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Resumo 

 

 

O protozoário Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, possui 

proteínas de superfície ou glicoproteínas, como a GPI–mucina que se liga a receptores 

primitivos Toll like de células fagocíticas desencadeando a ativação de fatores de 

transcrição responsáveis pela produção e liberação de mediadores pró-inflamatórios que 

participarão efetivamente da resposta inflamatória ativando e recrutando células imunes 

para o sítio inflamatório auxiliando no controle da replicação parasitária.  A 

neovascularização é um mecanismo necessário durante o processo inflamatório, tanto 

para o fornecimento de nutrientes quanto para o aumento do recrutamento celular no 

sítio em questão. Neste estudo, avaliamos a angiogênese inflamatória induzida por 

implantes sintéticos, alojados no espaço subcutâneo em camundongos e estimulados, 24 

horas pós-implante, com antígenos de 10
8
 formas tripomastigotas sanguíneos da cepa Y 

do T. cruzi. Os implantes foram retirados nos dias 1, 4, 7 e 14 pós-implantes para 

análise bioquímica (hemoglobina, enzima mieloperoxidase, enzima N-acetil-b-

Dglicosaminidase), imunológica (citocinas e quimiocinas) e avaliação histológica. Foi 

observado que os antígenos do T. cruzi elevaram os níveis de mediadores inflamatórios 

(TNF-alfa, CCL2, CCL5) e pró-angiogênicas (VEGF) no 7º dia pós-implante e o 

aumento do conteúdo de hemoglobina no 14º dia pós-implante. Além disso, observou-se 

aumento do infiltrado de monócitos no 7º dia pós-implante, provavelmente responsável 

pela angiogênese descrita no 14
o
 dia, sendo estes dados confirmados pela análise 

histológicas dos implantes. O infiltrado de neutrófilos e a deposição de colágeno não 

foram alterados com o estímulo dos antígenos nos dias avaliados. Os resultados obtidos 

através deste estudo sugerem que os antígenos do T. cruzi (cepa Y) atuaram como um 

agente angiogênico (angiogênese inflamatória) no modelo de esponja subcutânea. 

Novas perspectivas de estudos esclarecerão se este padrão de angiogênese observado é 

reprodutível no sítio cardíaco e, se o mesmo é dependente da cepa do T. cruzi utilizada.  

 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, antígenos, angiogênese, inflamação  

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  

 

 

Acute inflammatory cells (granulocytes, macrophages, endothelial cells and fibroblasts) 

ordinarily lead to the resolution of a series events promoting mantainance of local 

tissue. Angiogenesis and inflammation are persistent features of several pathological 

conditions induced by pathological agents. Particularly, glycoproteins derived from the 

protozoan Trypanosoma cruzi are suggested to induce this inflammatory angiogenesis. 

In this study, we investigated the effects of total antigen from 10
8
 trypomastigote forms 

of T. cruzi (Y strain), inoculated in sponge implantes of mice, on angiogenesis, 

inflammatory cell pattern and endogenous production of inflammatory and angiogenic 

mediators on days 1, 4, 7 and 14 post implant. There was an elevation of hemoglobin 

content on the 14
th
 day, assessed by hemoglobin of the implants, but with no difference 

between those sponges stimulated with T. cruzi antigen or vehicle (PBS). However, 

parasite antigens induced high production of vascular endothelial growth factor (VEGF) 

and inflammatory mediators TNF-alpha, CCL2 and CCL5 on the 7
th
 day in sponges 

when compared to the unstimulated group. Accumulation of neutrophils and 

macrophages was determined by measuring of myeloperoxidase (MPO) and N-acetyl-b-

D-glucosaminidase (NAG) enzymes activitiy, respectively. MPO activity was 

unaffected by T.cruzi antigen, but macrophage accumulation was increased after 

stimulation with antigens initiating at day 4 and peaking at day 7. Morphometric 

analysis of the sponges suggested that inflammatory and angiogenic mediators, 

particularly induced by macrophages, increased blood vascularization in the matrix of 

the sponges peaking at 14
th
 day. Together, our results suggest that T.cruzi molecules are 

the pivotal reason to the magnification of inflammatory angiogenesis in the sponge 

model and this process might be trigger by T.cruzi-induced inflammatory mediators. 

 

Key words: angiogenesis, inflammation, Trypanosoma cruzi, antigen 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Inflamação 

 

A inflamação, do latim inflammatio (atear fogo), é reconhecida por quatro sinais e 

sintomas típicos da resposta à lesão, conhecidos como sinais cardinais: rubor 

(vermelhidão, devido à hiperemia), tumor (inchaço, causado pelo aumento da 

permeabilidade vascular e extravasamento de proteínas para o espaço intersticial), calor 

(aumento da temperatura devido às mudanças no fluxo sanguíneo e atividade 

metabólica de mediadores celulares da inflamação), e dor, devida em parte, a mudanças 

na perivasculatura e associada às terminações nervosas. Rudolf Virchow em 1850 

acrescentou um quinto sinal, o functio laesa (perda da função dos órgãos envolvidos) 

(Libby, 2007). 

O processo inflamatório é coordenado por moléculas pró e antiinflamatórias que 

regulam a quimiotaxia, migração e proliferação celular. A resposta inflamatória é um 

processo complexo que requer fatores e tipos celulares distintos, os quais, de forma 

coordenada, controlam o dano tecidual contra injúria por agentes patogênicos, 

traumáticos ou tóxicos. A inflamação, geralmente, termina com um processo de 

cicatrização. Entretanto, se esse processo não é corretamente ordenado, resulta em uma 

inflamação persistente (Benelli et.al. 2006; Charo & Ransohoff, 2006). Os fenômenos 

inflamatórios, tais como irritação, alterações vasculares, exsudação plasmática e celular, 

lesões degenerativas e necróticas, proliferação conjuntiva e vascular reparadora e 

modificações das células do exsudato, se apresentam em etapas, podendo superpor 

durante o decorrer do processo (Filho, 2006). Uma complexa rede de sinais químicos 

que promovem alterações vasculares e celulares faz parte da resposta inflamatória que 

irá iniciar e sustentar uma resposta ao dano tecidual no hospedeiro. Citocinas, 

histaminas e proteases provocam vasodilatação e extravasamento de líquidos, 

promovem adesão endotelial e recrutamento de células inflamatórias, esses mediadores 

inflamatórios são liberados após a injúria no tecido e ficam armazenados em mastócitos, 

presentes em tecidos conjuntivos ou são produzidos por outras células como monócitos, 
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macrófagos, neutrófilos, linfócitos e células parenquimatosas (Nathan, 2002; Filho, 

2006). 

Esses eventos associados à vasodilatação favorecem o aumento do fluxo 

sanguíneo local, promovendo aumento da permeabilidade vascular e extravasamento de 

líquido rico em proteínas para o espaço intersticial. A perda de líquidos leva a uma 

hemoconcentração local, deixando o sangue mais viscoso e lento (Charo & Ransohoff, 

2006). Quando a estase se desenvolve, ocorre uma orientação periférica de leucócitos, 

principalmente neutrófilos, ao longo do endotélio venular, processo denominado 

marginação leucocitária, que representa o primeiro evento das alterações celulares da 

resposta inflamatória (Filho, 2006; Charo & Ransohoff, 2006; Charo & Taubman, 2004, 

Kumar et al. 2010).  

Os mediadores inflamatórios promovem ativação endotelial, aumentando a 

expressão de suas moléculas de adesão, favorecendo o recrutamento de leucócitos que 

rolam lentamente ao longo do endotélio vascular, processo denominado rolamento, e em 

seguida aderem transitoriamente ao endotélio. E quando ativados por quimiocinas, os 

leucócitos aumentam a avidez de suas ligações às moléculas de adesão do endotélio e 

em seguida passam entre as células endoteliais adjacentes, fenômeno chamado de 

transmigração ou diapedese. Esses leucócitos uma vez no interstício migram em direção 

ao estímulo lesivo por quimiotaxia (Kumar, et al., 2008, Kumar et al. 2010). 

Os neutrófilos polimorfonucleares constituem as células predominantes do 

exsudado nas primeiras 24 horas após o início do processo inflamatório, apresentando 

meia-vida curta. (Charo & Ransohoff, 2006). Outro tipo de células inflamatórias, como 

os monócitos migram para o sítio inflamatório por quimiotaxia, onde se diferenciam em 

células dendríticas e macrófagos. Os monócitos começam a migrar dos vasos 18 a 24 

horas depois de iniciada a dispedese, estes se acumulam sendo as células predominantes 

após 48 horas (Visser et al., 2006; Filho, 2006; Kumar, et al., 2008). 

Os macrófagos produzirão uma série de fatores de crescimento e citocinas 

responsáveis por uma ampla variedade de respostas em vários tipos celulares incluindo 

células endoteliais, células epiteliais e células de origem mesenquimal. Os macrófagos 

liberam substâncias biologicamente ativas que resultam na remodelação tecidual e 
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recrutamento de leucócitos adicionais como os linfócitos B, T CD4+ e CD8+ 

(citotóxicos), antígeno-específicos que irão ampliar a resposta imune (Visser et al., 

2006). 

Dentre estas substâncias podem-se citar as espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, proteases, citocinas, quimiocinas, fatores de coagulação e metabólitos do 

ácido araquidônico (responsáveis pelo aumento do recrutamento de leucócitos) além de 

fatores de crescimento como fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator 

de crescimento de fibroblastos (FGF) e fator de crescimento transformante beta (TGF-

β), citocinas fibrinogênicas e fatores da angiogênese, responsáveis pela formação de 

novos vasos (Kumar et al., 2008). 

