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Na cardiomiopatia Chagásica Crônica a presença do parasito parece ser 

essencial para a perpetuação da inflamação, entretanto devido à intensidade 

das lesões com escassos parasitos, o fenômeno de autoimunidade é apontado 

como importante na indução da miocardite. Dessa forma, o uso de drogas 

tripanocidas pode alterar a patogênese ao diminuir o parasitismo. No Brasil a 

droga indicada, o Benznidazol (Bz), gera cura parasitológica somente no 

tratamento realizado na fase aguda da infecção.O objetivo deste estudo foi 

quantificar o parasitismo no tecido cardíaco e avaliar a presença de 

autoanticorpos no soro de cães inoculados com diferentes cepas do T. cruzi e 

correlacionar a carga parasitária e a autoimunidade com a intensidade das 

lesões cardíacas. Sessenta cães sem raça definida, nascidos e mantidos no 

canil da UFOP foram infectados com 2,0x103 tripomastigotas metacíclicos/Kg 

das cepas Berenice-78, AAS e VL-10 do T.cruzi, e após a confirmação da 

infecção, metade dos cães foi tratada com Bz e a outra metade mantida sem 

tratamento. Noventa dias após a infecção, 30 animais foram eutanasiados na 

fase aguda, sendo os outros 30 na fase crônica da infecção. O átrio direito foi 

seccionado para análise da intensidade do infiltrado inflamatório por H&E, e 

utilizado para a quantificação do T.cruzi por qPCR. Além da detecção de 

autoanticorpos por immunoblotting no soro. Todos os grupos experimentais 

apresentaram miocardite intensa tanto na fase aguda, quanto na fase crônica. 

A quantificação do DNA do parasito nos animais infectados e não tratados 

variou de 5,0x102 a 2,6x106cópias/µL na fase aguda e na fase crônica o pico de 

quantificação foi de 4,9x105 cópias/µL. O tratamento com Bz reduziu 

significativamente o parasitismo cardíaco entre os animais infectados com a 

cepa VL-10 e Berenice-78(p<0.05) durante a fase aguda da infecção. 

Entretanto,na fase crônica não foi houve redução da carga parasitária entre os 

cães infectados pela cepa VL-10, não sendo possível avaliar a redução entre 

as outras duas cepas. A análise entre inflamação cardíaca e o parasitismo 

revelou uma correlação positiva entre o aumento da quantidade de DNA do 

parasito com o aumento da inflamação. Em relação à autoimunidade, foi 

observada maior produção de autoanticorpos durante a fase aguda em relação 

à fase crônica sem correlação com a miocardite. 
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Chagas disease cardiomyopathy in presence of a parasite seems to be 

essential paragraph perpetuating inflammation, however due to the intensity of 

the lesions with few parasites, the phenomenon of autoimmunity and pointed 

how important in the induction of myocarditis. Thus, the use of trypanocidal 

drugs can change one pathogenesis when decrease parasitism. In Brazil an 

indicated drug, benznidazole (Bz), generates parasitological cure only 

unrealized treatment in the acute phase of infection. The aim was to quantify 

parasitism in tissue heart and evaluate the presence of autoantibodies in  dogs 

serum inoculated with different strains to T. cruzi and correlate the parasite load 

and autoimmunity with an intensity of cardiac injury. Sixty mongrel dogs, born 

and kept in the kennel UFOP were infected with metacyclics 2,0x103 / kg of 

Berenice-78 strains, AAS and VL-10 T. cruzi, and after confirmation of infection, 

half of the dogs was treated with Bz and another half maintained without 

treatment. Ninety days after the infection, 30 animals were euthanized in the 

acute phase, being another 30 Infection in chronic phase. The right atrium was 

cut for  analysis of the intensity of the inflammatory infiltrate by H & E, and a 

paragraph used quantification of T. cruzi in qPCR. Besides the detection of 

serum autoantibodies by immunoblotting. All of the experimental groups 

showed intense myocarditis both in the acute phase, The Chronic phase. The 

DNA quantification at the parasite infected animals and not treaties ranged from 

5,0x102 one 2,6x106 copies / mL in acute and chronic phase peak of the 

quantification was 4,9x105 copies / mL. Treatment with Bz significantly reduced 

cardiac parasitism between animals infected with a VL-10 strain and Bernice-78 

(p <0.05) during the acute phase of the infection. However, in chronic phase 

was not there reduction of parasite load between dogs infected for the VL-10 

strain, not being possible to assess the reduction between how other two 

strains. The analysis of cardiac inflammation and parasitism revealed a positive 

correlation between increasing the amount of DNA of the parasite with 

increased inflammation. In relation to autoimmunity, it was observed increased 

autoantibody production during the acute phase in relation to chronic phase 

without correlation with myocarditis. 
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1. – Introdução 

1.1 - O Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas 

 

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

hemoflagelado pertencente à ordem Kinetoplastida e à família 

Trypanosomatidae que contém uma estrutura denominada cinetoplasto, uma 

organela especial que compartilha sua parede com o sistema mitocondrial. Em 

condições naturais, o T. cruzi infecta diferentes ordens de várias espécies de 

mamíferos. Este parasito é encontrado em diferentes populações de 

hospedeiros invertebrados (triatomíneos vetores) e de hospedeiros 

vertebrados, como seres humanos e animais silvestres e domésticos (Devera e 

cols., 2003; Garcia e cols., 2007).  

 Sob condições naturais, a complexa cadeia de fatores que proporciona a 

circulação do T. cruzi na natureza compreende em torno de 40 espécies de 

insetos-vetores (Hemiptera: Reduviidae) e 180 espécies de mamíferos 

conhecidamente permissivos às infecções pelo protozoário flagelado (Diotaiuti, 

2009; Noireau e cols., 2009). Entretanto, acredita-se que até 1.150 espécies de 

mamíferos podem fazer parte dessa cadeia (Patterson, 1994). As infecções de 

mamíferos pelo T. cruzi, adquiridas naturalmente, são instituídas nas camadas 

da derme ou na mucosa da conjuntiva por formas tripomastigotas metacíclicas 

infectivas, transmitidas por um agente triatomíneo hematófago infectado 

(Burleigh & Woolsey, 2002). Posteriormente, no interior das células dos 

mamíferos, se transforma em amastigotas com capacidade reprodutiva por 

divisão binária simples. No homem, a transmissão do parasito pode se dar, 

também, por transplantes de órgãos, transmissão congênita, transfusões 

sanguíneas (Brener & Gazzinelli, 1997), acidentes de laboratório e pela 

ingestão de alimentos contaminados com formas tripomastigotas doT. cruzi  

(Yoshida, 2008). 

 De acordo com Organização Mundial da Saúde, estima-se que 8 milhões 

de pessoas estejam infectadas com o T. cruzi em todo o mundo, principalmente 

na América Latina, onde a doença de Chagas continua sendo um dos maiores 
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problemas de saúde pública, causando incapacidade em indivíduos infectados 

e mais de 10.000 mortes por ano. A doença de Chagas é considerada uma 

doença tropical negligenciada e é endêmica em 21 países nas Américas, 

embora a migração de pessoas infectadas possa disseminar a doença para 

países não endêmicos da América e do Mundo (WHO, 2014) (Figura 1). 

 

Figura1 - Distribuição e estimativa no numero de casos de infecção por Trypanosoma 
cruzi no mundo. (Fonte:WHO 2014) 

 A doença de Chagas humana pode exibir quadro clínico multiforme e 

consequências variadas (Prata, 2001). A caracterização da doença é dada por 

duas fases: infecção aguda e crônica. Posterior à infecção pelo parasito, inicia-

se um período de fase aguda que ocorre durante 2 a 4 meses, e a mortalidade 

nessa fase é de aproximadamente 5% devido, principalmente, a episódios de 

miocardite ou meningoencefalite em crianças (Remme e cols., 2006). Ao longo 

desta fase, grande parte dos indivíduos infectados desenvolve uma resposta 

imune humoral e celular responsável pela redução ou ausência completa dos 

parasitos no sangue (parasitemia subpatente) e inexistência de sintomas. Após 
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esse período, o indivíduo evolui para a fase crônica, onde duas formas bem 

caracterizadas da doença são identificadas: indeterminada (latente, pré-clínica) 

e determinada (clínica), a qual é dividida em formas cardíaca, digestiva 

(megaesôfago e / ou megacólon), ou cardiodigestiva (associação 

da forma cardíaca e digestiva) (Rassi Jr, 2000).  

 Dos indivíduos infectados cronicamente com o T. cruzi, a maioria 

apresenta uma forma assintomática da doença, denominada forma 

indeterminada, na qual os parasitismos sanguíneo e tecidual são escassos. 

Esta forma da doença é silenciosa, podendo perdurar por muitos anos ou por 

toda a vida do indivíduo. Em geral, esses casos são diagnosticados em banco 

de sangue por apresentarem testes sorológicos positivos para o T. cruzi. 

Entretanto, cerca de 30% a 40% dos pacientes evoluem para as formas 

sintomáticas ou determinadas, geralmente 20 a 30 anos depois da infecção 

aguda (Ribeiro e Rocha, 1998; Coura, 2007). Destes, cerca de 95% 

apresentam a forma cardíaca, principal causa de morte súbita entre os 

chagásicos, em razão das arritmias cardíacas e disfunções autonômicas 

(Braga e cols., 1995; Rassi Jr. e cols., 2000).  Os demais apresentam a forma 

digestiva ou mista da doença. A forma digestiva consiste na dilatação do cólon 

e/ou esôfago (megacólon e/ou megaesôfago) em decorrência da destruição de 

neurônios parassimpáticos no trato gastrointestinal podendo resultar em 

disfagia e baixa sensibilidade à gastrina, com o consequente comprometimento 

da alimentação do indivíduo (Koberle cols., 1963; Herbella e cols., 2004) 

 Os fatores que levam ao desenvolvimento das formas sintomáticas ainda 

não são bem compreendidos (Marin-Neto e cols., 2007; Rassi e cols., 2009). 

Assim, estudos voltados à investigação da resposta imunológica do hospedeiro 

vertebrado frente ao T. cruzi são muito importantes mediante as inúmeras 

lacunas sobre a patologia da doença de Chagas e por se tratar de um distúrbio 

infeccioso com lesões de ordem inflamatória. 

 

1.2 - Alterações induzidas pela cardiopatia chagásica - imunopatogênese 

na doença de Chagas 
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 Depois de invadir o hospedeiro, a replicação do T. cruzi ocorre no 

citoplasma de diferentes tipos celulares, incluindo macrófagos, fibroblastos, 

células do músculo esquelético e cardíaco além de células epiteliais. O 

protozoário é rapidamente fagocitado pelas células do sistema fagocítico 

mononuclear, contudo, demonstra tropismo pelas células do tecido muscular e 

forma ninhos no miocárdio (Gutierrez e cols., 2009). O parasitismo pode ser 

detectado com frequência na fase aguda da doença. A migração das células 

imunes para o local do parasitismo depende da produção de citocinas e 

quimiocinas, assim como da regulação da expressão de seus receptores e 

moléculas de adesão (Gutierrez e cols., 2009).  

 Há duas principais teorias para explicar a patologia observada na CCC. 

