

qualquer estudo experimental. 

Vale ressaltar, ainda, que a técnica capaz de detectar o kDNA do parasito por PCR, 

como utilizada no presente estudo, é um importante método de monitoramento da 

infecção pelo T. cruzi por apresentar elevada sensibilidade na detecção de fragmentos 

genômicos e do próprio kDNA (Gomes et al., 1999; Britto et al., 2001).  Demonstramos, 

assim, que o parasito se encontrava em menor frequência no cólon e em níveis não 

detectáveis no esôfago. Utilizando essa mesma técnica, Freitas et al., (2005) detectaram 

a presença de T. cruzi em todas as amostras de esôfago, coração e cólon de 25 pacientes 

com as formas digestiva e cardíaca da doença de Chagas. Em seu trabalho, Santos (1998) 

observou que o esôfago de apenas um cão infectado pela cepa Be-78 apresentou 

positividade na PCR para T. cruzi, apesar do expressivo processo inflamatório nesse 

grupo na fase crônica. Vago et al., (2000) observaram a presença de kDNA do T. cruzi 

no coração e no esôfago de pacientes com as formas cardíaca e digestiva, 

respectivamente.  

Ainda, Lages-Silva et al., (2001) avaliaram amostras de esôfago de pacientes com 

megaesôfago chagásico associado, ou não, ao megacólon e à cardiopatia, detectando 

parasitos através da PCR em 69,2% das amostras de esôfago criando a relação entre 

parasitismo tecidual, intensidade do processo inflamatório e grau clínico do megaesôfago. 

No entanto, constatou-se a presença do T. cruzi no esôfago de um paciente não portador 

do megaesôfago (Vago et al., 2000) com 55% a 60% das amostras positivas para PCR de 

pacientes sem megaesôfago chagásico (Vago et al., 2003; Da Silveira et al., 2005; 

Manoel-Caetano et al., 2008). No trabalho de Nogueira-Paiva et al., (2014), amostras de 

esôfago e cólon foram submetidas à PCR para análise de parasitismo tecidual na fase 

crônica, observando parasitismo apenas em 25% das amostras do esôfago de cães 

infectados pela cepa Be-78. Contudo, nossos resultados parecem corroborar com a 

concepção de que a persistência do parasito a longo prazo parece manter ativo o processo 

inflamatório, sendo assim capaz de causar lesões histológicas (Zhang & Tarleton, 1999; 

Lages-Silva et al., 2001; Da Silveira et al., 2005) que estão associados à destruição 

tecidual e à progressão da doença para fibrose. 
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Assim, tendo em vista que a infecção crônica pelo T. cruzi é uma inflamação 

frequentemente associada à fibrose (Lopes et al., 2000), foi avaliada também a 

neoformação de colágeno. No presente trabalho, a cepa Be-78 em cães sem raça definida 

não induziu a neoformação de colágeno, considerando ainda o discreto processo 

inflamatório encontrado apenas no cólon. Nossos dados confirmam os resultados 

encontrados por Nogueira-Paiva et al., (2014) com a ausência de neoformação de 

colágeno na fase crônica em cães da raça Beagle infectados pela cepa Be-78, mas que 

apresentavam um processo inflamatório ativo devido à presença do parasito. Entretanto, 

Pinheiro et al., (2003) e Da Silveira et al., (2007a) analisaram as áreas de fibrose na 

camada muscular em pacientes não infectados, chagásicos com megacólon e chagásicos 

sem formação de “megas”. A análise morfométrica revelou uma área de fibrose 

significativamente maior no cólon de pacientes chagásicos com a forma digestiva em 

relação aos indivíduos não infectados e chagásicos não portadores do megacólon. Esses 

dados corroboram com Adad (1996) que identificou fibrose, moderada ou intensa, no 

cólon em 100% dos chagásicos com “mega” e uma fibrose mais discreta em 20% dos 

casos sem megacólon. Nos referidos estudos, não foi encontrada fibrose em indivíduos 

não chagásicos, classificados como “grupo controle sem infecção”.  

Outra investigação realizada no presente trabalho foi a quantificação da população 

dos mastócitos no esôfago e no cólon. A contagem dos mastócitos foi realizada em três 

diferentes segmentos (submucosa, plexo mioentérico e muscular), não observando 

diferença estatística na concentração de mastócitos nos diferentes grupos experimentais 

em todas as camadas dos tecidos analisados. Os mastócitos são células multifuncionais 

do sistema imune com uma importante participação em várias doenças inflamatórias 

crônicas (Lakhan & Kirchgessner, 2010), bem como na doença de Chagas. Corroborando 

os resultados encontrados no presente estudo, Adad et al. (1992; 1997) também não 

encontraram diferença significativa na contagem de mastócitos entre os chagásicos com 

“mega”, sem “mega” e aqueles não chagásicos. Contrariamente, Tafuri et al., (1947; 

1971) verificaram a presença de elevado número de mastócitos na muscular do intestino 

de camundongos cronicamente infectados pelo T. cruzi e na muscular própria do esôfago 

de chagásicos crônicos, fato posteriormente confirmado por Pereira (1972).  