A resposta inflamatória é regulada por um balanço entre fatores pró e 

antiinflamatórios que coexistem no sítio lesado (Tracey, 2002). O desequilíbrio desses 

fatores resulta no aumento da produção de proteases, proteoglicanos, mediadores 

lipídicos e prostagladinas que, concomitantemente, reforçam o processo (Mrowietz & 

Boehncke, 2006). Como a inflamação envolve a migração e o extravasamento de 

células imunes através da microcirculação, o endotélio exerce papel fundamental nesse 

processo.   

 

1.2 - Angiogênese 

 

A angiogênese é um termo de origem grega (“aggeîon” = vaso capilar, vaso; e 

“gênesis” = formação, constituição) que foi utilizado por Arthur Tremain Herting, em 

1935, para descrever a neoformação de vasos sanguíneos em placentas de macacas 

(Ausprunk & Folkman, 1977). Posteriormente, o termo foi utilizado para descrever o 

crescimento de brotos endoteliais a partir de vasos pré-existentes. Atualmente, tem sido 

utilizado para denotar o processo de crescimento e remodelamento de uma vasculatura 

primitiva em um complexo vascular (Carmaliet, 2000). Dessa forma, a angiogênese é 

definida como crescimento de novos capilares, apresentando um complexo processo que 

envolve interações de vários tipos de células e mediadores para estabelecer um 

específico microambiente adequado, para a formação de novos capilares de vasos pré-
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existentes (Kerbel & Folkman, 2002). Tal processo biológico pode ocorrer em 

condições fisiológicas ou patológicas, tais como, no desenvolvimento embrionário, no 

reparo de feridas e em algumas patologias como retinopatia diabética e tumores (Ribatti 

et al., 2001). 

Os vasos sanguíneos são formados por células endoteliais que estão em contato 

direto com o fluxo sanguíneo. Sob as células endoteliais encontram-se os pericitos, as 

células musculares lisas, a membrana basal e a matriz extracelular. A função, a 

composição e o fenótipo dos vasos sanguíneos variam de acordo com sua localização, 

com a estrutura vascular, os constituintes celulares, a membrana basal e a matriz 

extracelular (Rajotte et al., 1998).  

Nos primeiros estágios da embriogênese, o embrião se desenvolve na ausência de 

vascularização, recebendo sua nutrição por difusão. De maneira ordenada e sequencial, 

contudo, o embrião rapidamente se transforma em um organismo altamente 

vascularizado e sua sobrevivência depende de uma rede complexa de plexos capilares e 

vasos sanguíneos. Os eventos iniciais no crescimento vascular dos quais as células 

endoteliais precursoras (angioblastos) migram para locais distintos, diferenciam e 

reúnem-se em cordões endoteliais sólidos, denominado vasculogênese (Conway et al., 

2001). A vasculogênese é um processo dinâmico que envolve interações célula-célula e 

célula-matriz extracelular dirigido espacialmente e temporalmente por fatores de 

crescimento e outras proteínas. Este processo inclui a diferenciação de células-tronco 

em angioblastos mesodérmico, fator de crescimento dirigindo migração de angioblástos 

para formar ilhas de sangue onde os angioblastos darão origem a células endoteliais. 

(Adair & Montani, 2011). Portanto, a angiogênese é um processo distinto da 

vasculogênese, visto que, ela é a formação de novos capilares a partir de vasos pré-

existentes.  

A formação de novos vasos no indivíduo adulto ocorre a partir de vasos pré-

existentes em resposta direta à demanda tecidual (Rissau, 1997). Sob condições 

normais, em indivíduos adultos as células endoteliais permanecem em estado de 

quiescência, devido o equilíbrio entre substâncias endógenas pró e anti-angiogênicas, 

porém, quando estimuladas adequadamente, as células endoteliais se tornam ativas e 

iniciam uma cascata de eventos que culminam na formação de novos vasos. O 
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equilíbrio de fatores pró e anti-angiogênicos pode ser rompido por fatores químicos ou 

físicos como injúria tissular, hipóxia e alterações do fluxo sanguíneo. (Ingber et al., 

1986; D’amore & Thompson, 1987, Aremberg et al., 1997; Chung & Ferrara, 2010).  

A primeira etapa do processo angiogênico consiste na ativação de células 

endoteliais originadas de vasos sanguíneos pré-existentes. Essas células ativadas 

liberam enzimas proteolíticas que degradam a membrana basal adjacente (Mignatti & 

Rifkin, 1996). As células endoteliais que foram liberadas iniciam a migração em direção 

à matriz extracelular degradada. A etapa seguinte consiste na proliferação das células 

endoteliais e formação do broto capilar, que será estimulado por uma variedade de 

fatores de crescimento, alguns dos quais foram liberados pela própria degradação da 

matriz extracelular (Petterson et al., 2000; Liekens et al., 2001; Dvorak et al., 2003; 

Dvorak, 2005).  

A fase final do processo angiogênico inclui a formação das “alças” capilares e a 

determinação da polaridade das células endoteliais, que será importante para a formação 

do lúmen capilar e para as interações célula-célula e célula-matriz (Bischoff, 1997). A 

estabilização do vaso sanguíneo neoformado é atingida após a migração de células 

mesenquimais ao redor dos novos vasos, e sua posterior diferenciação em pericitos ou 

células musculares lisas (Hirsch & D`amore, 1997). As células periendoteliais são 

essenciais para o amadurecimento dos vasos, pois estabilizam os vasos, estimulando a 

produção de matriz e protegem os vasos contra a regressão (Figura 1) (Carmeliet, 2000; 

Veale & Fearon, 2006).  
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Figura 1: Etapas da angiogênese: VEGF-A direciona o crescimento de capilares nos 

tecidos hipóxicos. (A) As células endoteliais expostas a maior concentração de VEGF-

A tornam-se células Tip (verde). O tecido hipóxico é indicado pelo circulo (azul). (B) 

As células Tip lideram o desenvolvimento dos brotos, estendendo númeras filopódias. 

(C) Os brotos desenvolvidos se alongam pela proliferação das células endoteliais (roxo) 

que seguem as células Tip. (D) Os dois brotos se fudem e formam um lúmen. (E) O 

sangue flui através do capilar recém-desenvolvido, sendo estabilizado pelo 

recrutamento de pericitos (vermelho) e deposição da matriz extracelular (MEC).  

(Adaptado por Adair & Montani, 2011). 
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1.3 - Modelos experimentais para o estudo da angiogênese 

 

A angiogênese pode ser avaliada qualitativa e quantitativamente por uma 

variedade de modelos experimentais in vitro e in vivo (Jain et al.,1997). A maioria das 

etapas da cascata angiogênica pode ser monitorada in vitro, utilizando-se cultura de 

células endoteliais. Os ensaios mais utilizados são o de migração celular em câmara de 

Boyden (e suas variações) e o de proliferação, cujos estudos se baseiam, geralmente, na 

contagem celular, incorporação de timidina ou técnicas de coloração para proliferação 

ou morte celular (Maier et al., 1999; Lynch et al., 1999). Além disso, ensaios para o 

estudo de processos mais complexos baseados na dissolução de matrizes e na 

diferenciação de vasos (ex. formação de estruturas parecidas com tubos a partir de 

células endoteliais cultivadas sobre géis de colágeno ou fibrina) também são utilizados 

(Bischoff, 1995; Folkman & Haudenschild, 1980). Entretanto, apesar da grande 

contribuição na identificação de moléculas que estimulam ou inibem essas etapas da 

angiogênese, nestes ensaios in vitro, as células endoteliais precisam ser removidas dos 

seus microambientes naturais, podendo ter as suas propriedades fisiológicas alteradas 

(Griffioen & Molema, 2000). 

No caso dos modelos in vivo, estes geralmente fornecem informações mais 

quantitativas. Dentre esses modelos, os mais utilizados são as câmaras transparentes em 

roedores (orelha de coelho, dorso de camundongo, bochecha de hamster e câmaras 

cranianas); as preparações teciduais exteriorizadas, cuja mais utilizada é a da membrana 

corioalantóica de embriões de galinha. As preparações in situ, das quais os principais 

modelos são a córnea de roedores, as bolsas de ar subcutâneas, a cicatrização de feridas 

cutâneas e a isquemia coronariana e de membros inferiores, além dos modelos de 

implantes de matrizes de polímeros biocompatíveis, os quais permitem o estudo da 

contribuição relativa de processos inflamatórios precedentes (Carmeliet et al., 1998; 

Engelhardt et al., 1998; Jain et al., 1997; Colville-Nash et al., 1995; Roesel & Nanney, 

1995; Andrade et al., 1987). Adicionalmente, o implante de esponjas sintéticas em 

camundongos é um modelo bem estabelecido na literatura para o estudo da angiogênese 

inflamatória. (Barcelos, et al., 2004, Moura et al., 2010). 
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1.3.1 - Modelo de implante subcutâneo de esponjas  

 

O modelo de implantação subcutânea de matrizes esponjosas em animais foi 

inicialmente descrito por Grindlay & Waugh (1951) e modificado por Andrade e 

colaboradores, em 1987. Neste estudo, esponjas de poliéster-poliuretano foram 

utilizadas como matriz para o crescimento dos vasos sanguíneos. O modelo de 

implantes também já foi utilizado para avaliar o efeito inflamatório e angiogênico de 

drogas sintéticas, como atorvastatina e sinvastatina, entre outras (Araújo et al. 2010). A 

implantação de matriz sintética induz um processo inflamatório com uma conseqüente 

formação de tecido rico de vasos sanguíneos, apresentando-se um excelente modelo 

para o estudo da angiogênese inflamatória. 

A matriz implantada induz uma reação inflamatória tipo corpo estranho, com a 

formação de tecido de granulação rico em células inflamatórias, novos vasos sanguíneos 

e matriz extracelular, sendo envolvido por uma cápsula fibrosa (Mendes, et al. 2007, 

Grindlay & Waugh, 1951). A utilização de implantes de esponjas permite o estudo do 

infiltrado inflamatório, da angiogênese e da deposição da matriz extracelular, bem como 

o efeito de drogas ou outro estímulo sobre o processo (Bailey, 1988; Andrade et al., 

1997; Mendes, et al., 2009; Araújo et al., 2010). 