A persistência do parasito no foco inflamatório cardíaco do paciente chagásico 

e a rejeição de células-alvo do hospedeiro, sem a presença do T. cruzi, por 

reações de autoimunidade. Do aspecto clínico, a disparidade entre essas 

teorias pode ser justificada pela dificuldade de se determinar a patogenicidade 

após um extenso período de tempo entre a aquisição da infecção pelo T. cruzi 

e a evolução das lesões na doença de Chagas crônica (Teixeira e cols., 2011).  

 

1.2.1 -  Persistência do Parasito 

 

 Após a entrada do parasito no hospedeiro, este começa a se disseminar 

e tripomastigotas sanguíneos podem ser observados nos exames de sangue a 

fresco do paciente. Contrariamente, em pacientes chagásicos crônicos, 

parasitos são raramente encontrados, ao passo que ocorre dano progressivo a 

órgãos, como coração, esôfago e cólon (Teixeira e cols., 2006; Gironès e cols., 

2007). Alguns estudos atestam que o parasito não é encontrado devido à 

limitação técnica. Dessa maneira, a utilização de técnicas mais sensíveis 

possibilitaria, em muitos casos, detectar a presença de DNA ou de antígenos 

do parasito, o que poderia sugerir que as lesões presentes na fase crônica 

deveriam ocorrer por meio de uma resposta inflamatória ao T. cruzi 

remanescente (Gironès e cols., 2007). A teoria da persistência do parasito 
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sugere que a doença de Chagas é fundamentalmente uma miocardite por 

infecção do tecido cardíaco. Ao longo da fase aguda, não há dúvidas de que a 

resposta inflamatória é direcionada para o parasito, que está presente em 

grandes quantidades no miocárdio. Autores que defendem esta teoria 

asseguram que, na fase crônica, existem indícios de uma correlação positiva 

entre a inflamação e a quantidade do T. cruzi no miocárdio (Gutierrez e cols., 

2009). Trabalhos relataram a participação ativa do parasito na patogênese da 

cardiopatia chagásica crônica (Higuchi, 1995; Higuchi e cols., 1993; Barbosa e 

cols., 1986). Uma associação entre a inflamação e a presença do T. cruzi no 

tecido cardíaco, assim como sua ausência em locais sem inflamação, foi 

descrita por Belloti e colaboradores(1996) e Higuchi e colaboradores(1995) 

utilizando a técnica de imunoperoxidase. A presença de DNA nuclear do 

parasito também foi detectada em tecidos cardíacos de pacientes com lesões 

inflamatórias severas através da reação em cadeia da polimerase (PCR) e 

hibridização com sondas internas específicas. Porém, não sendo detectadas 

sequências de DNA do T. cruzi em tecido cardíaco de pacientes assintomáticos 

ou soronegativos (Jones e cols., 1993). Resultados concordantes foram obtidos 

por Lages-Silva e colaboradores (2001) e Vago e colaboradores (1996) 

utilizando amplificação de sequências do DNA do cinetoplasto (kDNA) do T. 

cruzi em tecidos do esôfago de pacientes com megaesôfago, onde observaram 

uma relação direta entre a inflamação tecidual e a presença do parasito. A 

presença do parasito parece ser importante para desencadear o processo de 

formação da miocardite chagásica crônica. 

 Na maioria dos casos não é possível fazer correlação entre a 

intensidade da lesão e a quantidade de  DNA do parasito presente, sugerindo 

que o parasito (envolvendo características genéticas inerentes à sua cepa) é 

responsável por disparar e manter o processo de patogênese no miocárdio, e 

que este seria amplificado por mecanismos autoimunes que dependeriam da 

predisposição genética do hospedeiro (Jones e cols., 1993; Higuchi, 1995; 

Rowland e cols., 1995; Belloti e cols., 1996; Ãnez e cols., 1999; Girones & 

Fresno, 2003.) 
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 Não se sabe por que alguns pacientes com a forma indeterminada da 

infecção pelo T. cruzi desenvolvem CCC enquanto a maioria não. Ao que 

parece, a cepa infectante, a imunogenética do hospedeiro (Costa GC, Rocha 

MO, Moreira PR, e cols. 2009), ditariam os parâmetros preditivos finais. Para 

essa teoria, os mecanismos de persistência do parasito e a qualidade da 

resposta imune determinariam a extensão do dano tecidual (Gutierrez e cols., 

2009).  

 O grande desafio para a compreensão da fisiopatologia da CCC é 

entender a intrínseca relação existente entre o parasito e seus hospedeiros 

mamíferos. Essa interação, através de mecanismos que ainda não são 

totalmente compreendidos, determina o grau de agressão ao miocárdio (Marin-

Neto e cols., 2007). A presença do parasito não só desencadearia como 

também manteria a patogenicidade da infecção. E a resposta imune se 

tornaria, neste contexto, fundamental, pois além de ser a estratégia utilizada 

pelo hospedeiro para controlar a replicação do parasito, seria responsável 

pelos danos causados a diferentes tecidos do organismo (Teixeira, e cols., 

2002). 

 Entretanto, observa-se que é difícil encontrar parasitos nos locais de 

lesões patológicas em pacientes crônicos, uma vez que esta ausência e a não 

identificação de células alvo com a presença do T. cruzi acentuam a ideia de 

que o fenômeno autoimune está envolvido na patogênese da CCC (Teixeira e 

cols., 2006). 

 

1.2.2 - Autoimunidade 

 

 O sistema imune precisa ser constantemente estimulado, adaptado e 

aperfeiçoado para alcançar o desafio de eliminar patógenos de forma eficiente. 

Além disso, deve também apresentar uma tolerância para distinguir entre 

próprio e não próprio, para que não ocorram reações autodestrutivas. 

Autoimunidade ocorre quando há uma desregulação que gera uma quebra da 

autotolerância, permitindo o ataque aos tecidos saudáveis como se estivessem 
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infectados(Leon e Engman, 2001). Dentre fatores ambientais que podem 

colaborar para o desenvolvimento de resposta autoimune, está o agente 

infeccioso. O T. cruzi age mutualmente estimulando reações autoimunes(Kivity 

e cols., 2009).  

 Desde a publicação de Santos-Buch e Teixeira (1974), a teoria 

autoimune da doença de Chagas tem sido crescentemente considerada. Estes 

autores mostraram a relação citotóxica entre linfócitos sensibilizados com T. 

cruzi e células cardíacas alogênicas não parasitadas. Anos após essa 

publicação, ainda permanecem muitos pontos não esclarecidos sobre como 

seriam disparados os mecanismos autodestrutivos e quais seriam seus papéis 

no desenvolvimento da fase crônica da doença de Chagas. Considera-se que a 

citotoxicidade dependente de anticorpos e da ativação de células T 

autorreativas estaria envolvida com a autoimunidade existente nesta patologia 

(Boney e Engman, 2008). De um modo geral, o dano tecidual gerado pelo 

parasito ou por reações cruzadas com seus antígenos induziriam a perda da 

tolerância imune. Ainda há a hipótese de que a autoimunidade se 

desenvolveria apenas em estágio mais tardio, e que a resposta não patogênica 

estaria presente em ambas as fases da doença (aguda e crônica), mas só se 

tornaria patogênica posteriormente (Leon e Engman, 2001).  

 Na doença de Chagas, sugere-se o mimetismo molecular, onde uma 

resposta antígeno-específica para células B e T próprias seria desencadeada 

na presença do parasito, devido a uma reação cruzada (Gironès e cols., 2007). 

Conforme esta hipótese, proteínas do parasito e proteínas próprias do 

hospedeiro possuiriam sequências similares de aminoácidos ou de epítopos 

tridimensionais. Dessa forma, linfócitos no coração reconheceriam estas 

estruturas e levariam a uma resposta de hipersensibilidade do tipo tardia contra 

componentes específicos do tecido cardíaco com afinidades estruturais a 

certos antígenos do T. cruzi (Cunha-Neto e cols., 1995; Leon e Engman, 2001). 

Foi proposto que a existência de mimetismo molecular entre a miosina cardíaca 

e a proteína B13 do T. cruzi induziria lesões cardíacas em pacientes com CCC 

as quais seriam causadas por uma resposta celular efetora contra a miosina 

cardíaca iniciada por um reconhecimento autoimune (Bilate e Cunha-Neto, 
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2008). O antígeno Cha e a cruzipaína já foram estudados e reações cruzadas 

com antígenos do hospedeiro foram comprovadas (Gironès e cols., 2005).  

 Ensaios para gerar patologias micro e macroscópicas pela imunização 

de coelhos com injeções de antígenos particulares de tripomastigotas de T. 

cruzi emulsificados com adjuvantes foram falhas (Teixeira e Santos-Buch, 

1975; Teixeira e cols., 1983). O exame microscópico de tecidos demonstrou 

apenas pequenos focos de infiltrados inflamatórios no coraçãodos coelhos 

imunizados, sugerindo assim, que reações cruzadas com antígenos no coração 

causariam apenas um infiltrado inflamatório quase imperceptível, já que a 

imunização de coelhos com antígenos do parasito aconteceu com a carência 

dos sintomas clínicos e das lesões macroscópicas típica da doença. Estes 

resultados são discordantes com o aumento da destruição do tecido cardíaco e 

com o quadro de cardiomegalia vistos em coelhos infectados com este parasito 

e que evoluíram para doença cardíaca (Teixeira e cols., 2011). Estudos de 

mimetismo molecular em camundongos demonstraram que as reações 

antimiosina cardíaca, em resposta à imunização com proteínas do T. cruzi, não 

causariam dano cardíaco em animais infectados com o parasito (Teixeira e 

cols., 2011). Recentemente, um estudo indicou que a imunização de 

camundongos com parasitos mortos por aquecimento e emulsificados com 

adjuvante completo gerou baixos níveis de citocinas e também não causou 

inflamação significativa no tecido cardíaco (Bonney e cols., 2011).  

Segundo Sfriso e colaboradores (2010), o microambiente inflamatório 

pode gerar um processamento diferencial de autoepítopos lançados pelas 

células apresentadoras de antígenos. Proteínas que são geralmente 

sequestradas e protegidas do reconhecimento imune começam a ser expostas 

ao sistema imune. Dessa forma, elas se tornam imunogênicas, já que 

antígenos crípticos (peptídeos que não são normalmente apresentados) 

começam a se tornar disponíveis a linfócitos T autorreativos que evadiram da 

tolerância central e periférica. Mecanismos como estes são considerados 

antígeno-específicos. A ativação bystander é dito antígeno não-específico. 

Acreditam-se que essas reações possam ser resultantes de citólises do 

miocárdio devido à infecção pelo T. cruzi, à qual geraria uma liberação de 
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proteínas próprias. O ambiente pró-inflamatório presente, em conjunto com os 

níveis aumentados de antígenos do miocárdio, poderia causar uma elevação 

na apresentação de autopeptídeos, intensificando a expansão de células 

autorreativas (Leon e Engman, 2001). Assim, o ambiente pró-inflamatório no 

tecido do hospedeiro, ao longo da infecção parasitária, seria suficiente para 

ativar células T autorreativas por meio da diminuição do limiar de ativação. A 

ativação bystander, aumentaria a apresentação de autoantígenos podendo 

induzir o processo de epítopo spreading, estabelecido como a expansão ou 

propagação de respostas imunes diante a diferentes autoantígenos (Sfriso e 

cols., 2010). Todos esses fenômenos culminariam em ativação policlonal que 

estaria compreendida na patogênese da doença de Chagas. No entanto, a 

função desse mecanismo na doença de Chagas não é coerente com os dados 

clínico-epidemiológicos, já que muitos indivíduos não desenvolvem a doença 

apesar da infecção. Contudo, a genética do parasito e do hospedeiro seriam 

fatores cruciais para ocorrência de mecanismos autoimunes e para a 

intensidade das reações (Leon e Engman 2001; Teixeira e cols., 2011).  