Ademais, em nosso estudo, observou-se uma tendência dos valores médios de 

mastócitos serem maiores nas camadas submucosa e muscular do cólon em comparação 

ao esôfago, porém essa diferença não foi estatisticamente significante. Possivelmente, 

esse maior número de mastócitos na camada muscular do cólon possa ter associação com 
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a presença de um infiltrado inflamatório ainda que discreto e difuso nesse tecido, sendo 

que o mastócito é uma célula que pode contribuir para a amplificação do processo 

inflamatório. Além disso, talvez esses dados tenham relação com os achados de Pinheiro 

et al. (2003) que encontraram uma miosite, moderada a intensa, em 93,3% dos casos de 

megacólon e uma miosite discreta em 30,1% dos chagásicos sem megacólon. A contagem 

dos mastócitos foi significativamente maior no grupo com megacólon, assim como não 

houve diferença estatística entre os grupos sem formação de “mega” e indivíduos não 

chagásicos. Há também, uma correlação entre áreas aumentadas de fibrose e maior 

número de mastócitos no megacólon chagásico (Tafuri et al., 1971; Pinheiro et al., 2003). 

Contudo, por ter havido ausência de neoformação de colágeno no vigente trabalho, não 

foi possível demonstrar correlação com a concentração de mastócitos. 

No presente estudo, não houve alterações na produção de CCL2 no cólon nem 

mesmo diferenças entre os grupos de animais infectados que receberam tratamento 

farmacológico com Dox e/ou Bz. Por outro lado, no esôfago observou-se um aumento 

significativo na síntese de CCL2 nos animais infectados não tratados em relação ao grupo 

não infectado, ou seja, o parasito foi capaz de induzir uma alta produção da quimiocina, 

como já descrito em outros estudos no sítio cardíaco (Penitente et al., 2015; Paula Costa 

et al., 2016). No trabalho de Penitente et al., (2015) houve um aumento dos níveis 

circulantes de CCL2 e CCL5 em camundongos infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi 

em comparação ao grupo não infectado na fase crônica. Além disso, Paula Costa et al. 

(2016) verificaram que a expressão de mRNA de quimiocinas como CCL2 e CCL5 

estavam aumentadas no tecido cardíaco de animais infectados pela cepa Be-78 em relação 

ao grupo controle não infectado. Ainda, os tratamentos com Dox e Bz reduziram a 

expressão dessas quimiocinas analisadas aos níveis apresentados pelo grupo controle, 

contrariando nossos resultados.  

A expressão e a produção de marcadores inflamatórios mostram-se aumentados 

nas fases aguda e crônica da infecção (Talvani et al., 2000; Penitente et al., 2015) e estão 

relacionados à virulência de cada cepa do T. cruzi (Guedes et al., 2010). Ademais, parte 

destes mediadores, em particular algumas quimiocinas, encontram-se envolvidas no 

recrutamento de mastócitos para o local de infecção (Conti et al., 1997; 1998). Nesse 

contexto, foi investigada possível relação entre os níveis teciduais de CCL2 e a 

concentração de mastócitos no esôfago e no cólon, entretanto sem correlação 

significativa. 
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Ainda, no presente estudo, vale ressaltar que buscou-se associar o Bz como 

intervenção terapêutica na infecção experimental com a cepa Be-78 em virtude de seu 

papel anti-T.cruzi, apesar do tratamento com este fármaco na fase crônica ser amplamente 

discutido e controverso (Urbina, 2014). Nossos dados demonstraram que a monoterapia 

com Bz ou sua associação com Dox, não interferiu em nenhum dos parâmetros 

inflamatórios avaliados, em consonância com os resultados de Santos et al. (2012) e 

Morillo et al. (2015). Isso deve-se, possivelmente, à cepa utilizada em nosso estudo. No 

entanto, alguns autores mostraram que o tratamento com Bz na fase crônica induz uma 

modulação do sistema imune com redução de marcadores inflamatórios (Piaggio et al., 

2001; Sathler-Avelar et al., 2008; Paula Costa et al., 2016; Leite et al., 2017). 

Diante da ausência de uma terapia eficaz contra a doença de Chagas e suas 

manifestações clínicas, principalmente, durante a fase crônica da infecção, têm sido 

propostas novas estratégias farmacológicas a fim de eliminar o parasito e atenuar a 

resposta inflamatória no hospedeiro. Sendo o Bz um fármaco de baixa eficácia na fase 

crônica, acredita-se que potenciais intervenções terapêuticas possam atuar redefinindo o 

curso patológico da doença e prevenindo danos teciduais. Além da principal ação 

antimicrobiana da Dox, têm sido pesquisadas suas possíveis propriedades anti-

inflamatórias, incluindo a capacidade de modular a produção de CCL2 (Raza et al., 2006; 

Paula Costa et al., 2016; Tang et al., 2017), sua capacidade em interferir na ativação de 

mastócitos (Wiesner et al., 2005; Su et al., 2014) e em inibir metaloproteinases (Gutierrez 

et al., 2008; Castillo et al., 2012) associada à infecção pelo T. cruzi. 

Por essa razão, acreditamos que os resultados aqui descritos mostraram que a Dox 

não provocou alterações morfológicas/patológicas no esôfago e no cólon, fato que a 

colocaria como um potencial fármaco com propriedade imunomoduladora a ser melhor 

investigado, em associação ou não ao Bz, na infecção induzida pelo T. cruzi.  
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6. CONCLUSÃO 

A infecção experimental com a cepa Berenice-78 do Trypanosoma cruzi não 

elevou, significativamente, a resposta inflamatória ou induziu a formação de colágeno no 

esôfago e no cólon de cães cronicamente infectados, assim como as terapias com 

Doxiciclina e Benznidazol não promoveram alterações morfológicas e inflamatórias nos 

órgãos avaliados.  
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