Esses modelos de implantes têm sido utilizados por serem facilmente 

reprodutíveis e possibilitam objetividade na avaliação da angiogênese, inflamação e 

fibrose, bem como o monitoramento contínuo destes processos, além de permitir a 

investigação de várias características morfofuncionais tanto em condições normais 

como em patológicas.  

 

1.4 – Angiogênese inflamatória induzida pelo Trypanosoma cruzi 

O Trypanosoma cruzi é um protozoário hemoflagelado, digenético que 

pertencente à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae (Chagas 1909). Seu 

ciclo de vida alterna entre hospedeiros invertebrados e vertebrados.  
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A doença de Chagas se inicia com uma fase aguda, caracterizada pela presença de 

níveis elevados de parasitismo tecidual e sanguíneo, sendo o parasito facilmente 

detectado pelo exame de sangue a fresco. Esta fase essa, geralmente assintomática ou 

oligossintomática, o qual inclui sintomas não específicos, como: febre, calafrios, 

náusea, vômitos, diarréia e enfartamento ganglionar. Alguns sintomas são 

patognomônicos, como os sinais de porta de entrada do parasito (sinal de Romanã e/ou 

chagoma de inoculação), além de hepatoesplenomegalia, miocardite e 

meningoencefalite (Laranja et al., 1956). A maioria dos indivíduos sobrevive à fase 

aguda e evolui para a fase crônica da doença Chagas, caracterizada pelo baixo 

parasitismo sanguíneo e tecidual, além da presença de anticorpos específicos anti-T. 

cruzi. É observada, nesta fase, uma grande variabilidade de manifestações clinicas que 

pode ser desde a ausência de sinais e sintomas, quando o paciente encontra-se na fase 

crônica indeterminada, até formas graves caracterizadas por manifestações cardíacas, 

digestivas ou mistas. 

O ciclo de vida do T. cruzi envolve formas evolutivas diferentes que apresentam 

características morfológicas, bioquímicas e funcionais distintas (Brener, 1973; De 

Souza, 1984). As formas infectantes são as formas tripomastigotas, observadas em 

ambos os hospedeiros. Quando encontradas no hospedeiro vertebrado são denominadas 

tripomastigotas sanguíneas, e quando no hospedeiro invertebrado são chamadas 

tripomastigotas metacíclicas. As formas tripomastigotas sanguíneas podem ser 

encontradas nas formas: delgada, larga e muito larga (Brener, 1965). 

As distintas formas do parasito possuem diferentes proteínas de membrana ou 

glicoproteínas em sua superfície, que apresentam papel essencial na internalização de 

células do sistema mononuclear fagocitário, como macrófagos, essencial para 

desencadear uma resposta inflamatória. É sabido que proteínas de membrana do T. cruzi 

ativam receptores Toll like (TLR)-1, 2, 4, 5 e 6 ou TLRs 9 que por sua vez, 

desencadeará a ativação do fator nuclear kB (NF-kB) e mitógeno ativada da proteina 

kinase (MAPK), que acarretará a síntese de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias 

(Campos e Gazzinelli, 2004; Gazzinelli & Denkers, 2006; Bafica et al. 2006; Koga et 

al. 2006; McGettrinck & O’Neill, 2010). Ademais, outros receptores como receptor de 

manose e receptores citosólicos de domínio oligomerização ligados a nucleotídeos 
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(NOD)-like e a família de receptores como gene induzível ácido retinóico I, tem 

também sido recentemente mostrado a induzir a ativação de mediadores inflamatórios 

na presença do T. cruzi. (Silva et al., 2010). 

Entre essas proteínas de membrana, a glicosilfosfotidilinositol (GPI) apresenta 

habilidade de ativar a síntese de mediadores pró-inflamatórias por macrófagos (Campos 

et al., 2001), como a proteína quimioatrativa de monócitos (MCP)-1, mediador de 

recrutamento de leucócitos (Gazzinelli et al., 1999). Outras duas glicoproteínas ligadas 

as GPI, mucina-GPI e transialidase participam ativamente na síntese de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias (Coelho et al., 2002). A transialidase apresenta 

capacidade estimulatória em monócitos e/ou macrófagos de camundongos (Gao & 

Pereira, 2001) e em humanos (Saavedra et al., 1999) para produzir mediadores pró-

inflamatórios. Da mesma forma, Tc52 é uma proteína do T. cruzi que também tem 

capacidade de estimular macrófagos (Fernandez-Gomez et al., 1998). Ambos GPI-

mucina e Tc52 podem sinalizar via receptor TLR2, em macrófagos e células dendríticas 

(Campos et al., 2001; Ouaissi et al., 2002).  

Estudos com 10 isolados de tripomastigotas metacíclico do T. cruzi derivados de 

diferentes fontes em distintas regiões geográficas, revelaram grupos de parasitos que 

expressam distintas glicoproteínas de superfície e desempenham diferentes habilidades 

para invadir células de mamíferos in vitro (Yoshida, 2006). Entre uma diversidade de 

cepas e clones do parasito, CL classificada no grupo T. cruzi VI, CM17 T. cruzi III, 

Colombiana T. cruzi I, em especial a cepa Y do grupo T. cruzi II, abrange o ciclo 

doméstico/humano (Zingales, 2009) é sempre muito estudada em experimentos in vitro 

e in vivo.  

Em particular, a cepa Y do T. cruzi é considerada parcialmente sensível à 

quimioterapia com Benzonidazol. Essa cepa foi isolada de um paciente na fase aguda da 

infecção por Pereira de Freitas em 1950, Marília, São Paulo (Freitas et al., 1953) e, 

posteriormente estudada e descrita por Silva & Nussenzweig (1953). Trabalho realizado 

por Caldas et al. 2008 demonstraram que cães infectados com a cepa Y e outros grupos 

infectados com outras cepas (AAS, Be-78, VL-10) e tratados com Benzonidazol, 

revelou que o animais infectados com a cepa Y apresentou um número 

significativamente menor de células inflamatórias no miocárdio do átrio direito quando 
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comparados ao grupo controle em relação as demais cepas analisadas. Melo et al. 2011 

demonstraram que cães infectados com a cepa Y e não tratados, apresentaram uma 

maior inflamação e remodelamento cardíaco quando comparado ao grupo tratado com 

Sinvastatina.  

O processo de angiogênese na infecção pelo Trypasoma cruzi é considerado uma 

nova e promissora área de investigação. Poucas informações existem e as poucas 

existentes enfocam o papel da calreticulina do parasito exercendo atividade anti-

angiogênica no hospedeiro vertebrado (Ferreira et al. 2004, 2005) e, dessa forma, 

induzindo proteção contra danos de natureza neoplásica. Entretanto, durante a 

cardiopatia chagásica há uma persistente ação inflamatória sobre esse órgão que, em 

poucos anos, findará com uma significativa perda funcional. A angiogênese cardíaca 

representa uma possível mudança nos paradigmas da abordagem terapêutica da doença 

de Chagas cardíaca, focando a possibilidade de substituição ou regeneração de grandes 

áreas ou estruturas cardíacas destruídas.  

Mediante a interação existente entre parasito e hospedeiro, a resposta 

inflamatória direcionada ao sítio inflamatório cardíaco ocorrerá de forma moderada ou 

muito grave, ocasionando em alguns casos falência funcional do órgão ou mesmo morte 

do hospedeiro (Talvani & Teixeira 2011). As quimiocinas, por exemplo, apresentam um 

papel importante nesse processo inflamatório sítio-dependente por exercer função de 

recrutamento leucocitário. Recentemente, foi demonstrado que o T. cruzi é capaz de 

induzir a produção de quimiocinas em macrófagos via receptores Toll (TLR-2), tanto in 

vitro quanto in vivo (Coelho et al. 2002, Carrera-Silva et al. 2008). E de acordo com o 

perfil de quimiocinas produzidas durante a infecção haverá a formação de um infiltrado 

inflamatório no miocárdio com fenótipos celulares específicos (macrófagos, células T 

CD8+), controlando dessa forma a replicação parasitária, mas lesando também o tecido 

do miocárdio. Além disso, alguns trabalhos recentes têm mostrado que diferentes TLRs 

são capazes de induzir a expressão e a secreção de fatores angiogênicos de diferentes 

tipos celulares (Grote et al. 2010, Grote et al. 2011). 

A idéia da participação da angiogênese durante o desenvolvimento 

fisiopatológico da doença de Chagas cardíaca é cientificamente aceita. Porém, pouco se 
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conhece sobre o papel dos diferentes estímulos (pró - e antiinflamatórios) no modelo 

experimental da cardiopatia induzida pelo T. cruzi. 

 

1.5 - Mediadores angiogênicos e inflamatórios  

 

A angiogênese durante o reparo tecidual auxilia na restauração da perfusão 

vascular do tecido lesado e facilita o acesso de leucócitos para o local inflamado, que 

por sua vez, produzem uma grande quantidade de moléculas reguladoras da 

angiogênese, como Fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), Fator de 

crescimento transformante (TGF)-beta e Fator de necrose tumoral (TNF)-alfa, 

proteinases, como as metaloproteinases e quimiocinas (Naldini & Carraro, 2005). 