 De um modo geral, apesar dos inúmeros estudos, a patogênese da 

doença de Chagas e os mecanismos imunopatológicos envolvidos nas lesões 

teciduais ainda permanecem bastante obscuros. 

 A Cardiomiopatia Chagásica crônica (CCC) é a manifestação clínica que 

caracteriza a principal forma da doença de Chagas, e como já comentado, 

acomete cerca de 30% a 40% dos indivíduos infectados pelo T. cruzi, de forma 

que os transtornos gerados por ela, compreendem a principal razão do óbito 

decorrente da doença (Ribeiro e Rocha, 1998; Coura, 2007). Geralmente, as 

alterações cardiovasculares, acontecem 15 a 20 anos após a infecção inicial, 

coincidindo com a fase adulta do indivíduo. Este fenômeno explicaria o fato de 

grande parte dos pacientes chagásicos provavelmente terem se infectado 

ainda na infância devido ao número progressivo de pacientes com faixa etária 

entre 20 e 70 anos nos principais centros de referência para doença de Chagas 

do país (Prata, 2001). A CCC apresenta como principal particularidade, o 

caráter progressivo fibrosante e está, geralmente, relacionada com os 

crescentes eventos imunopatológicos compreendendo o órgão cardíaco 
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infectado pelas formas amastigotas do parasito. Nesta fase, observa-se a 

destruição direta dos cardiomiócitos, gerando alterações na contratilidade 

miocárdica (dispneia, cansaço e edema) (Andrade & Andrade, 1980) e 

destruição de feixes nervosos do coração com a consequente indução de 

quadros clínicos com comprometimento da condução e do ritmo (síncope e 

palpitações) (Dávila e cols., 1998). 

  Apesar dos muitos estudos focados na CCC, ainda não há um 

consenso entre os pesquisadores sobre as causas do processo inflamatório e 

como ele se desenvolve (Tarleton, 2003; Cunha-Neto e cols., 2009;). 

Pesquisas em diferentes modelos indicam a existência de 4 mecanismos 

patogenéticos principais que, em conjunto, levam os indivíduos chagásicos ao 

desenvolvimento da CCC. São eles: disautonomia cardíaca, distúrbios 

microvasculares, lesão miocárdica dependente do parasito e lesão miocárdica 

mediada pelo sistema imune (Marin-Neto e cols., 2007). 

 Elementos gerados em resposta ao parasito possuem importância na 

patogênese provocada pelo T. cruzi. A resposta imune é imprescindível para a 

redução do parasitismo, entretanto, pode contribuir para a geração das 

manifestações crônicas, observadas em parte dos indivíduos chagásicos. O 

tecido cardíaco é o principal alvo de infecção e inflamação, e a integridade e o 

destino das células do hospedeiro colaboram diretamente para designar o 

curso desta infecção. O perfil celular, bem como de citocinas, durante a fase 

aguda da doença de Chagas parece ser capaz de determinar um padrão de 

resposta inflamatória durante a fase crônica (Guedes e cols., 2009). Citocinas 

apresentando um perfil inflamatório contribuem para a síntese de inúmeras 

quimiocinas e seus respectivos receptores, além dos intermediários de 

oxigênio, contribuindo para aumento do recrutamento celular durante o 

processo inflamatório e suprimindo o parasitismo. Contrariamente, citocinas 

com perfil regulatório oferecem redução na síntese de óxido nítrico por 

macrófagos e aumentam sua susceptibilidade aos parasitos intracelulares 

(Gutierrez e cols., 2009). 

 Durante a fase crônica da infecção os infiltrados inflamatórios são 

compostos principalmente por macrófagos e linfócitos, ainda que, 
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ocasionalmente neutrófilos e eosinófilos sejam também detectados (Reis 

ecols.,1993; Higuchi e cols.,1997; dos Santos e cols., 2001). Entre os linfócitos, 

os citotóxicos (TCD8+) podem se tornar tão prevalentes quanto os auxiliares 

(TCD4+) nos focos inflamatórios de indivíduos com CCC (Reis e cols.,1993; 

Higuchi e cols.,1997). Contudo, os fatores que interferem nesse balanço entre 

linfócitos TCD8+ e TCD4+, assim como a função dessas células inflamatórias no 

controle do parasitismo e na gênese da cardiopatia ainda são pouco 

conhecidos (Lannes-Vieira e cols., 2009).  

 

1.3 - A Quimioterapia na doença de Chagas 

 

 Apenas dois agentes terapêuticos são utilizados no tratamento etiológico 

da doença de Chagas: o nitrofurano Nifurtimox (NFX; Lampit®, Bayer) e o 

nitroimidazol Benznidazol (Bz) (Rochagan®, Rodanil®, Roche). Esses 

fármacos são compostos nitroheterocíclicos, caracterizados pela presença de 

um grupo nitro ligado a um anel aromático. Tais compostos incluem um amplo 

espectro de nitrofuranos e antibióticos nitroimidazólicos que são eficazes contra 

uma gama de infecções bacterianas e parasitárias (Wilkinson e cols., 2008). A 

descoberta dessas drogas ocorreu, empiricamente, há mais de quatro décadas 

(Buckner & Urbina, 2012). 

 No Brasil, o fármaco de escolha para o tratamento da doença de Chagas 

é o Bz e sua introdução para utilização clínica em seres humanos ocorreu em 

1978. O Bz parece atuar através de um mecanismo envolvendo a modificação 

covalente de macromoléculas (como por exemplo, DNA, RNA, citocromo P450 

e outras proteínas) do parasito provocada por radicais aniônicos gerados por 

nitroredução (Urbina & DoCampo, 2003) e resultando na inibição da síntese 

proteica. Os metabólitos reduzidos, presentes nas uniões covalentes com as 

macromoléculas, interagiriam com o DNA do parasito inibindo a replicação do 

mesmo e ainda, inibindo a cadeia respiratória do patógeno (Apt, 2010). 

  O Bz atua tanto contra as formas circulantes (tripomastigotas) quanto 

contra as formas teciduais (amastigotas) do T.cruzi. Contudo, o Bz também 
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apresenta reações adversas relacionadas à sua administração, embora sejam 

um pouco mais amenas em relação ao NFX, tais como, reações de 

hipersensibilidade, dermatites, toxicidade hepática, intolerância digestiva, 

edemas e depressão da medula óssea que leva, frequentemente, ao abandono 

do tratamento (Salomon, 2012). 

 O tratamento com o Bz durante a fase aguda produz cura parasitológica 

em aproximadamente 70% dos pacientes (Marin-Neto e cols., 2009), mas não 

se mostraeficaz quando administrado na fase crônica da infecção. No entanto, 

vários estudos demonstram, também, que apesar do tratamento do Bz ser 

insuficiente para atingir a cura parasitológica na maioria dos casos crônicos, ele 

reduz a carga parasitária interferindo, dessa forma, na evolução clínica da 

doença (Viotti ecols., 1994; Tarleton e cols., 2007).  

 Dessa forma, indivíduos tratados com Bz podem, mesmo na ausência de 

cura parasitológica, ter danos cardíacos como inflamação, fibrose e distúrbios 

de condução reduzidos devido à supressão dos parasitos no tecido. 

 

1.4 - Modelos experimentais utilizados no estudo da doença de Chagas. 

 

 Apesar do modelo murino ser amplamente utilizado em estudos de 

quimioterapia da doença de Chagas, por apresentar facilidade de manuseio e 

manutenção, existem algumas limitações, principalmente, quanto ao estudo da 

fase crônica da infecção, devido ao curto período de vida desses animais. 

Contudo, a multiplicidade de linhagens genéticas existentes, a possibilidade de 

obtenção de animais isogênicos e Knock-out, que apresentam resultados mais 

homogêneos e permitem a análise de determinada característica específica, 

são fatores favoráveis à seleção desse modelo. 

 Contudo, a busca por um modelo experimental de fácil manuseio e que 

reproduzisse as características da doença em humanos, como mecanismos de 

formações de lesões crônicas, bem como imunoprofilaxia e quimioterapia se 

fez necessário. Diferentes autores, utilizando o modelo canino, demonstraram 
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que este reproduz a fase aguda da infecção com parasitemia patente, 

alterações no miocárdio e também a forma crônica indeterminada e cardíaca 

da doença (Andrade & Andrade, 1980; Andrade, 1984; Lana e cols., 1988; Barr 

e cols., 1991; Lana e cols., 1992). Em adição, os padrões de alterações 

eletrocardiográficas observados na doença de Chagas canina, foram 

semelhantes aos observados no homem (Anselmi e cols., 1965 e 1966; Barr e 

cols., 1989; Lana e cols., 1992).  

 Cães experimentalmente infectados por determinadas cepas do T. cruzi 

desenvolvem intensa miocardite com parasitismo acentuado de cardiomiócitos 

e lesões necróticas de células cardíacas não parasitadas durante a fase aguda 

(Andrade e cols.1997). Nesta fase, podem ser observados, a partir de exame 

eletrocardiográfico, bloqueios intraventriculares e hemi-bloqueiosde ramo 

esquerdo, em decorrência das lesões inflamatórias em áreas de condução 

nervosa (Caldas e cols., 2012). Durante a fase crônica indeterminada no cão, 

assim como no homem, não são observados sintomas ou alterações 

eletrocardiográficas graves, entretanto, infiltrados inflamatórios e áreas de 

fibrose podem ser observados no miocárdio em análise histopatológica, 

principalmente no átrio direito (Andrade e cols.,1997). 

 O cão tem sido utilizado pelo nosso grupo de pesquisas para estudos de 

quimioterapia experimental em ambas as fases aguda e crônica da infecção 

pelo T. cruzi. Assim, Guedes e colaboradores (2002), investigaram o papel de 

cães como modelos experimentais para as fases agudas e crônicas da doença 

de Chagas, antes e depois do tratamento específico. Os cães foram infectados 

com cepas do T. cruzi com diferentes níveis de susceptibilidades ao Bz, e 

submetidos ao mesmo esquema terapêutico utilizado em humano. O 

tratamento com Bz foi capaz de impedir a morte induzida, observando-se cura 

parasitológica em 62,5% (fase aguda) e 38,7% (fase crônica recente) dos 

animais avaliados. Estes resultados foram semelhantes aos relatados em 

ensaios clínicos para o tratamento de pacientes humanos (curados e não 

curados), em ambas as fases da doença. Em adição, os testes parasitológicos 

e sorológicos para o controle de cura foram semelhantes aos obtidos para os 

testes em humanos. Os estudos de Santos e colaboradores (2012), também 
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reforçaram o cão como bom modelo experimental para o estudo da doença de 

Chagas. 