Neutrófilos iniciam o reparo de feridas pela liberação de citocinas pró-

inflamatórias, tais como TNF-alfa, Interleucina (IL)-1-alfa e IL-1-beta. Tais citocinas 

promovem a adesão leucocitária ao endotélio vascular e o reparo é iniciado. Como uma 

conseqüência do tecido lesado, os monócitos migram para o sistema venoso no sítio da 

injúria do tecido, sendo guiado por alguns fatores quimiotáticos, incluindo quimiocinas 

(CCL2/MCP-1 e CCL5/RANTES) e citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa e IL-1beta) 

(Kovacs, 1991). Uma vez presente no sítio da injúria, os monócitos se diferenciam em 

macrófagos maduros ou células dendrídicas imaturas. Após a ativação, os macrófagos 

liberam fatores de crescimento e citocinas, como por exemplo, fator de crescimento 

derivado de plaquetas (PDGF), VEGF, fator de crescimento fibloblástico (FGF)-2, 

TGF-beta1, bem como TNF-alfa e IL-1 (Kovacs, 1991). Enquanto os macrófagos 

produzem esses efeitos no microambiente do dano, as células endoteliais, epiteliais e 

mesenquimais estão presentes regulando o remodelamento do tecido local pela 

modulação dos componentes da matriz extracelular e da angiogênese. Fibroblastos 

migram para o sítio da ferida e secreta colágeno do tipo III, sendo estimulado pelos 

fatores incluindo PDGF, TGF-beta1, IL-1alfa e IL-1beta (Naldini & Carraro, 2005).  

Dentre esses fatores, há um grande número de moléculas conhecidos que podem 

atuar como reguladores positivos de angiogênese, como fatores de crescimento 

fibroblasto ácido e básico (FGF-alfa e FGF-beta, respectivamente), fatores de 
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crescimento transformante ácido e básico (TGF-alfa e TGF-beta, respectivamente), fator 

de crescimento de hepatócito (HGF), TNF-alfa, PDGF, angiopoietinas, dentre muitos 

outros (Karamysheva, 2008).  

 Uma variedade de estudos sustenta à hipótese que outras citocinas pró-

inflamatórias, tais como TNF-alfa, e células inflamatórias podem modular a 

angiogênese pelos efeitos diretos e indiretos nas células endoteliais, resultando na 

promoção do processo angiogênico (Naldini & Carraro, 2005; Barcelos, 2005). 

 

1.5.1 – Fator de crescimento endotelial vascular (VEGF)  

 

O Fator de crescimento vascular (VEGF) e seus receptores (VEGFR) consistem 

em uma família que representa os reguladores chave no processo angiogênico. O VEGF 

é conhecido como um fator de regulação da permeabilidade vascular. A capacidade 

deste fator em aumentar a permeabilidade vascular define o seu papel importante na 

inflamação e outros processos patológicos (Karamysheva, 2008).  

O VEGF atua pela interação com seus receptores tirosina quinase VEGF-1 e 

VEGF-2 nas células endoteliais. Embora o VEGF se ligue aos dois receptores, parece 

que muitas de suas funções são mediadas pelo VEGF-2, assim induzindo migração, 

sobrevivência e proliferação das células endoteliais pré-existentes e a formação de uma 

nova vasculatura (Wheeler-Jones et al., 1997; Gerber et al., 1998). 

O VEGF-A é um membro da família das proteínas que incluem VEGF-B, 

VEGF-C, VEGF-D e fator de derivado de plaquetas (PDGF). Membros da família do 

VEGF se ligam através do sinal de três receptores tirosina quinase, VEGFR-1 (FLt-1), 

VEGF-2 (KDR) e VEGF-3. O VEGF-C e VEGF-D estão envolvidos no 

desenvolvimento e manutenção de vasos linfáticos (Chung e Ferrara, 2010). 

O VEGF aumenta a permeabilidade vascular através da formação de organelas 

vesículo-vacuolares nas células endoteliais, o que permite o extravasamento de 

proteínas proteolíticas plasmáticas para o meio extravascular. Tais enzimas proteolíticas 

são responsáveis pela degradação da membrana basal e da matriz extracelular 

permitindo a penetração endotelial no espaço perivascular (Distler et al., 2003). 
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Como comentado anteriormente, o crescimento de novos vasos sanguíneos é 

fundamental para a inflamação e se associa a alterações estruturais, incluindo a ativação 

e proliferação das células endoteliais e o remodelamento dos capilares e vênulas, o que 

resulta em expansão da rede da microvasculatura do tecido (Majno, 1998; Bagli et al., 

2004). Uma consequência funcional dessa expansão é a promoção da inflamação 

através de vários mecanismos correlacionados. Primeiro, o influxo de células 

inflamatórias aumentará, em seguida, ocorrerá um aumento do suprimento de nutrientes 

que irá alimentar o processo imune metabolicamente ativo, e por último o endotélio 

ativado contribui para a produção local de citocinas, quimiocinas e metaloproteases 

(Szekanec & Koch, 2004; Chung e Ferrara, 2010). Por isso a expansão anatômica da 

rede microvascular combinada com essa ativação funcional pode continuar recrutando 

células inflamatórias. A angiogênese e a inflamação devem se tornar processos 

cronicamente co-dependentes (Bagli et al., 2004; Szekanec & Koch, 2004; Campos et 

al., 2006).  

Nesse sentindo, a compreensão do processo denominado angiogênese torna-se 

fundamental para se ter uma idéia da real interferência do T. cruzi sobre o processo 

angiogênico dependente da inflamação. 

Estes e outros modelos de angiogênese são importantes para o estudo de eventos 

desencadeadores do processo angiogênico, como a inflamação. Ainda não está 

disponível na literatura nenhum estudo que tenha avaliado o processo de angiogênese 

inflamatória estimulado pela cepa Y do T. cruzi, com esse modelo teremos condições de 

analisar parâmetros angiogênicos induzido por antígenos bruto da forma tripomastigotas 

da cepa Y do T. cruzi.  
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2 - OBJETIVOS 

 

 

2. 1 - OBJETIVO GERAL 

 

 

 Avaliar os efeitos de antígenos brutos da cepa Y do Trypanosoma cruzi na 

angiogênese inflamatória induzida por implantes de esponja alojados no espaço 

subcutâneo em camundongos. 

 

 

 

2. 2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Isolar extratos antigênicos brutos da forma tripomastigota sanguíneo da cepa Y do 

T. cruzi; 

 

 Avaliar através de parâmetros bioquímicos a cinética da angiogênese em 

implantes de esponjas carreando ou não antígenos brutos do T. cruzi. 

 

 Avaliar a produção de mediadores inflamatórios (CCL2, CCL5, VEGF e TNF-

alfa) nos implantes das esponjas; 

 

 Avaliar a influência destes antígenos sobre o acúmulo de macrófagos, neutrófilos 

e sobre a deposição de colágeno.  

 

 Avaliar parâmetros histomorfométricos na matriz das esponjas. 
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3 - Animais, materiais e métodos  

 

3. 1 – Animais 

 

Foram utilizados para este estudo 70 camundongos Swiss machos de18 a 20 

gramas, provenientes do Centro de ciências animal do Núcleo de Pesquisas em Ciências 

Biológicas (NUPEB) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Os animais foram separados aleatoriamente (n=10) e distribuídos em grupos. A 

eutanásia foi realizada por overdose de anestesia (24mg/kg e 240mg/kg, 

respectivamente) de Xilazina/Cetamina respectivamente, de acordo com as normas 

éticas do Colégio Brasileiro de experimentação animal.  

 

3. 2 - Protocolo experimental 

 

Os animais foram divididos em quatro grupos: (i) animais que receberam uma 

dose única de 100µl de antígeno (10
8 

formas tripomastigotas sanguíneos) no primeiro 

dia pós-implante (n=10); (ii) animais que receberam veículo 100µl PBS estéril (n=10); 

(iii) animais que não receberam nenhum tratamento, sendo as esponjas retiradas 24 

horas após o implante (n=10).  Para os animais dos grupos (i) e (ii) as esponjas foram 

retiradas para análise nos dias  4, 7 e 14 pós-implante.   

 

3. 3 - Antígenos do Trypanosoma cruzi  

 

Foi utilizada a cepa Y do T. cruzi para avaliação de seus efeitos pró-

angiogênicos e pró-inflamatórios no modelo de implante de esponja no espaço 

subcutâneo. 

Foi mantida a cultura de células Vero (células de rim de embrião de macaco) em 

meio MEM (minimum essential medium), suplementado com soro fetal bovino 5% em 

estufa a 33ºC e em seguida foi realizada a infecção dessas células com sangue contendo 

10.000.000 de tripomastigotas, mantidos por 24 horas em estufa a 37ºC. Após três dias 

os tripomastigotas foram coletados da cultura, centrifugados a 600 rpm, 26ºC por 3 

minutos para decantar as células Vero. Em seguida foi coletado o sobrenadante 
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contendo as formas tripomastigotas e centrifugado a 3.000 rpm, 4 ºC por 10 minutos 

para decantar os parasitos sendo posteriormente, realizadas três lavagens seqüenciais 

com PBS (Solução salina tamponada com fosfato) estéril a 3.000 rpm, 4 ºC por 10 

minutos. Depois essas formas tripomastigotas foram contadas e suspensas em PBS 

estéril para armazenamento em freezer - 20ºC até o momento do uso. 

 

3. 4 – Técnica de implantação da esponja 

 

Discos de esponjas (poliéster poliuretano) de 8mm de diâmetro e 5mm de 

espessura foram mantidos em álcool 70% v/v durante, pelo menos 24 horas anteriores à 

implantação e, posteriormente, fervido em água destilada por 15 minutos. Estes 

implantes foram utilizados para induzir a inflamação, angiogênese e aderência 

subcutânea. (Andrade et al., 1987; Barcelos, et al. 2004; Mendes et al., 2007;). 

Implantação subcutânea: Os animais foram previamente anestesiados 

intraperitonealmente, com Xilazina/Cetamina (8mg/kg e 60 mg/kg, respectivamente), e 

submetidos à tricotomia e assepsia da região dorsal com álcool 70% v/v. Os animais 

foram dispostos em mesa cirúrgica para a realização de uma incisão mediana dorsal de 

aproximadamente 1 cm em direção caudal. Posteriormente, foi realizada a divulsão do 

tecido subcutâneo interescapular pela incisão mediana. O disco de esponja foi 

introduzido e posicionado aproximadamente 0,5 cm da região interescapular. A sutura 

da incisão foi feita com fio de nylon 3,0 usando ponto Donati, após a cirurgia foi 

administrado uma dose de 20µl de antibiótico (Flotril 25mg/ml). (Andrade et al., 1987). 

Os animais foram mantidos sob observação em ambiente com controle de temperatura 

após a cirurgia. Após recuperação da anestesia os animais ficaram dispostos em gaiolas 

com água e ração e mantidos em estantes aquecidas em torno de 24ºC.  
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A  

B  

 

Figura 2. Esponja de poliéster poliuretano antes e após ser implantada e seu 

posicionamento na região subcutânea dorsal dos animais. Disco de esponja antes da 

implantação (A). Disco de esponja com 4 dias pós-implante (B). 

 

3.5 - Remoção dos implantes 

 

Nos dias 1º, 4º, 7º e 14º pós-implantação os animais foram anestesiados com 

Xilazina/Cetamina (8mg/kg e 60mg/kg, respectivamente). Após eutanásia, os discos de 

esponja foram retirados através de incisão mediana na região dorsal e em seguida 

dissecados (retirado ao máximo todo tecido conjuntivo aderido à esponja) e pesados e 

processados para estudos bioquímicos e histológicos. 
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3.6 - Avaliação histológica dos implantes de esponja  

 

Foram reservados implantes para a avaliação histológica, realizada nos tempos 

de 1, 4, 7, 14 dias pós-implante. Os tecidos coletados para avaliação histológica foram 

fixados em solução formol-salina a 10% durante 24 horas sendo em seguida, realizado o 

processamento histológico que inclui desidratação, diafanização, banho e inclusão em 

parafina. Após estes procedimentos os blocos foram cortados a 5 μm e corados com 

hematoxilina-eosina (HE). Os cortes histológicos dos implantes foram examinados ao 

microscópio óptico, usando-se ocular de 10x e objetivas 10x, 20x e 40x e fotografados 

para posterior análise qualitativa e quantitativa. 

O índice de vascularização presente nos implantes foi avaliado por meio de 

análises morfométricas pelo software Leica. Para a contagem dos vasos sanguíneos, 

esses foram definidos como estruturas com luz de células endoteliais e presença ou não 

de hemácias. O número mínimo de campos contados para a determinação do número de 

vasos foi determinado pela técnica de estudo da variação da instabilidade de valores 

médios em relação à amostra. Em uma lâmina representativa de cada grupo 

experimental foi determinado o número de vasos em 50 campos (aumento de 40x). Com 

os dados dessas 50 amostras foram criados, através de sorteio com reposição, grupos de 

5, 10, 15, 20,25, 30, 35, 40, 45 e 50 amostras. A média e o desvio padrão foram 

calculados para cada grupo. O número mínimo representativo de campos microscópicos 

por tratamento foi obtido quando o aumento no número de campos não resultou em 

considerável redução (≤5%) no respectivo valor do desvio padrão. Os resultados foram 

expressos em média ± SEM do numero total de vasos/15 campo. 
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3.7 – Avaliação da angiogênese e da infiltração tecidual 

 

3.7.1 - Dosagem de hemoglobina 

 

A dosagem do conteúdo de hemoglobina intraimplante foi feita utilizando-se o 

método do reagente de Drabkin desenvolvido em 1932 e adaptado como índice de 

vascularização por Plunkett et al. (1990) e Hu et al. (1995). 

As amostras que apresentaram hemorragia à análise macroscópica foram 

excluídas do ensaio.  Em seguida, cada implante foi pesado e homogeneizado em 0,2 ml 

do reagente cromogênico específico para hemoglobina (reagente de Drabkin-kit de 

Dosagem de Hemoglobina - Labtest) e adicionados em microtubos da marca Ependorff 

de 2,0 ml. As amostras foram centrifugadas a 1.200 rpm ( 4ºC por 30 minutos) e o 

sobrenadante filtrados à 0,22µm (Millipore). Posteriormente, foi realizada leitura 

espectofotométrica desse sobrenadante em comprimento de onda de 540 nm (Leitor de 

ELISA), utilizando-se uma placa de 96 poços de fundo chato. A concentração de 

hemoglobina de cada amostra foi calculada a partir de uma curva padrão conhecida 

(Labtest, Belo Horizonte/MG) e os resultados expressos em concentração de 

hemoglobina (microgramas) por miligrama de peso úmido de implante.  

Após a dosagem de hemoglobina, o sobrenadante foi armazenado em freezer -

20ºC para posterior dosagem de mediadores inflamatórios e angiogênicos e o 

precipitado (esponja) dividido e pesado para determinação de mieloperoxidase (MPO) e 

N-acetil-β-d-glicosaminidase (NAG). 

 

3.7.2 - Avaliação da atividade da Mieloperoxidase (MPO) 

 

A presença de neutrófilos no sítio inflamatório é uma das características 

marcantes do processo inflamatório, sendo que o acúmulo dessas células pode ser 

detectado utilizando a enzima mieloperoxidase (MPO) como um marcador quantitativo, 

por estarem presentes nos grânulos azurófilos dessas células. A dosagem de MPO é uma 

técnica que tem sido usada com sucesso como um marcador bioquímico de 

recrutamento de neutrófilos na lesão e permite demonstrar componente inflamatório de 

forma quantitativa (Mullane et al., 1985; Cross et al., 2003). Para avaliar a atividade da 
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MPO utilizamos a técnica de Bradley et.al, 1982; adaptado para a esponjas por Barcelos 

et al 2004. 

O precipitado da esponja foi ressuspenso em 2,0 mL de tampão fosfato de sódio 

à 80 mM, Ph 6,0. As amostras foram homogeneizadas em vortex por 30 segundos, 

transferidos 300 µL da amostra para um microtubo e foram acrescidos 600 µL de 

HTAB (Brometo de hexadeciltrimetilamônio-Sigma) a 0,75%, em tampão fosfato de 

sódio a 80 Mm, pH 5,4, misturados, sonicada durante 10 segundos e centrifugados a 

2.700g por 10 minutos a 4ºC.  

Em seguida, esse sobrenadante foi usado em um ensaio enzimático. Em um 

microtubo foram adicionados 100 µL de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 1,2mM em 

tampão fosfato de sódio 80 mM diluído em dimetilsulfóxido (DMSO) - Merck e 200 µL 

do sobrenadante das amostras. Esses reagentes foram incubados a temperatura ambiente 

durante 1 minuto. Após este período, foi adicionado H2SO4 (ácido sulfúrico) a 4M para 

paralisar a reação. Transferiu-se 200 µL do produto da reação para a placa de ELISA e 

foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 450 nm. A atividade de MPO foi expressa 

em densidade óptica (OD) / mg de tecido. 

 

3.7.3 – Dosagem da atividade da N-acetil--β-d-glicosaminidase (NAG) 

 

 De forma similar aos neutrófilos, os macrófagos também exercem papel 

importante no sítio inflamatório e, após sua ativação produzem a enzima lisossômica N-

acetil-β-d-glicosaminidase (NAG). A dosagem do NAG é uma técnica utilizada como 

índice da infiltração dessas células nos sítios inflamatórios (Bailey, 1988; adaptado para 

a esponjas por Barcelos et al 2004). Da mesma forma descrita no item (3.6.2), o 

sedimento obtido foi pesado e solubilizado em 2,0 mL de solução de NaCl a 0,9% w/v 

contendo 0,1% v/v de Triton X-100. Procedeu-se à centrifugação a 3000g durante 10 

minutos a 4ºC.  

O sobrenadante foi separado para o ensaio enzimático. No ensaio foram 

adicionados 100 µL do sobrenadante das amostras a placa de ELISA. Às amostras 

foram adicionadas 100 µL do substrato NAG (Sigma) a 2,24 mM diluído em tampão 

citrato-fosfato pH 4.5 (200 mL de ácido cítrico a 0,1M; 310 mL de Na2HPO4 a 0,1M). 

Sobrenadante e substrato foram incubados a 37ºC durante 60 minutos. Para paralisar a 
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reação foram adicionados 100 µL de tampão glicina pH 10.6 (misturados volumes 

iguais de glicina a 0,8M; NaCl a 0,8M e NaOH a 0,8M) em cada poço. A absorbância 

foi medida por espectrofotometria em leitor de ELISA a 400nm. Os resultados foram 

expressos como atividade NAG em densidade óptica (OD)/mg tecido. 

 

3.7.4 – Avaliação da deposição de colágeno  

 

A fibrose foi avaliada pela dosagem de colágeno presente nos implantes. A 

quantidade de colágeno solúvel total (tipos I-V) foi quantificada colorimetricamente 

baseada na reação do picrossirius red. Esta técnica foi desenvolvida por Fhillips e 

colaboradores (2002) e adaptada para o modelo de implantes de esponja por Campos e 

colaboradores (2006) como um método de ligação ao (GLY-X-Y)n das sequências de 

tripla hélice de todos os colágenos nativos.   

As amostras de esponja foram homogeneizadas com tampão (salina 0.1% Triton 

X-100) depois da homogeneização os debris foram removidos pela centrifugação. Foi 

adicionado 50µl do reagente picrossirius red a 50µl da amostra. Após 30 minuntos de 

incubação em temperatura ambiente o complexo colágeno-picrossirius red foi separado 

por centrifugação a 10. 000 durante 15 minutos, em seguida lavado com etanol e o 

complexo colágeno-corante reconstituído em 1 ml de reagente alcalino (NaOH 0,5M). 