 Dessa forma, considerando a similaridade da doença de Chagas canina 

e humana e as inúmeras lacunas referentes à sua imunopatologia, buscamos  

avaliar o impacto da terapia com Bz na carga parasitária do T. cruzi em tecido 

cardíaco de cães experimentalmente infectados e mensurar se há correlação 

entre a persistência do parasito com a inflamação encontrada no coração e a 

presença de autoanticorpos. 
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2. – Justificativa 

 

 Múltiplos fatores estão envolvidos na patogênese da doença de Chagas 

e, recentemente, tem-se buscado relacionar fatores da resposta imune com o 

desenvolvimento da patologia cardíaca, principalmente, em cães 

experimentalmente infectados, devido às similaridades já descritas entre a 

doença de Chagas humana e canina. Apesar de intensivamente estudada, a 

patogênese da doença de Chagas continua repleta de incógnitas e os 

mecanismos imunopatológicos,envolvidos nas lesões teciduais,permanecem 

ainda não muito bem compreendidos. Trabalhos relataram a participação ativa 

do parasito na patogênese da cardiopatia chagásica crônica, mas, na maioria 

dos casos, não é possível fazer correlação entre a intensidade da lesão e a 

quantidade de antígeno e/ou DNA do parasito presente. Através de técnicas 

moleculares, como a PCR em Tempo Real, já é possível demonstrar, de forma 

mais acurada, a presença de DNA do parasito no sangue e nos tecidos do 

hospedeiro vertebrado, inclusive, na fase crônica da infecção, onde o 

parasitismo é escasso. Dessa forma, sugere-se que o parasito (envolvendo 

características genéticas inerentes à sua cepa) é responsável por disparar e 

manter o processo de patogênese no miocárdio, e que este seria amplificado 

por mecanismos autoimunes que dependeriam da predisposição genética do 

hospedeiro. Além disso, já foi descrito anteriormente os benefícios do 

tratamento com Bz na redução do parasitismo e dessa forma efeitos benéficos 

aos pacientes.  Considerando estes antecedentes, o presente trabalho 

pretende avaliar a participação de autoanticorpos e a presença de parasitos no 

tecido muscular cardíaco, assim como o dano cardíaco observado em cães 

infectados por diferentes cepas do T.cruzi. As cepas do parasito, utilizadas 

neste trabalho, foram selecionadas por terem sido isoladas de casos humanos 

na região sudeste do Brasil e por induzirem diferentes padrões de lesões 

cardíacas.      
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3. - Objetivos 

 

3.1 - Objetivo geral 

 O objetivo geral deste trabalho foi quantificar o DNA do parasito no 

tecido cardíacoe avaliar a presença de autoanticorpos no soro decães 

inoculados com diferentes cepas do T. cruzi,buscando correlacionar a carga 

parasitária e a autoimunidade com a intensidade das lesões cardíacas. 

 

3.2 - Objetivos específicos 

 Padronizar uma estratégia sensível e reprodutível para quantificação do 

T. cruzi no coração dos cães infectados experimentalmente. 

 Quantificar o infiltrado inflamatório no miocárdio de cães infectados por 

diferentes cepas do T.cruzi, submetidos ao tratamento específico com Bz 

comparativamente aos animais não tratados infectados pelas mesmas 

cepas 

 Avaliar a influência do tratamento com Benznidazol na redução do 

parasitismo no tecido muscular cardíaco de cães infectados por cepas 

do T.cruzi com diferentes graus de susceptibilidade ao fármaco; 

 Correlacionar a presença do T. cruzi com a intensidade da inflamação 

no coração dos animais submetidos ao tratamento específico, 

comparativamente aos animais não tratados; 

 Avaliar o fenômeno de autoimunidade através da detecção de 

autoanticorpos contra tecidos cardíacos por immunoblotting do soro de 

cães inoculados com as cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do T. cruzi. 
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4. - Animais, material e métodos 

4.1 - Delineamento experimental 

 

 

 

4.2 - Cepas doTrypanosoma cruzi 

 

 Cepa VL-10- Foi isolada de paciente na forma indeterminada da doença 

de Chagas no estado de Minas Gerais (Schlemper e cols., 1982). Esta cepa é 

considerada resistente ao tratamento com Bz (Filardi & Brener, 1987; Caldas e 

cols., 2008) e segundo novo consenso de nomenclatura (Zingales e cols., 

2009) classificada como pertencente ao discrete typing units II (DTU II) 

(Moreno e cols., 2010).  

 Cepa AAS- A cepa AAS (T.cruziII) foi isolada de um caso de infecção 

aguda em humano no estado de Minas Gerais. Considerada parcialmente 

resistente ao tratamento com Bz por Filardi & Brener, (1987), se mostrou 

resistente ao quimioterápico por Caldas e cols., (2008).  
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 Cepa Berenice-78- Foi isolada por Lana & Chiari, (1986) de um caso 

humano no Brasil, esta cepa é considerada sensível à quimioterapia com Bz 

(Caldas e cols., 2008) e pertence ao DTU II (Moreno e cols., 2010). 

 

4.3 - Animais 

 

 Foram utilizados cães sem raça definida, obtidos e mantidos no Canil da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Os animais foram alimentados com ração 

comercial para cães e água ad libitum. Antes da inclusão no estudo, os animais 

foram tratados com anti-helmínticos e imunizados contra doenças infecciosas 

(Cinomose, Adenovírus Tipo 2, Coronavírus, Parainfluenza, Parvovirose e 

Leptospirose canina) usando a vacina Vanguard HTLP. Todos os 

procedimentos com estes animais foram aprovados e seguiram as normas 

estabelecidas pelo Comitê de Ética no uso de animais da UFOP (protocolo no 

2009/15). 

 

4.4 - Fármaco e esquema de tratamento 

 

 Neste projeto foi utilizado como quimioterápico o Benznidazol, um 

derivado 2-nitroimidazol (N–benzil–2–nitro-1- imidazolacetamida) - Roche. Os 

cães foram tratados com 7mg/kg de Bz/dia, durante 60 dias, divididos em duas 

doses diárias. O tratamento foi iniciado a partir do primeiro dia em que o animal 

apresentou parasitemia patente pelo exame de sangue a fresco. 

 

4.5 - Inoculação dos animais e confirmação da infecção. 

 

 Foram inoculados 20 cães para cada uma das cepas VL-10, AAS e 

Berenice-78 do T.cruzi, aos 120 dias de idade, com 2.000 formas 
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tripomastigotas sanguíneas/kg, via intraperitoneal. Os animais infectados foram 

divididos, aleatoriamente, em dois grupos experimentais, sendo os animais do 

grupo 1 (n=10) tratados com Bz e os animais do grupo 2 (n=10) mantidos sem 

tratamento. A partir do 10o dia da inoculação, foi coletado diariamente, sangue 

da veia marginal da orelha dos cães para a confirmação da infecção. A 

infectividade das cepas foi verificada pela observação, através do exame de 

sangue a fresco, do sangue dos cães inoculados. Os cães apresentando 

exames de sangue a fresco persistentemente negativos foram submetidos à 

hemocultura para a confirmação da infecção. 

 

4.6 - Avaliação de cura parasitológica após tratamento com Benznidazol. 

 

 Foi considerado curado todo animal que apresentou negativação dos 

testes parasitológicos/moleculares e/ou sorológicos. Os testes 

parasitológicos/moleculares considerados para o controle de cura foram a 

hemocultura (Hc) e a PCR, enquanto o teste sorológico foi o ELISA (Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay). Assim, os animais com resultados da sorologia 

positivos e resultados da Hc negativos foram submetidos à investigação da 

cura por PCR. Todos os animais que apresentaram resultados de Hc e PCR 

negativos foram considerados curados.  

 Os testes parasitológicos empregados neste projeto foram: 

 

4.6.1 - (i) Hemocultura 

 

 O teste de hemocultura foi realizado imediatamente antes da eutanásia 

nos animais utilizados para os experimentos de fase aguda da infecção (90 

dias) e nos cães que foram eutanasiados na fase crônica, foi realizado um teste 

30 dias e outro 6 meses após o tratamento. A técnica descrita por Chiari e 

colaboradores (1989), com algumas modificações foi utilizada, coletando-se 10 
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mL de sangue para imediata centrifugação. O plasma foi removido e 

descartado e o tubo contendo as hemácias foi lavado com meio LIT e 

novamente centrifugado (Camargo, 1964). Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi desprezado e a camada leucocitária removida para outro tubo 

e ressuspendida em meio LIT. Posteriormente, as hemácias foram também 

ressuspendidas em meio LIT e os tubos incubados em estufa a 28°C e 

homogeneizados uma vez por semana. Cada preparação foi examinada ao 

microscópio 30, 60, 90 e 120 dias depois de realizada a técnica, para a 

detecção dos parasitos. 

 

4.6.2 - (ii) Reação em Cadeia da Polimerase Convencional 

 

 Para a realização da reação em cadeia da polimerase (PCR), foi 

coletado sangue dos cães no primeiro e no sexto mês após o término do 

tratamento (animais necropsiados durante a fase crônica). Utilizou-se a técnica 

de PCR descrita por Britto e colaboradores (1993) e otimizada por Gomes e 

colaboradores (1998). Foram coletados 10 mL de sangue de cada cão, e 

colocados em tubos com igual volume de Guanidina-HCl 6M/EDTA 0,2 M 

(Sigma Chemical Company, USA) (Ávila e cols., 1991). Essa mistura, 

sangue/guanidina/EDTA, foi mantida em temperatura ambiente e após 15 dias 

fervida em banho-maria (Britto e cols., 1993). O lisado foi estocado em 

temperatura ambiente. A seguir, encontra-se a descrição sucinta de cada etapa 

desta reação: 

a) Extração do DNA - Foi utilizada a técnica proposta por Sambrook e 

colaboradores (1989) com algumas modificações realizadas por Gomes e 

colaboradores(1998). Alíquotas do lisado de sangue foram transferidas para 

tubos de microcentrífuga, sendo em seguida desproteinizado com igual volume 

de fenol-clorofórmio. A mistura foi homogeneizada lentamente e centrifugada. 

O sobrenadante foi retirado e ao sedimento foi adicionadoágua ultrapura estéril 

e novamente centrifugado. Em seguida, a fase aquosa foi purificada com 

clorofórmio e o DNA presente nessa fase precipitado com dois volumes de 
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etanol absoluto gelado e 10mM de acetato de sódio em banho de gelo. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e após a volatilização do etanol, o 

DNA obtido ressuspendido em água ultrapura estéril e estocado a 4oC.  

b) Amplificação específica do T. cruzi - As reações de amplificação continham 

Tris-HCl, Triton X-100, MgCl2, KCl, dNTP’s (Pharmacia Biotech),Taq DNA 

polimerase (Invitrogen), e os iniciadores S35(5’AAATAATGTACGGG (T/G) 

GAGATGCATGA3’) e 36 (5’GGGTTCGATTGGGGTTGGTGT3’) (OPERON 

Technologies, INC)] descritos por Ávila e colaboradores (1990). Foram 

realizados 35 ciclos de amplificação em termociclador automático (MinCycler 

TM). As condições da reação foram: desnaturação do DNA a 95ºC, anelamento 

dos iniciadores a 65ºC e extensão a 72ºC. As etapas de extração do DNA e a 

mistura da reação da PCR foram monitoradas com controles negativos 

(amostras de sangue de cães não infectados) e positivos (cães infectados na 

fase aguda da infecção). Além disso, para evitar contaminações, cada etapa da 

reação foi realizada em ambientes separados, utilizando reagentes e 

equipamentos destinados, exclusivamente, para cada uma das etapas.  

c) Detecção dos produtos da PCR - Os produtos amplificados pela PCR foram 

visualizados por eletroforese em gel de poliacrilamida e revelados pela prata 

(Santos e cols., 1993). O tamanho das bandas amplificadas foi monitorado pela 

utilização de marcador de peso molecular. Após a eletroforese, o gel foi fixado 

em solução de etanol e ácido acético, sob agitação. Em seguida esta solução 

foi desprezada e o gel foi corado com uma solução de nitrato de prata sob 

agitação. Posteriormente, o gel foi lavado e revelado em solução de NaOH e 

formaldeído, com agitação até o aparecimento das bandas. Novamente, o gel 

foi transferido para a solução fixadora e fotografado para documentação. 

 

4.6.3 - Ensaio imunoenzimático 

 

4.6.3.1 -  Dosagem de IgG total e subclasses IgG1 e IgG2: 
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Foram coletados, aproximadamente 5mL de sangue dos cães, através da veia 

femural. As amostras de sangue foram centrifugadas e o sobrenadante (soro) 

foi coletado e armazenado em tubos eppendorf a -20ºC. As coletas de sangue 

dos cães foram feitas antes da inoculação, e aos 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 

180, 210 e 240 dias de infecção, e no dia da necropsia nos cães utilizados para 

a realização dos experimentos de fase crônica,ou até a coleta de 90 dias, nos 

que foram eutanasiados na fase aguda da infecção. Foram utilizados antígenos 

da forma epimastigota da cepa Y do T. cruzi, obtidos de cultivo acelular em 

meio LIT. Como conjugado foram utilizadas anti-imunoglobulinas de cão da 

classe IgG marcadas com peroxidase (Bethyl Laboratories, Montgomery, USA).  

 O ELISA foi realizado segundo a metodologia descrita por Voller e 

colaboradores (1976),executado em placas de poliestireno com 96 poços de 

fundo chato. Cada poço da placa foi tratado com extrato antigênico de 

epimastigotas, na concentração definida previamente por titulação em bloco, 

diluído em solução de tampão carbonato. As placas foram incubadas a 4°C por 

18 hs e após este intervalo de tempo, foram bloqueadas com PBS + SFB e 

incubadas a 37ºC. A próxima etapa consistiu na adição de soro de cada 

animal, e incubação a 37ºC.  

 Posteriormente, foi adicionado o conjugado, diluído em PBS-Tween, 

conforme titulação prévia, e as placas foram novamente incubadas a 37ºC. 

Finalmente, foi adicionada a solução de substrato (O-fenilenodiamino-OPD, 

solução de ácido cítrico e H202) e posteriormente a reação foi interrompida com 

a adição de ácido sulfúrico. A leitura foi realizada em leitor de microplaca (BIO 

RAD, Modelo 3550) com filtro de 490nm. Em cada placa foram adicionados 10 

soros controles negativos e quatro controles positivos. A absorbância 

discriminante, em cada placa, foi calculada tomando-se a média da 

absorbância dos 10 soros negativos somados a dois desvios padrões. 

Posteriormente foi calculado o índice de reatividade, dividindo o valor da 

absorbância de cada amostra encontrada pela absorbância discriminante, 

sendo os valores encontrados entre 0.9 e 1.1 considerados duvidosos, valores 

abaixo de 0.9, negativos e acima de 1.1, considerados positivos.  
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4.7 - Necrópsia 

 

 Para a avaliação das lesões cardíacas, a metade dos animais de cada 

grupo foi eutanasiada durante a fase aguda (imediatamente após o tratamento 

– aos 90 dias de infecção) e a outra metade durante a fase crônica (6 meses 

após o término do tratamento – aos 270 dias de infecção). Os animais 

eutanasiados foram submetidos à avaliação macroscópica dos órgãos linfóides 

(baço e linfonodos cervicais) e da área cardíaca, para a verificação da 

presença de linfadenopatia, esplenomegalia e cardiomegalia. Os pesos dos 

órgãos foram ainda determinados e relacionados com o peso de cada animal 

obtendo-se um índice de peso (IP) [(IP= Peso do órgão(g) x Peso do cão(kg)]. 

Em seguida, um fragmento da parede atrial direita de todos os cães foi 

coletado. O átrio direito é uma das regiões onde a miocardite chagásica 

apresenta-se com maior intensidade (Tafuri e cols., 1987), assim foram 

utilizados para o processamento da histopatologia e PCR quantitativo. Metade 

de cada fragmento foi conservada em gelo e fixada em formol 4% e a outra 

metade congelada em freezer a -80oC. 

 

4.8 - Avaliação microcoscópica do tecido cardíaco - Técnica de 

Hematoxilina & Eosina (H&E). 

 

 Para a análise e quantificação do infiltrado inflamatório, fragmentos do 

tecido cardíaco foram corados por  H&E. Cortes seriados da parede atrial 

direita de cada cão infectado foram desparafinizados em imersões em xilol, 

hidratados em soluções alcoólicas de concentrações decrescentes e lavados 

em água corrente e em tampão fosfato (PBS). Em seguida, os cortes foram 

corados pela hematoxilina, lavados em água corrente e diferenciados 

rapidamente em álcool acidulado e corados pela Eosina. Após o último 

processo de lavagem em água corrente, foram levados até a estufa para 

secagem. Posteriormente colocados em banho de xilol e, então, montadas as 

lâminas com auxílio de entellan.  
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 Os núcleos celulares foram quantificados em 20 imagens (campos) 

aleatórias (área total percorrida igual a 1,49 x 106 µm2) de cada corte 

histológico. As imagens visualizadas pela objetiva de 40x foram digitalizadas 

através do microscópio acoplado a microcâmera Leica DM 5000 B (Leica 

Application Suite, versão 2.4.0R1) e processadas por meio do programa 

analisador de imagens Leica Qwin V3. A miocardite dos animais infectados foi 

estimada por comparaçãocom a média do número de núcleos celulares 

presentes nas imagens dos animais controles não infectados. 

4.9 - Quantificação do T. cruzi no tecido cardíaco 

 

4.9.1 –Obtenção do DNA total das amostras de tecidos cardíaco. 

 

 A extração do DNA do tecido cardíaco dos animais infectados pelo T. 

cruzi foi realizada utilizando-se o kit comercial Wizard® Genomic DNA 

Purification Kit, Promega. Foi realizada previa padronização para a extração do 

DNA total a partir do tecido cardíaco dos cães.  

 

4.9.2 - Extração do DNA de tecido cardíaco. 

 

 Para cada amostra a ser processada, foram adicionados 120 µL de 

solução de EDTA 0,5 M (pH 8.0) à 500 µL da solução de lise nuclear em um 

microtubo de 1,5 mL, seguido por resfriamento em gelo. Ao turvar-se, 600 µL 

da mistura e 9 µL de proteinase K (20 mg/mL, InvitrogemTM ) foram adicionados 

sobre cada fragmento de tecido cardíaco, em um microtubo de 1,5 mL. Estes 

microtubos foram incubados em banho-maria por duas horas a 55°C, sendo os 

tecidos macerados com pistilos após o período de incubação. Posteriormente, 

foram acrescentados 3 µL de RNase solution seguido de incubação a 37°C por 

15 min em banho-maria. Em temperatura ambiente, 200 µL de solução de 

precipitação proteica foram adicionados a cada amostra a qual foi levada ao 

vórtex por 20 segundos e logo em seguida resfriada em gelo por 5 minutos. 
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Procedia-se a centrifugação das amostras por 4 minutos a 13.000 x g e o 

sobrenadante, contendo o DNA, era cuidadosamente transferido para outro 

microtubo de 1,5 mL contendo 600 µL de isopropanol. A solução era 

gentilmente misturada por inversão até a precipitação do DNA e centrifugada 

por 1 minuto a 13.000 x g. Descartava-se o sobrenadante por inversão e 

adicionavam-se 600 µL de etanol 70% sendo o microtubo invertido várias vezes 

para lavar o DNA, e centrifugado por 1 minuto a 13.000 x g. Novamente 

descartava-se o sobrenadante e o microtubo era invertido sobre papel 

absorvente para secagem por 15 minutos. Após a secagem, adicionavam-se 

100 µL de solução de reidratação e os microtubos eram incubados a 4° C 

overnigth para completa reidratação do DNA. 

 

4.9.3 - Obtenção dos primers para a PCR em Tempo Real. 

 

 Quinze sequências nucleotídicas oriundas da região satélite do genoma 

doTrypanosoma cruzi, depositadas no GenBank, e que apresentavam 

tamanhos de produtos diferentes, quando analisadas com os primers TCZ-F 5’-

GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’ e TCZ-R 5’-

CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3’ (Moser e cols.,1989, modificado por 

Cummings & Tarleton 2003)(54 pb ou 182 pb) ou os primers Cruzi 1 -  5´-

ASTCGGCTGATCGTTTTCGA-3´ e Cruzi 2 - 5´ -

AATTCCTCCAAGCAGCGGATA-3´ (Piron e cols., 2007) (70 ou 166 pb) foram 

alinhadas através do programa de alinhamento múltiplo MEGA6 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0.), (Figura2) para obtenção das 

regiões homólogas e vários pares de primers foram gerados utilizando-se o 

Primer Express® Software Version 3.0. Como controle interno das reações, 

foram utilizados primers para o gene constitutivo β-actina canino descritos por 

Guedes e colaboradores (2010). Todos os primers desenhados foram 

analisados inicialmente no programa Nucleotide BLAST, para verificar a 

homologia com as sequências disponíveis no GenBank, bem como a 

especificidade para o T. cruzi. Após a seleção dos primers, os mesmos foram 

confrontados contra um banco de sequências incluindo as 15 descritas acima e 
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obtendo-se sempre o produto de 89 pb. A região satélite (sequência repetitiva 

de 195pb) foi selecionada, uma vez que o elemento de 195 pb é 

universalmente presente e específico ao T. cruzi, além de conferir alta 

sensibilidade à PCR devido à presença de sequências repetitivas em milhares 

de cópias por genoma (Gonzalez e cols.,1984; Vidigal, 1996; Olivares-

Villagómez e cols.,1998; Bastrenta e cols., 1999; Lane e cols.,2003; Virreira e 

cols.,2003). 

 

Figura 2 - Alinhamento múltiplo no programa MEGA6 (Molecular Evolutionary Genetics 
Analysis Version 6.0.), de várias sequências nucleotídicas do DNA satélite do T. cruzi, 
para a construção de primers. 