A absorbância foi quantificada a 540 nm em um leitor de microplacas (Thermoplate). A 

quantidade de colágeno em cada amostra foi determinada pela comparação de uma 

curva padrão utilizando-se padrão de colágeno (Merk) e os resultados expressos em 

microgramas de colágeno por mg de implante. 

 

3.7.5 – Avaliação de mediadores inflamatórios e angiogênicos 

 

Após a dosagem de hemoglobina, utilizou-se o sobrenadante para a avaliação dos 

mediadores inflamatórios e angiogênicos. Foram adicionados 100 µL do sobrenadante 

em 500 µL de PBS pH 7,4 contendo 0,0 5% de Tween-20 e centrifugado a 12. 000g a 

4ºC durante 30 minutos. O sobrenadante foi usado para utilização em imunoensaio. As 

concentrações de CCL2, CCL5, VEGF e TNF-alfa foram determinadas no sobrenadante 

utilizando-se kits da Peprotech (Ribeirão Preto/SP), específico para cada citocina e de 
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acordo com o protocolo do fabricante. O ensaio foi realizado usando placa de 

microtitulação (ELISA) sensibilizada com anticorpo primário específico para a citocina 

a ser avaliada e incubada a 4ºC durante 12 horas. Após lavagem foi adicionado tampão 

de bloqueio para bloquear os sítios de ligação inespecíficos. Os padrões e amostras 

foram adicionados a placa após lavagem e incubados a 4ºC durante a noite. Nova 

lavagem foi seguida da adição de anticorpo de detecção apropriado e incubação durante 

2 horas à temperatura ambiente. Seguiu-se a lavagem e adição do conjugado 

estreptavidina-peroxidase e incubação por 30 minutos à temperatura ambiente. A placa 

foi novamente lavada, foi adicionado OPD (1,2-Diaminobenzidina) diluído em tampão 

citrato a 0,03M pH 5,0 contendo 0,02% de H2O2 30 v/v. A placa foi incubada abrigada 

da luz durante 30 min. A reação foi paralisada por adição de H2SO4 a 1M. Todas as 

amostras foram ensaiadas em duplicata. A leitura das amostras foi feita em 

espectrofotômetro a 492 nm. Os resultados foram expressos em pg (picogramas)/mg de 

tecido. 

 

3.7.6 – Análise estatística  

 

Para estabelecer o número de animais por grupo de tratamento foram conduzidas 

análises estatísticas para determinação do tamanho da amostra, a um nível de 

significância de p<0,05. 

A análise do intervalo de confiança da média nos experimentos pilotos (para as 

dosagens bioquímicas e análises morfométricas) mostrou que as variáveis estudadas 

apresentaram baixos valores de erro padrão e que com n=10 animais e n=15 campos 

houve confiabilidade nos resultados. Os resultados foram apresentados pelas médias ± 

erro médio padrão (SEM). A comparação entre os dois grupos foi feita utilizando-se o 

teste One Way ANOVA. Para realização da análise e construção de gráficos foi utilizado 

o programa GraphPad Prism 4.0.  
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4 – Resultados   

 

 

4. 1 - Efeitos da aplicação de antígenos brutos de formas tripomastigotas 

sanguíneos da cepa Y do Trypanosoma cruzi nos implantes das esponjas na 

avaliação da inflamação, angiogênese e deposição de colágeno.  

 

O procedimento cirúrgico, a matriz de esponja e a aplicação de antígeno bruto do 

T. cruzi diretamente no implante da esponja foram bem toleradas por todos os animais, 

não apresentando alterações visíveis no comportamento e no local da cirurgia. 

 

4.1.1 – Avaliação da angiogênese 

 

A dose única de 100µL de antígeno da cepa Y (10
8 

formas tripomastigotas 

sanguíneo) aplicados diretamente nas esponjas alojadas no espaço subcutâneo de 

camundongos induziu o recrutamento de células inflamatórias e seus produtos solúveis 

que possibilitaram o aumento da neovascularização dos implantes como observado nas 

alterações do conteúdo de hemoglobina (Figura 3A) e níveis de VEGF nos implantes 

(um marcador de angiogênese) (Figura 3B), quando comparados ao grupo controle.  
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Figura 3: Análise bioquímica da hemoglobina (A) e da produção de VEGF (B) no 

homogenato das esponjas sob estímulo ou não com antígenos do Trypanosoma cruzi 

(cepa Y) avaliadas em etapas distintas após o implante. O dia 1 representa 24h após o 

implante sem administração do antígeno na matriz da esponja. Os resultados são 

apresentados como média +/- SEM e letras diferentes entre as barras significam 

diferença estatística (p<0.05). 

  

4.1.2 - Avaliação da inflamação  

 

A quantidade de neutrófilos recrutada (avaliado como atividade da enzima MPO) 

(Figura 4A) não foi afetada pela presença dos antígenos do T. cruzi (cepa Y) em 

nenhum dos tempos avaliados, mostrando-se similar ao perfil do grupo que recebeu 

apenas PBS (veículo). No entanto, como já conhecido e pré-estabelecido para este 

modelo de implante de esponja, foi observada uma maior quantidade de neutrófilos nos 

primeiros dias pós-implante (dias 1 e 4) por se tratar de um evento inflamatório agudo.  

 Por outro lado, ao avaliar a quantidade de macrófagos presentes na esponja pela 

medida indireta da enzima NAG, observou-se um aumento no recrutamento dessas 
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células associado à presença de antígenos do T. cruzi (cepa Y) ocorrido entre o 4º e o 7º 

dia pós-implante, mas evidenciado principalmente no 7º dia (Figura 4B). 
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Figura 4. Análise bioquímica da mieloperoxidase (MPO) (A) e N-acetil-

glucosaminidase (NAG) (B) nas esponjas estimuladas com antígenos do Trypanosoma 

cruzi (cepa Y) ou não e avaliadas em etapas distintas após o implante. O dia 1 

representa 24h após o implante sem administração do antígeno na matriz da esponja. Os 

resultados são apresentados como média +/- SEM e letras diferentes entre as barras 

significam diferença estatística (p<0.05). 
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4.1.3 - Formação da matriz extracelular e deposição de colágeno  

 

A cinética da deposição de colágeno nos implantes de esponja nos grupos controle 

e tratado foi determinado por análise densitométrica usando coloração com picrosirius 

red. Não houve, entretanto, diferença evidenciada entre as esponjas que receberam os 

antígenos do T. cruzi daquelas que receberam o veículo de administração deste 

antígeno. Finalmente, a detecção bioquímica de colágeno foi evidenciada nestas 

esponjas nos primeiros momentos à partir da presença de neutrófilos (1º dia) no ápice da 

inflamação conduzida por macrófagos (7º dia) e permaneceu elevada até o 14º dia pós-

implante, entretanto não apresentando diferença entre os grupos (Figura 5). 
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Figura 5. Análise densimétrica da deposição de colágeno total nos implantes de esponja 

estimuladas com antígenos do Trypanosoma cruzi (cepa Y) ou não e avaliadas em 

etapas distintas após o implante. O dia 1 representa 24h após o implante sem 

administração do antígeno na matriz da esponja. Os resultados são apresentados como 

média +/- SEM e letras diferentes entre as barras significam diferença estatística 

(p<0.05).  
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4. 2 – Avaliação dos mediadores inflamatórios CCL2, CCL5 E TNF-alfa nos 

implantes  

 

A CCL2 também conhecida como MCP-1(monocyte chemotactic protein-1) é 

uma quimiocina que participa ativamente no recrutamento de monócitos para o sítio da 

inflamação apresentou níveis elevados no grupo estimulado pelo antígeno do T. cruzi no 

7º dia quando comparado ao controle (Figura 6A). Os níveis de CCL5, quimiocina 

conhecida como RANTES (Regulated upon activation normal T-cell expressed and 

secreted), atua juntamente com o CCL2 no recrutamento de monócitos e também 

células T, mostrou diferença entre os grupos no 7º dia pós-implante, apresentando um 

aumento no grupo estimulado quando comparado ao controle (Figura 6B). Da mesma 

forma, os níveis de TNF-alfa nos implantes foram elevados no 7º dia no grupo 

estimulado quando comparado ao controle (Figura 6C). 
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Figura 6. Produção de mediadores inflamatórios CCL2/MCP-1 (A), CCL5/RANTES 

(B) e TNF-alfa (C), o homogenato das esponjas sob estímulo ou não com antígenos do 

Trypanosoma cruzi (cepa Y) em diferentes dias após o implante. O dia 1 representa 24h 

após o implante sem inserção do antígeno na matriz da esponja. Os resultados são 

apresentados como média +/- SEM e letras diferentes entre as barras significam 

diferença estatística (p<0.05).   
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4. 3 – Avaliação histológica  

 

Todos os animais toleraram bem a matriz esponjosa. Não foi observado nenhum 

sinal de infecção ou rejeição do implante no compartimento da esponja durante os 14 

dias do experimento. A administração de 100µL antígeno bruto (10
8 

formas 

tripomastigotas sanguíneas), durante todo período experimental (4, 7 e 14 dias) não 

mostrou sinais de toxicidade ou alterações na atividade motora dos animais. Não se 

observou nenhum sinal de infecção ou rejeição do implante no compartimento da 

esponja durante os 14 dias do experimento.  

Os implantes de ambos os grupos, após coloração com (HE) mostraram 

crescimento de um estroma fibrovascular nos três intervalos de tempo estudados (4, 7 e 

14 dias após o implante de esponja). As alterações histológicas durante o 

desenvolvimento do tecido fibrovascular são ilustradas na (Figura 7). No 4°dia, os 

implantes do grupo estimulado com antígeno da cepa Y do T. cruzi mostraram acúmulo 

de células inflamatórias, significativamente maior em comparação ao grupo controle 

não infectado. Observando do 7
0
 ao 14

0
 dia, as esponjas apresentavam-se mais 

vascularizadas e continham muito mais células inflamatórias e fibroblastos no tecido de 

granulação quando comparadas as esponjas do grupo controle não estimulado. 