4.9.4 - Geração dos padroes da PCR 

 

4.9.4.1 - Reação em cadeia da polimerase para a seleção dos alvos de 

clonagem 

 

 Para a geração dos produtos de PCR a serem clonados (para a 

produção dos padrões do T. cruzi e controle interno β-actina), várias amostras 

de DNA cardíaco de cães infectados foram submetidas a uma reação de PCR 

contendo 2 µL de DNA genômico, 0,35 µM de primers específicos para a 

repetição de 195 pares de bases (pb) do DNA do T. cruzi (TCZ-F 5’-

GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’ e TCZ-R 5’-

CCAAGCAGCGGATAGTTAGG-3’, Moser e cols., 1989, modificado por 

Cummings & Tarleton 2003), 5 µL de SYBR®Green PCR Master Mix, e água 
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ultrapurapara um volume final de reação de 10 µL. Separadamente  foi 

realizada uma reação para a β-actina, o gene de escolha para ser usado como 

controle endógeno normalizador contendo 2 µL de DNA genômico, 0,35 µM de 

primers específicos para o gene β-actina canino, 

SenseCCACTTTCCTGTCTTACCCAA e Anti-

senseAATTAACCACCCACGGTGTT (Guedes e cols., 2010), 5 µL de 

SYBR®Green PCR Master Mix, e água ultrapurapara um volume final de 

reação de 10 µL. As amostras foram distribuídas em strips e levadas ao 

termociclador StepOnePlus (Applied Biosystems). As condições de 

termociclagem foram as seguintes: 95°C por 10 minutos; 40 ciclos de 95°C por 

30 segundos, 62°C por um minuto e uma etapa de extensão final realizada a 

72ºC por 5 minutos a fim de favorecer a adição de adeninas para a posterior 

clonagem molecular. 

 

4.9.4.2 - Purificação do produto de PCR 

 

 Para purificação dos produtos de PCR foi utilizado o kit QUIAEXII, 

QUIAGEN, conforme recomendações do fabricante. Para cada um dos dois 

produtos gerados, adicionou-se 5 volumes de Buffer PB a 1 volume de produto 

de PCR. A mistura anterior foi transferida para uma coluna de centrifugação 

encaixada no tubo coletor de 2 mL fornecidos no kit e centrifugado a 14.000 x g  

por 60 segundos. Descartou-se o filtrado e encaixou-se novamente o tubo 

coletor na coluna. Adicionou-se 750 µL de Buffer PE à coluna e centrifugou-se 

por 60 segundos. O filtrado foi novamente descartado e centrifugado por 1 

minuto para remover todo o etanol residual. Transferiu-se a coluna para um 

microtubo de 1,5 mL estéril, adicionou-se 50 µL de Buffer EB ao centro da 

membrana da coluna e um minuto foi aguardado para a posterior centrifugação 

por 1 minuto a 14.000 x g. O material foi transferido (50 µL) para um microtubo 

e armazenado em freezer a -20ºC. 

 

4.9.4.2 - Clonagem molecular 
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4.9.4.2.1 - Preparo de células competentes 

 

 Em tubo cônico de 50 mL, adicionou-se 5 µL das células da linhagem de 

Escherichia coliNM522 em 10 mL de meio de cultura LB simples. 

Posteriormente incubou-se a 37ºC por aproximadamente 17 hs sob agitação 

constante  em Shaker. Após este período, adicionou 200 µL da pré-cultura 

obtida no passo anterior em 15 mL de meio de cultura LB simples, utilizando-se 

um tubo cônico de 50 mL. Incubou-se sob agitação constante em Shaker a 

37ºC por aproximadamente duas hs até atingir uma densidade ótica a 550 nm 

entre 0,4 e 0,6. Em seguida, as células foram centrifugadas a 1.000 x g por 20 

minutos a 4ºC e o sobrenadante totalmente descartado. As células foram 

ressuspendidas em 1 mL de CaCl2 (50 mM) gelado e homogeneizadas 

gentilmente com pipeta. Então, acrescentou-se mais 19 mL de CaCl2 gelado e 

incubou-se por 20 minutos em banho de gelo seguido por centrifugação a 

1.000 x g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi totalmente descartado e o 

pellet ressuspendido em 1 mL de CaCL2 gelado. Após uma hora no gelo as 

células estavam prontas para uso. 

4.9.4.2.2 - Reação de ligação 

 Em um microtubo estéreo adicionou-se 5 µL de 2X Rapid LigationBuffer, 

1 µL de pGEM®-TEasy Vector (50 ng/µL); 3 µL do produto de PCR, 1 µL de T4 

DNA Ligase (3 U/µL), e homogeneizou-se gentilmente todos os componentes. 

A reação foi incubada por duas horas a temperatura ambiente, para a ligação 

do produto de PCR ao plasmídeo. 

 

4.9.4.2.3 - Preparo das placas para cultura 

 

 Em um tubo cônico de 50 mL, adicionou-se 15 mL de meio LB ágar, 15 

µL de ampicilina (100 mg/mL), 8 µL de IPTG (0,4 M) e 12 µL de X-Gal (50 

mg/mL) e homogeneizou-se bem todos os componentes, invertendo o tubo 4 a 

5  vezes. 
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4.9.4.2.4 - Reação de Transformação 

 

 Em um microtubo de 1,5 mL, adicionou-se 5 µL da reação de ligação a 

50 µL de células competentes preparadas anteriormente. Homogeneizou-se 

gentilmente e a reação foi incubada no gelo por 30 minutos. Após este 

períodoincubou-se a reação em banho-maria a 42ºC por 90 segundos. A 

reação foi, então, submetida a choque térmico, em gelo por dois minutos, e 

posteriormente adicionou-se 250 µL de meio SOC completo. A reação foi 

levada ao Shaker por uma hora e 30 minutos a 37ºCe depois plaqueado 20 µL 

e incubado em estufa a 37ºC por aproximadamente 17 hs. Após o tempo de 

incubação, as placas foram retiradas da estufa e as colônias brancas 

selecionadas, sendo as azuis excluídas. Uma colônia foi coletada para cada 

microtubo de 1,5 mL, contendo 1000 µL de meio LB simples e 1,0 µL de 

ampicilina (100 mg/mL). Após cerca de 4 hs de incubação, 1 µL de cada cultura 

foi submetido à reação de PCR para certificar-se da presença dos clones, 

sendo 100 µL daqueles positivos transferidos para tubos cônico de 50 mL 

contendo 15 mL de meio LB simples suplementado com 15 µL de ampicilina 

(100 mg/mL)  e incubação por cerca de 17 hs em shaker nas mesmas 

condições anteriores. 

 

4.9.4.2.5 - Mini-Prep 

 

 Para realização deste procedimento foi utilizado o Kit llustra plasmidPrep 

Mini Spin Kit, GE Healthcare e seguido o manual do fabricante. Para cada 

cultura de bactérias, transferiu-se 3,0 mL da cultura overnigth para um 

microtubo e centrifugou-se a velocidade máxima (16.000 × g) por 30 segundos. 

Descartou-se o sobrenadante e seguiu-se nova centrifugação. Com o auxílio de 

uma pipeta removeu-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspenso em 175 µL 

de tampão de lise 7(solução isotônica contendo RNase). Para a lise celular, 
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adicionou-se 175 µL de tampão de lise 8 (NaOH) e homogeneizou-se 

gentilmente por inversão até a solução tornar-se clara e viscosa.  

Posteriormente adicionou-se 350 mL de buffer 9 (solução de acetato 

tamponado) e homogeneizou-se imediatamente por inversão suave até que o 

precipitado fosse disperso. Centrifugou-se a uma velocidade de 16.000 x g 

durante 4 minutos, transferiu-se o lisado cuidadosamente para a coluna e 

novamente centrifugou-se a velocidade máxima (cerca de 16.000 x g) durante 

30 segundos. Lavou-se a coluna com 400 µL de tampão de lise e centrifugou-

se a cerca de 16.000 x g durante 30 segundos. Foi adicionado 400 µL do 

tampão de lavagem 1  e a coluna centrifugada à velocidade máxima 16.000 x g 

durante 1 minuto. Cuidadosamente o tubo coletor foi descartado, a coluna 

transferida para um novo tubo e adicionado ao centro da coluna 100 µL de 

tampão de baixa força iônica. Incubou-se a coluna durante 30 segundos à 

temperatura ambiente e centrifugou-se a 16.000 x g durante 30 segundos para 

se recuperar o conteúdo eluído. O DNA do plasmídeo purificado foi estocado a 

-20 ° C para posterior utilização. 

 

4.9.4.2.6 - Linearização do Plasmídeo e Purificação 

 Para linearizar o plasmídeo extraído, foi utilizada a enzima de restrição 

Nde I (Fermentas) que corta as sequências 5’ CATATG /3’GTATAC. Em um 

microtubo, a temperatura ambiente, foi adicionado 2µL de buffer 10x, 17µL do 

DNA plasmidial e 1µL da enzima. A mistura foi incubada em banho-maria a 

37°C por 16 hs e, posteriormente, incubado a 65°C por 20 minutos para 

inativação da enzima. O produto linearizado foi purificado através do protocolo 

adaptado do Kit Wizard® Genomic DNA Purification Kit, Promega. Após esse 

procedimento, os DNAs puros e linearizados foram dosados no equipamento 

Qubit® 2.0 Fluorometer – Life Technologies e estocados a -20°C. 

 

4.10 - Curva padrão. 
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 O DNA linearizado foi dosado em fluorômetro (QUBIT® 2.0, Invitrogen) e 

os cálculos do número de cópias de DNA para a curva padrão foram realizados 

através da ferramenta “Copy Number Calculation” disponível no site 

http://www.thermoscientificbio.com/webtools/copynumber/. Antes de gerar a 

curva padrão, foram testadas diluições na qual o DNA (do T. cruzi e do gene β-

actina canino) provenientes da clonagem molecular podiam ser quantificados 

numa faixa linear em um gráfico do tipo XY (DNA versus ciclos de 

amplificação). Duas curvas foram geradas com 5 diluições seriadas (1:10), 

partindo-se de 5x108 cópias/µL para T cruzi e 5x107 copias/µL para β-actina. 

Os padrões foram gerados em quantidades suficientes para realização de 

todos os ensaios. 

 

4.11- PCR em Tempo Real 

 

 Para cada amostra, analisada em duplicata, a reação de PCR continha 2 

µL de DNA genômico (diluído 10x em água), 0,35 µM de primers específicos 

para a repetição de 195 pares de bases (PB) do DNA do T. cruzi, 

SenseYCTCTGACTCCCACCATTCA  e Anti-

senseGCACTCGGCTGATCGTTT , onde Y = C+T ( InvitrogenTM ), o qual 

amplifica um produto de 89 pb, 5 µL de SYBR®Green PCR Master Mix, e água 

ultrapurapara um volume final de reação de 10 µL. Separadamente para cada 

amostra,  foi realizada uma reação em duplicata para dosar a β-actina, o gene 

constitutivo de escolha para ser usado como controle endógeno normalizador 

contendo 2 µL de DNA genômico (diluído 10x em água), 0,35 µM de primers 

específicos para o gene β-actina canino, SenseCCACTTTCCTGTCTTACCCAA 

e Anti-senseAATTAACCACCCACGGTGTT(Guedes e cols., 2010), o qual 

amplifica um produto de 54 pb, 5 µL de SYBR® Green PCR Master Mix, e água 

ultrapurapara um volume final de reação de 10 µL. As reaçoes foram 

distribuídas em placas de 96 poços ( Fast 96-Weel reaction Plate, 0,1 mL 

MicroAmpTM ), centrifugadas por 2 minutos a 200 x g e levadas ao 

termociclador ABI7500 (Applied Biosystems). As condições de termociclagem 

foram as seguintes: 95°C por 10 minutos; 40 ciclos de 95°C por 30 segundos, 

http://www.thermoscientificbio.com/webtools/copynumber/
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62°C por um minuto, com aquisição da fluorescência a 62ºC. A amplificação foi 

imediatamente seguida por um programa de Melting com desnaturação inicial a 

95ºC por 15 segundos, resfriamento a 60ºC por um minuto e aumento gradual 

da temperatura de 0,3ºC/s até 95ºC. Cada placa continha um controle negativo 

da PCR em duplicata, com água no lugar de DNA, para a reação com 

iniciadores de T. cruzi e β-actina. A média dos valores obtidos para o T. cruzi 

foi normalizada pela sua divisão pela média dos valores obtidos para β-actina, 

após a mensuração por sobreposição às curvas padrão de T. cruzi e β-actina 

multiplicado por 5 x 104 (valor médio esperado do controle endógeno para a 

quantidade de DNA utilizado). As eficiências de amplificação foram 

determinadas pela fórmula: Eficiência (E)= 10(-1/slope), onde slope corresponde à 

inclinação da curva padrão. 

 

4.12 - Estimativa do número de cópias de DNA satélite presente nos 

parasitos das cepas Berenice-78, AAS e VL-10. 

 

 Foi contado em câmara de Neubauer,1 x 107 formas epimastigostas do 

T. cruzi, a partir de culturas do parasito em meio LIT. Os parasitos foram 

centrifugados a 3.500 rpm por 10 min e o pellet ressuspendido em 0,1 mL de 

LIT, para que fosse procedida a extração do DNA. Da mesma maneira, o DNA 

foi extraído com o Wizard® Genomic DNA PurificationKitseguindo as 

recomendações do fabricante. A partir do DNA extraído, com rendimento de 

100µL, foram feitas cinco diluições seriadas e posteriormente realizada a PCR 

em Tempo Real para estimar o número de cópias de DNA satélite contido em 

cada cepa (Berenice-78, AAS e VL-10). 

 

4.13 - Detecção de autoanticorpos contra tecidos cardíacos por 

immunoblotting. 
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 Para extração antigênica do tecido cardíaco foi utilizado fragmento de 

miocárdio de um cão sadio eutanasiado na mesma idade dos animais utilizados 

no experimento, nove meses após a infecção. Ao fragmento foi acrescentado 

tampão de homogeneização de amostras contendo inibidor de protease e 

posteriormente, o tecido macerado, centrifugado, o sobrenadante colhido e a 

dosagem proteica realizada pelo método de Lowry. O extrato antigênico foi 

aliquotado e estocado à -70°C até o momento de uso. A amostra foi diluída em 

tampão de amostra e aplicada em gel de poliacrilamida, e posteriormente 

realizada a corrida em sistema de eletroforese vertical. A presença de bandas 

proteicas foi confirmada pela coloração pela prata, e seus pesos moleculares 

aparentes determinados com base na migração de proteínas padrões. Em 

seguida foi realizada a eletrotransferência das proteínas para membrana de 

nitrocelulose (Gibco) utilizando-se um sistema apropriado (BRL, Life 

Technologies). A membrana foi lavada em água destilada e realizado bloqueio 

dos sítios inespecíficos, e posteriormente a membrana foi colocada em solução 

de bloqueio contendo o anticorpo primário (soro dos cães experimentais) e 

incubada sob agitação. Após a incubação com o anticorpo primário, a 

membrana foi lavada e incubada com solução contendo os anticorpos 

secundários anti IgG marcados com peroxidase (Sigma). Após lavagem, a 

reação foi revelada por DAB (diaminobenzidina – Sigma), a partir da 

degradação do substrato peróxido de hidrogênio (Synth). 

 

4.14 - Análise estatística 

 

 Os dados da histopatologia foram analisados pelo teste não paramétrico 

de Newman-keuls. Para a quantificação do T.cruzi no tecido cardíaco, os 

resultados foram tabulados no software GrafPadPrisma® e a análise estatística 

realizada pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis. 



5. Resultados 

  
 

47 
 

5. - Resultados 

 

5.1 - Análise do infiltrado inflamatório no miocárdio dos cães infectados, 

durante as fases aguda e crônica da infecção. 

 

 A mensuração da inflamação no átrio direito dos cães infectados pelas 

cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do T.cruzi, necropsiados na fase aguda (90 

dias de infecção) e crônica (270 dias de infecção), foi definida pela 

quantificação de núcleos celulares. A verificação da miocardite mostrou que 

todas as cepas estudadas induziram inflamação no átrio direito dos animais. 

 Aos 90 dias de infecção a contagem de núcleos celulares na 

histopatologia foi mais expressiva nos animais infectados com a cepa VL-10, 

Berenice 78 e AAS, respectivamente, quando comparados aos cães não 

infectados pelo T. cruzi(Figura 3A).Este resultado demosntra a miocardite 

intensa nos animais durante a fase aguda da infecção ao compará-los com o 

número de núcleos celulares observados no miocárdio dos animais não 

infectados pelo T.cruzi.Na avaliação realizada aos 270 dias de infecção, 

também foi visto processo inflamatório no miocárdio dos animais, porém menor 

do que a obtida na análise realizada na fase aguda da infecção, sendo maior 

nos cães infectados com a cepa VL-1, Berenice 78 e AAS. Os animais 

saudáveis utilizados para compor o grupo controle negativo de fase crônica 

apresentaram número de núcleos celulares semelhante ao observado nos 

animais saudáveis da fase aguda(Figura 3B).Os resultados foram mostrados 

pela média dos valores e avaliados pelo teste não paramétrico de Newman 

Keuls. (*) P<0,05 (diferença significativa em relação ao grupo controle não 

infectado-CNI) (#) P<0,05 (diferença significativa entre o grupo controle e o 

grupo tratado com Bz). 
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Figura 3 - Miocardite observada nos cães inoculados com 2.000 tripomastigotas 
sanguíneos/kg de peso corporal das cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do Trypanosoma 
cruzi eutanasiados aos 90 (A) e 270 dias de infecção (B). Fotomicrografias obtidas de 
lâminas com cortes de átrio direito coradas pela hematoxilina e eosina. Os resultados 
foram mostrados pela média dos valores e avaliados pelo teste não paramétrico de 
Newman Keuls. (*) P<0,05 (diferença significativa em relação ao grupo controle não 
infectado-CNI) (#) P<0,05 (diferença significativa entre o grupo controle e o grupo tratado 
com Bz)(CNI – Controle Não infectado / TNC- tratado não curado / T-Bz - tratado com 
Benznidazol / TC – Tratado curado). 

 

5.2 - Quantificação do T.cruzi no tecido cardíaco 

 

5.2.1 – Padronização da PCR em Tempo Real Quantitativa 
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 Uma estratégia de PCR em Tempo Real para a quantificação da carga 

parasitária de diferentes cepas do T. cruzi, diretamente em amostras de tecido 

cardíaco de cães experimentalmente infectados, foi desenvolvida. Uma vez 

otimizadas as condições básicas da reação, gerou-se a curva padrão para a 

quantificação do DNA do parasito proveniente do coração dos cães e verificou-se 

os limites de quantificação, reprodutibilidade e consistência do ensaio como 

descritos nos tópicos a seguir. 

5.2.2 - Limites de quantificação e curvas padrão do ensaio 

 

 Duas curvas com nove diluições seriadas (1:10) a partir da mistura dos 

produtos clonados contendo 5x109 cópias/μL para T. cruzi e 5 x 108 cópias/μL para 

β-actina, foram geradas. Concentrações menores que 5x102 apresentaram 

inconsistências de quantificação, evidenciando o limite de quantificação do ensaio 

(Figura 4). As eficiências de amplificação (Ef.) e o valor R2 para o alvo T. cruzi e o 

controle endógeno β-actina foram respectivamente: EfT. cruzi=97,9%, R2
T. cruzi 

=0,995, Efβ-actina= 99,1%, R2
β-actina=0,999.  

 

 

Figura 4 - Limite de quantificação do ensaio. Curvas geradas com diluições seriadas 
(1:10) dos produtos clonados contendo 5x10

9
 cópias/μL para T. cruzi  e 5 x 10

8
 cópias/μL 

para β-actina.  As linhas vermelhas referem-se ao DNA do T. cruzi e as linhas verdes ao 
DNA do controle endógeno β-actina. As eficiências de amplificação (Ef.) e o valor R2 para 
o alvo T. cruzi e o controle endógeno β-actina foram respectivamente: EfT. cruzi=97,9%, 
R2T. cruzi =0,995, Efβ-actina= 99,1%, R2β-actina=0,999 . 
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Com base nos limites de quantificação do ensaio anterior, decidiu-se utilizar as 

curvas padrão com cinco diluições seriadas dos produtos clonados a partir de 5 x 

108 cópias/μL para quantificação de T cruzi e 5 x 107 cópias/μL para quantificação 

de β-actina (Figura 4). 

 

 

Figura 5 - Curvas padrão do ensaio. Curvas geradas a partir da região linear dos 5 
pontos de diluição (1:10), dos padrões clonados para o T. cruzi e a  β-actina, iniciando-se 
com as concentrações de 5 x 10

8
 cópias/μL e 5 x 10

7
 cópias/μL, respectivamente. 

 

5.2.3 - Repetibilidade e reprodutibilidade 

 

Através de dez reações de uma mesma amostra em um único ensaio, foi 

verificada a repetibilidade da PCR em Tempo Real. A amostra de um cão 

infectado experimentalmente com a cepa VL-10 não tratado na fase aguda, foi 

utilizada, tanto para verificar a consistência dos ciclos threshold detectados para o 

DNA do T. cruzi quanto para o controle endógeno β-actina (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Verificação da repetibilidade dos ciclos threshold de detecção do DNA do T. 
cruzi e do normalizador β-actina em 10 reações com DNA extraído do tecido cardíaco de 
cão experimentalmente infectado com a cepa VL-10 do T. cruzi. 

Ciclos Threshold (Ct) 

566 - VL-10 

T.cruzi β-actina 

 19,354 25,319 

 19,297 25,200 

 19,323 25,119 

 19,417 25,175 
 19,538 24,998 

 19,456 25,119 

 19,596 25,077 

 19,313 25,186 

 19,573 25,355 
 19,425 25,331   

Média 19,429 25,188 

 DesvP 0,1 0,1   

     DesvP= Desvio padrão 

 Foi verificada também a reprodutibilidade da técnica procedendo-se a 

quantificação de amostras teciduais de um mesmo grupo de cães em dois ensaios 

conduzidos em tempos diferentes(Tabela 2). Os resultados expressos em no de 

cópias/μL x 104 foram normalizados pelo DNA da β-actina quantificados para cada 

amostra. 

Tabela 2 - Reprodutibilidade de dois ensaios independentes de PCR em Tempo Real para 
quantificação de DNA do T. cruzi no tecido cardíaco de cães. 

Nº de cópias/µL x 104 

Amostra de 
Tecido 

Cardíaco Ensaio 1 

 

Ensaio 2 

 

Média DesvP       

566 VL-10 

FA 
 

70,851 
 

70,409 
 

70,63 0,1563 

         567 VL-10 

FA 
 

45,807 
 

46,143 
 

45,975 0,2376 

         563 VL-10 

FC 
 

0,857 
 

0,555 
 

0,706 0,2135 

         564 VL-10 
FC   1,002   0,987   0,994 0,0106 
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566,567,563 e 564: código de quatro animais infectados pela cepa VL-10 do T.cruzi; DesvP= 

Desvio Padrão / FA=Fase aguda / FC = Fase Crônica. 