A área ocupada pelo tecido fibrovascular e a deposição de tecido conjuntivo foi 

progressivamente aumentada ao longo de todo período de implantação em ambos os 

grupos.  
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Figura 7. Fotomicroscopia de cortes histológicos representativos dos 

implantes de esponja dos grupos controle e infectado com antígenos da cepa Y do 

Trypanosoma cruzi nos tempos de 1, 4, 7 e 14 dias. Os implantes de esponja (*) (corte 

de 5 μm e corados com HE) foram progressivamente preenchidos por células 

inflamatórias predominantemente do tipo mononuclear, brotos vasculares, fibroblastos e 
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fibras colágenas (tecido de granulação). A intensidade do infiltrado inflamatório, a 

formação do tecido de granulação e a angiogênese foram mais exacerbados nos 

implantes do grupo infectado quando comparado ao grupo controle não infectado em 

todos os tempos avaliados. Os destaques mostram células inflamatórias (macrófagos). 

Setas pontilhadas: tecido conjuntivo. V: vasos. ] acúmulo de células inflamatórias. 

Barra = 50 µm. 

 

5 – Discussão   

 

Em modelos experimentais utilizando camundongos infectados por diferentes 

cepas do T. cruzi, foi determinada a expressão e o papel de inúmeros mediadores 

inflamatórios potencialmente capazes de promover proteção contra o T. cruzi, mas 

também desencadear uma resposta inflamatória condutora do processo de 

remodelamento cardíaco nesses animais. Inicialmente, a resposta inflamatória à 

infecção pelo T. cruzi é coordenada por células do sistema mononuclear fagocitário (ex. 

macrófagos) que respondem aos antígenos do parasito através de uma via dependente de 

receptores do tipo Toll (TLR)-Myd88. Essa ativação origina mediadores pró-

inflamatórias como IL-12, TNF-alfa dentre outros (Campos & Gazzinelli 2004).  

A ligação de glicoproteínas do parasito às células fagocíticas liberam diversos 

mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas, como TNF-alfa e IL-12, quimiocinas 

e óxido nítrico (Camargo et al., 1997; Coelho et al., 2002; Talvani & Texeira 2011). 

Estas interações promovem a primeira linha de defesa, embora apresentando eficácia 

limitada, contra a infecção e o fornecimento de sinais inflamatórios necessários para 

uma resposta imune adaptativa. A produção de quimiocinas é essencial para o 

recrutamento de leucócitos para os tecidos infectados/inflamados. Atraindo leucócitos, 

as quimiocinas são relevantes para mediar à proteção contra infecção, mas também 

contribuem para a inflamação do tecido e eventuais danos (Talvani & Teixeira, 2011). 

Este mecanismo inflamatório ou mesmo aquele persistente por meses ou anos de 

infecção parece contribuir para a produção de mediadores que atuem no processo 

angiogênico local, inibindo ou estimulando a formação de novos vasos.   

Utilizando o modelo de implante de esponjas dorsais em modelo murino, nosso 

grupo demonstrou previamente que o processo inflamatório precede e acompanha a 
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angiogênese patológica, evidenciada tanto pelo aumento na permeabilidade vascular 

quanto pelo recrutamento de monócitos/macrófagos e neutrófilos para os sítios de 

angiogênese (Barcelos et al. 2004, 2005). Em teoria, durante o processo inflamatório, 

novos vasos formados supririam o tecido inflamatório com oxigênio e nutrientes e, em 

contrapartida, facilitariam também o transporte de células inflamatórias para o sítio 

inflamatório. Porém, nestes estudos prévios, o processo de angiogênese inflamatória foi 

estudado na ausência de microorganismos patogênicos (bactérias, protozoários etc).  

Neste presente trabalho, a associação entre antígenos do T. cruzi e o processo 

angiogênico foi avaliada no modelo de implantação de esponjas sintética como etapa 

inicial de uma série de estudos envolvendo “inflamação induzida pelo parasito” e “a 

formação de novos vasos”. A matriz esponjosa mostrou-se bem tolerada por todos os 

animais não havendo indícios de rejeição ou infecção bacteriana. Após a administração 

dos antígenos do T. cruzi (cepa Y do parasito), não foi observada mortalidade entre os 

animais durante as duas semanas de experimentação.  

O modelo de implante de esponjas sintéticas em camundongos é utilizado para 

avaliar componentes-chave (angiogênese, inflamação e fibrose) do tecido fibrovascular 

induzido pelos implantes. Alguns estudos utilizaram este modelo para avaliar esses 

parâmetros por uma série de compostos com potenciais terapêuticos (Belo et al., 2004, 

Ferreira et al. 2007, Araújo et al. 2010)  

O modelo de implante da matriz esponjosa desencadeia uma resposta 

inflamatória crônica conhecida como reação do tipo, corpo estranho, onde é formado 

um microambiente dinâmico e espacialmente bem organizado. Essa reação é regulada 

por mediadores solúveis como citocinas, quimiocinas e metaloproteinases. Esses 

mediadores promovem ativação celular, angiogênese, extravasamento, migração, 

fagocitose e fibrose (Luttikhuizen et al. 2006).  

Os componentes inflamatórios do tecido fibrovascular induzidos pelo implante de 

esponja foram avaliados através de ensaios que correlacionam à atividade enzimática 

com a quantidade de células inflamatórias, recrutadas na lesão durante a inflamação, 

como descrito previamente (Barcelos et al. 2004, 2005).  

A avaliação de neutrófilos quantificados pela enzima MPO não apresentou 

diferença entre os grupos nos tempos avaliados. Entretanto, o ápice da presença de 

neutrófilos foi observado no 4º dia, apresentado um perfil já esperado por se tratar de 
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uma inflamação aguda. Entretanto, a quantidade de macrófagos presentes na matriz 

esponjosa medida indiretamente pela enzima NAG, aumentou no grupo estimulado 

pelos antígenos do T. cruzi (cepa Y) entre 4º e 7º dia pós-implante, apresentado 

diferença entre os grupos no 7º dia. 

Nossos resultados confirmam um aumento de macrófagos associados à simples 

presença de implante no compartimento subcutâneo do animal (Barcelos et al. 2004). 

No entanto, em presença dos antígenos do T. cruzi, houve uma elevação significativa 

dos níveis enzimáticos observados, exceto na presença de neutrófilos. Esse achado 

confirma, inclusive, a importância desse fenótipo celular em atuar na fase inicial de 

invasão desse protozoário no modelo animal. Tem sido descrito que os macrófagos 

quando ativados na presença dos antígenos do T. cruzi produziu citocinas importantes 

para o controle do parasitário (Coelho et al. 2002). Sendo, portanto encontrado 

macrófagos no sítio inflamatório inicial (Talvani et al. 2000). Estas células apresentam 

papel crucial, tanto na eliminação dos parasitos quanto na produção aguda e crônica de 

citocinas e quimiocinas responsáveis pela exacerbação do processo inflamatório durante 

a infecção experimental pelo T. cruzi (Talvani et al. 2000). Neste sentido, parte dos 

produtos solúveis produzidos por estas células no 7º dia parece contribuir para a 

formação conseguinte de vasos sanguíneos, havendo uma elevação na presença de 

hemoglobina (forma indireta de avaliar a presença de vasos) no 14º dia pós-implante.  

Houve, entretanto, diferença evidenciada entre as esponjas que receberam os antígenos 

do T. cruzi daquelas que receberam o veículo de administração deste antígeno. 

Finalmente, a detecção bioquímica de colágeno foi evidenciada nestas esponjas à partir 

do ápice da inflamação conduzida por macrófagos (7º dia) e permaneceu elevada até o 

14º dia pós-implante, não apresentando diferença entre os grupos. Os experimentos que 

avaliaram os efeitos do estímulo de antígenos das formas tripomastigotas sanguíneos da 

cepa Y do T. cruzi mostraram que a técnica de implantação induziu a formação de um 

estroma fibrovascular que diferiu do grupo controle quanto ao desenvolvimento 

seqüencial da inflamação, angiogênese e da produção de citocinas, não sendo observada 

diferença entre os grupos com relação à deposição da matriz extracelular. A deposição 

do colágeno após uma lesão é um marco do reparo tecidual. No entanto, os resultados 

obtidos mostram que, embora os antígenos tenham estimulado o aumento de 

importantes componentes do tecido fibrovascular (recrutamento celular e formação de 
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vaso) no 7º dia, a deposição de colágeno não foi alterada. Esse resultado pode ser 

explicado devido ao tempo analisado, provavelmente encontraríamos uma diferença 

entre os grupos com mais tempo de implante. 

Havendo um aumento do processo inflamatório induzido pelos antígenos bruto do 

parasito no 7º dia pós-implante e uma predominância de macrófagos neste ambiente, 

observou-se também produção de mediadores inflamatórios solúveis associados a este 

grupo celular. Houve um aumento na produçao de TNF-alfa no 7º dia pós-implante. Os 

macrófagos apresentam-se como principais produtores de TNF-alfa na infecção 

experimental pelo T. cruzi tanto in vitro quanto in vivo (Hunter et al. 1996, 

Michailowsky et al. 2001). O TNF-alfa é uma relevante citocina pró-

inflamatória/fibrolítica e fibrogênica, foi observado um pico desta citocina no grupo 

estimulado no 7º dia pós-implante quando comparado ao controle. Evidências in vitro 

(macrófagos) e in vivo indicam que a infecção com T. cruzi, ambos em humanos e 

modelo murino produzem altos níveis de TNF-alfa (Silva et al. 1995; Vekemans et al. 

2000). Esta citocina apresenta papel autócrino, parácrino/endócrino e, pela sua ação 

direta sobre distintas células do sistema imune, acredita-se que sua elevada produção 

tenha contribuído diretamente para o aumento das quimiocinas CCL2 e CCL5, também 

importantes mediadores do recrutamento celular na doença de Chagas experimental 

(Marino et al. 2004, Talvani & Teixeira 2011).   

As quimiocinas mostram efeitos pleiotrópicos em outras funções biológicas. Estes 

ligantes parecem ser importantes na regulação da angiogênese em condições 

inflamatórias e fibrose. Algumas quimiocinas, da família do CXC desenvolvem papel 

crítico na angiogênese fisiológica e patológica, incluindo no contexto inflamação 

crônica e fibrose. Enquanto a maioria dos estudos tem centrado esforços no 

entendimento sobre a regulação da angiogênese o papel da família CXC, vários 

membros da família de quimiocinas CC, incluindo CCL11, CCL16 e CCL21 têm sido 

implicados na angiogênese. Entretanto a CCL2 é a quimiocina mais estudada da família 

CC relacionada à angiogênese, células endoteliais expressam receptores para essa 

citocina, o CCR2, e demonstra quimiotaxia e formação de tubo celular em resposta a 

CCL2 in vitro (Salcedo et al., 2000). In vivo a angiogênese mediada por CCL2 tem sido 

demonstrada em implantação de córnea, membrana corioalantóide de pinto, matrigel 

plug e modelos de implantação de esponjas (Goede et al., 1999; Salcedo et al., 2000; 
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Barcelos et al. 2004B) e parece ser independente de sua indução do recrutamento de 

leucócitos (Salcedo et al., 2000, Mehrad et al 2007). 

Macrófagos de humanos e murinos, bem como cardiomiócitos produzem 

quimiocinas como CCL2, CCL3 e CCL5 depois de ter sido infetado com o T. cruzi in 

vitro, e estas quimiocinas respondem aumentando a absorção do parasito, devido ao 

recrutamento de células fagocíticas mononuclear, aumentando a produção de óxido 

nítrico e controlando a replicação do parasito. Tem sido mostrado que diversos tipos 

celulares e moléculas solúveis participam no controle da infecção bem como na indução 

da patogênese durante a infecção pelo T. cruzi (Gutierrez et al. 2009).  

Da mesma forma que os mediadores inflamatórios, observou-se uma elevada 

produção de VEGF, considerado um marcador molecular da angiogênese, no 7º dia pós-

implante. Esta elevação foi característica das esponjas que receberam o antígeno bruto 

do T. cruzi (cepa Y), sugerindo a idéia que as “glicoproteínas” de superfície do parasito 

sejam capazes de induzir tanto citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias quanto fatores 

angiogênicos como o VEGF. Esta ativação exacerbada de fatores solúveis no 7º dia, 

principalmente do VEGF, parece ser a responsável pelo aumento de hemoglobina 

(neovasos) observados no 14º dia.  

O VEGF é o mais potente fator pró-angiogênico descrito, em particular VEGF-

A, capaz de induzir a proliferação, brotamento e a formação do tubo das células 

endoteliais. O processo angiogênico é organizado pela a interação entre células 

endoteliais, células estromais e células murais, sendo a matriz extracelular formado por 

essas células (Chung & Ferrara, 2010). A angiogênese, formação de novos vasos a 

partir de vasos pré-existentes, é um processo complexo que depende da interação de 

vários mediadores pró e anti-angiogênicos para a formação de vasos funcionais. O 

VEGF, apesar de ser apenas um componente da complexa resposta angiogênica, é 

considerado um dos fatores essenciais envolvido no processo angiogênico 

(Yancopoulos et al., 2000). 

Nosso estudo demonstrou um aumento em citocinas pró-inflamatórias, pró-

angiogênicas e pró-fibrogênicas presentes no implante da esponja. A avaliação 

histológica dos implantes de esponja confirmou o aumento do infiltrado do tecido 

fibrovascular induzido pela matriz esponjosa no grupo estimulado pelos antígenos. 
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O estroma fibrovascular das esponjas, principalmente no 7º dia, é composto de 

vasos sanguíneos iniciais, macrófagos, neutrófilos, linfócitos (identificado apenas 

morfologicamente) e fibroblastos, em meio ao tecido conjuntivo frouxo da matriz 

extracelular. Este padrão inflamatório exacerbado pôde ser melhor observado nas 

esponjas estimuladas com antígenos do T. cruzi (cepa Y do parasito). Já o número de 

vasos no 14º dia elevou-se também nos discos de esponja que receberam o antígeno, 

havendo diferença estatística ao avaliar o conteúdo de hemoglobina no 14º dia pós-

implante nesse material.  

 Por outro lado, os implantes de ambos os grupos, após coloração com HE, 

apresentaram crescimento de um estroma fibrovascular nos três intervalos de tempo 

estudado (4, 7 e 14 dias após o implante). O modelo empregado para avaliação da 

angiogênese inflamatório na presença de antígenos do T. cruzi – utilizando-se a cepa Y 

do parasito – foi satisfatório por demonstrar que moléculas antigênicas deste 

protozoário são capazes de promover o aumento do fator de crescimento endotelial, não 

se sabe ainda se diretamente ou se indiretamente via ativação de outras células imunes. 

Já no 1º dia pós-implante, a presença destes antígenos promove um recrutamento celular 

observado no 4º dia após a cirurgia. Este infiltrado caracteriza-se fenotipicamente por 

neutrófilos, mas já uma parcela de macrófagos recrutados. A presença deste antígeno 

bruto, administrado 24 horas após o implante, foi capaz de alterar a resposta 

inflamatória local no 7º dia culminando no ápice do recrutamento de macrófagos para a 

matriz da esponja e na elevada produção de mediadores inflamatórios como TNF-alfa, 

CCL2, CCL5 e VEGF. Estes mediadores provavelmente exacerbarão a resposta 

inflamatória local culminando na deposição de colágeno local, mas também com a 

formação de neovasos numa etapa posterior do modelo – 14º dia pós-implante.   

 Nas observações morfohistológicas foi demonstrado que o tecido fibrovascular 

ocupou progressivamente os poros da matriz esponjosa preenchendo os implantes com 

células inflamatórias, vasos sangüíneos, fibroblastos e fibras colágenas. O tecido de 

granulação nos implantes do grupo estimulado era mais denso e mais vascularizado, em 

comparação ao grupo controle.  

No presente trabalho, mostramos que o antígeno bruto das formas tripomastigota 

sanguínea da cepa Y do T. cruzi apresenta potencial indutor de angiogênese, inflamação 

e/ou fibrogênese induzida por implante de esponja em camundongos, como 
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esquematizado na figura 9. O principal mérito desse trabalho foi mostrar, pela primeira 

vez, que os antígenos exercem efeitos no recrutamento de células inflamatórias e seus 

produtos solúveis (mediadores inflamatórios e angiogênicos), acarretando assim, a 

formação de novos vasos. Além disso, estes resultados abrem novas perspectivas de 

estudo da angiogênese em tecido cardíaco de animais no modelo experimental da 

doença de Chagas e indica que o papel dos antígenos do T. cruzi nos múltiplos 

componentes da angiogênese inflamatória reveladas neste estudo proveem evidências 

adicionais do potencial pró-angiogênico de outras cepas do parasito. 

 

 

 

Figura 9. Esquema representativo do recrutamento celular e formação neovascular em 

esponjas de poliéster-poliuretano implantadas por via subcutâneas e estimuladas com 

antígenos do Trypanosoma cruzi (cepa Y). Em relação aos mediadores inflamatórios 

(TNF-alfa, CCL2 e VEGF), o tamanho da letra simboliza sua maior produçao (letras 

maiores) ou menor produção (letras menores) nos respectivos dias avaliados.   
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De qualquer forma, torna-se evidente que a cepa Y do T. cruzi é capaz de induzir 

angiogênese local (modelo de esponja subcutânea). Porém, este padrão seria 

reprodutível no ambiente cardíaco? Haveria um processo de angiogênese no tecido 

inflamado e/ou em processo de fibrose? E qual seria o real papel desta angiogênese 

cardíaca: propiciar nutrientes para os cardiomiócitos em detrimento ou permitir um 

maior recrutamento celular local?  
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6 – Conclusões  

 

Este estudo nos proporcionou as seguintes conclusões: 

 

(i) Modelo de implante de esponja de poliéster poliuretano subcutânea revelou 

ser um modelo eficiente para estudar a imunogenicidade e o mecanismo de 

angiogênese induzida por antígeno bruto das formas tripomastigotas 

sanguíneas da cepa Y do Trypanosoma cruzi; 

 

(ii) Antígeno bruto das formas tripomastigota sanguínea da cepa Y do T. cruzi 

induziram um aumento do recrutamento de monócitos/macrófagos para o 

sítio da matriz esponjosa no 7º dia pós-implante. Entretanto, os neutrófilos 

em duas semanas de implantação de esponja subcutânea não foram alterados 

no grupo estimulado pelos antígenos. 

 

(iii) A avaliação da deposição de colágeno nos dias determinados, não revelou 

diferença entre os grupos.  

 

(iv) Observou-se um aumento dos níveis de Fator de crescimento vascular 

endotelial no 7º dia e uma correlação com o aumento do conteúdo de 

hemoglobina no 14º dia no grupo estimulado com o antígeno, evidenciando a 

formação de novos vasos sanguíneos.  

 

(v) Antígeno bruto das formas tripomastigota sanguínea da cepa Y do T. cruzi 

aumentaram os níveis de mediadores inflamatórios (CCL2, CCL5, TNF-alfa) 

e angiogênicos (VEGF) no 7
o
 dia pós-implante promovendo, 

consequentemente a angiogênese no 14
o
 dia. 

 

(vi) Os parâmetros histomorfométricos revelaram um aumento da inflamação e 

da formação de novos vasos sanguíneos no 14º dia no grupo estimulado com 

o antígeno, concordando com os dados acima 
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