 

5.2.4 Apresentação e interpretação das curvas de amplificação e de 

dissociação. 

Na figura 6, “Rn” ou repórter normalizado corresponde ao sinal de fluorescência 

do corante SYBR® Green normalizado pelo sinal de fluorescência da referência 

passiva (corante ROX) existente na mistura da reação de PCR. A magnitude do 

sinal de fluorescência normalizada ( ΔRn ) gerada pelo corante SYBR® Green 

obtida pela razão SYBR® Green / ROX subtraída do baseline é calculada a cada 

ciclo de amplificação da PCR pelo StepOne Software v2.3. Este tipo de 

normalização é útil para corrigir variações no volume das reações causadas por 

imprecisões de pipetagem e/ou eventual e discreta evaporação que podem ocorrer 

em algumas reações. O ΔRn é calculado a cada ciclo como: ΔRn (ciclo) = 

Rn(ciclo) – baseline. Baseline corresponde aos níveis de fluorescência durante os 

estágios iniciais da PCR, quando há poucas variações no sinal de fluorescência. O 

ajuste do baseline é automático, embora possa ser feito manualmente. Já no caso 

do threshold, o ajuste é feito geralmente manualmente, de forma a manter as 

eficiências da reação de amplificação do T. cruzi e da β-actina próximas às 

demonstradas na padronização inicial (Figura 7). 

 Na figura 7 podem ser observadas as curvas de dissociação para o DNA 

amplificado do T. cruzi (linhas vermelhas) e do controle endógeno (linhas azuis). O 

pico na curva de dissociação ou Melt indica a temperatura de Melting (Tm) do 

produto amplificado, definido como a temperatura em que 50% do DNA 

amplificado encontra-se anelado e 50% encontra-se desnaturado. A análise da 

curva de melt permite confirmar a especificidade do produto amplificado, o qual 

deve apresentar Tm semelhante aos dos controles positivos da reação ou das 

curvas padrão utilizadas. O Tm correspondente ao DNA amplificado do parasito foi 

de ~77,8ºC e ao controle endógeno foi ~73,8ºC. 
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Figura 6 - Gráfico de amplificação “ΔRn” x Ciclo na apresentação logarítmica. As linhas 
vermelhas representam as curvas de amplificação do T. cruzi e as linhas azuis 
representam as curvas de amplificação do DNA do controle endógeno. 

 

 

 

Figura 7 - Curva de dissociação do DNA amplificado do T. cruzi (linhas vermelhas) com o 
pico em torno de 77,8ºC e do DNA da β-actina (linhas azuis) com o pico em torno de 
73,8ºC. 

Os dados apresentados nos subtópicos acima demonstraram que a estratégia 

de PCR em Tempo Real desenvolvida foi acurada,reprodutível, consistente e 
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adequada para a quantificação da carga parasitária do T. cruzi no coração dos 

animais experimentalmente infectados. 

 

5.3 – Relação entre o número de cópias do DNA satélite nas cepas 

Berenice-78, AAS e VL-10. 

 

 Para verificar a presença ou ausência de homogeneidade no número de 

repetições do DNA satélite entre as diferentes cepas estudadas, foram 

extraídos 107 parasitos de cada cepa, sendo os DNA submetidos a diluições 

seriadas (1:10) em água seguido de quantificação por PCR em Tempo Real. 

Conforme pode ser observado na figura 8, o número de repetições do DNA 

satélite entre as cepas VL-10, AAS e Be-78 apresentam-se semelhantes. Ao se 

considerar a PCR realizada com a média de 105parasitos para as cepas VL-10, 

AAS e Berenice-78, observa-se uma quantificação média de 2,57 x 109 cópias 

de DNA. Com base nesses dados, a proporção de repetições de DNA satélite 

por parasito foi estimada como sendo aproximadamente 2,5 x 104 

cópias.(Figura 8).  
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Figura 8 - - Estimativa do número de cópias do DNA satélite presente nas cepas 
Berenice-78, AAS e VL-10 do T. cruzi. Os parasitos foram obtidos a partir de culturas de 
epimastigostas em meio LIT e contados em câmara de Neubauer. 

 



5. Resultados 

  
 

55 
 

 

5.4 – Quantificação do DNA no tecido cardíaco 

  

       Para os cães infectados com a cepa Berenice-78 do T.cruzi,a quantificação 

do DNA do parasito variou de 2,0 x 102 a 1,47 x 105 cópias/µL, na fase aguda e 

nos animais necropsiados na fase crônica não foi observada detecção de 

parasitos no tecido cardíaco (p=0.032) (Figura 9). 

 Já para os cães infectados com a cepa AAS, na fase aguda, o DNA do 

parasito variou de 9,0 x 102 a 2,51 x 104 cópias/µL e na fase crônica a 

quantificação de T. cruzi no coração permaneceu baixa com média de 1,0x102 

cópias/µL. 

        Contrariamente às cepas anteriores, os cães infectados com a cepa VL-10 

do T. cruzi apresentaram um maior número de cópias de DNA do parasito no 

coração. A quantificação variou de 1,65 x 105 a 2,61 x 106 cópias/µL (p=0.036) na 

fase aguda e na fase crônica de 6,2x102  a 1,88x105cópias/µL. 

 Houveram algumas perdas de animais durante o experimento devido 

principalmente a complicações geradas pela doença tanto na fase aguda quanto 

na fase crônica. 
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Figura 9 - Quantificação por PCR em Tempo Real do DNA do parasito presente no tecido 
cardíaco de cães experimentalmente infectados com as cepas VL-10, AAS e Berenice-78 
do Trypanosoma cruzi. As barras indicam diferença estatística entre os grupos (P<0.05). 
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5.5 - Avaliação do fenômeno de autoimunidade através da detecção de 

autoanticorpos contra tecido muscular cardíaco por immunoblotting nos 

cães inoculados com as diferentes cepas do Trypanosoma cruzi. 

 

 Neste trabalho, avaliamos a presença de anticorpos no soro dos cães 

durante as fases aguda e crônica da infecção, que se ligavam às proteínas do 

extrato bruto obtido da maceração do tecido cardíaco de um cão sadio, ou seja, 

autoanticorpos. A figura 10 mostra um immunoblotting representativo 

evidenciando várias bandas, cada uma correspondendo possivelmente a um 

autoanticorpo. Notar duas bandas inespecíficas na avaliação de todos os 

animais, bandas essas que não foram levadas em consideração. 

 

 

Figura 10 - Bandas proteicas em membrana de nitrocelulose obtidas após transferência 
(western blotting) de extrato proteico bruto cardíaco de cão sadio, submetidos à 
eletroforese em gel de poliacrilamida. Posteriormente as fitas foram incubadas 
individualmente com o soro dos cães inoculados com as diferentes cepas do T. cruzi, 
incubadas com conjugado anti-IgG marcado com peroxidase e finalmente reveladas com 
Diaminobenzidina( DAB) 

 

  Após verificação de diferentes bandas proteicas entre os diferentes grupos, 

foi necessário fazer uma busca na literatura para a procura das proteínas 

clássicas descritas como responsáveis por mimetismo molecular, verificar o peso 
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molecular e por fim fazer a correspondência com as bandas encontradas. A tabela 

3 mostra algumas das proteínas descritas como clássicas de “mimetismo 

molecular” e que apresentaram correspondência com as bandas encontradas. 

Tabela 3-Proteínas do hospedeiro descritas na literatura associadas a “mimetismo 
molecular” com proteínas do Trypanosoma cruzi, que foram observadas após ligação de 
anticorpos presentes no soro dos cães infectados pelas cepas VL-10, AAS e Berenice-78 
do T.cruzi. 

 

Proteína Peso molecular (KDa) 

Proteína 23KDa ribossomal 23 

Cha 48,5 

Beta-2 adrenérgico 47 

Laminina 62  

Receptor muscarínico 72,2 / 86,5 

 

Na figura 11 está demonstrado a porcentagem de cães, que foram infectados 

com as diversas cepas, que apresentaram bandas possivelmente referentes as 

proteínas associadas ao mimetismo molecular para pelo menos um autoanticorpo. 

O gráfico mostra que a proteína 23KDa ribossomal foi detectada em 6 dos 30 

animais (20%) durante a fase aguda da infecção e em 23 cães (76,6%) durante a 

fase crônica. A banda referente ao antígeno Cha ou Beta-2 adrenérgico (não 

sendo possível diferenciá-las neste momento), foi detectada em 20% e 40% nas 

fases aguda e crônica da infecção, respectivamente. As bandas referentes à 

laminina e receptor muscarínico foram observadas também em 20% dos cães na 

fase aguda e durante a avaliação da fase crônica a laminina foi observada em 

apenas um animal, enquanto para o receptor muscarínico não foi observada.  
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Figura 11 - Porcentagem de cães que foram infectados pelas cepas VL-10, AAS e 
Berenice-78 do Trypanosoma cruzi que apresentaram bandas possivelmente referentes 
às proteínas associadas ao mimetismo molecular, durante as fases aguda e crônica da 
infecção. 

5.6 - Determinação da susceptibilidade ao Benznidazol das cepas VL-10, 

AAS e Berenice-78 do T.cruzi. 

 

 Foi determinado, através da verificação diária do exame de sangue a 

fresco dos animais tratados, que o Bz foi eficaz em suprimir a parasitemia em 

todos os cães inoculados com as diferentes cepas do T. cruzi, 

incondicionalmente ao grau de susceptibilidade ao Bz. A diminuição da 

parasitemia, em consequência ao tratamento, foi atestada pelos resultados da 

hemocultura, que foram negativos em 100% (10/10), 90% (9/10) e 10% (1/10) 

dos cães inoculados com as cepas Berenice-78, AAS e VL-10, 

respectivamente. Contudo, o kDNA do T. cruzi foi detectado no sangue de 

todos os animais inoculados com as cepas AAS e VL-10 depois do tratamento, 

enquanto a PCR feita no sangue dos animais infectados pela cepa Berenice-78 

foi constantemente negativa. 
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 Os animais que apresentaram resultados de hemocultura, PCR 

convencional e sorologia negativos foram considerados curados. Os resultados 

apontaram, portanto, que o tratamento com Bz foi eficiente em induzir cura em 

100% dos cães inoculados com a cepa Berenice-78. Em contrapartida, o 

tratamento não curou nenhum dos animais inoculados com as cepas VL-10 e 

AAS (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Porcentagem de testes sorológicos e parasitológico e/ou molecular – 
hemocultura e PCR – positivos realizados no sangue de cães inoculados com 2.000 
tripomastigotas sanguíneos/kg de peso corporal das cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do 

Trypanosoma cruzi 

5.7 - Análise quantitativa da miocardite no coração dos cães infectados e 

tratados com Benznidazol, durante as fases aguda e crônica da infecção. 

 

 Os cães inoculados com as cepas resistentes, VL-10 e AAS mostraram 

uma resposta ao tratamento diferente da observada para os animais infectados 

com a cepa Berenice-78. Os animais infectados pela cepa VL-10 não 

apresentaram diferença significativa no número de núcleos celulares em 

relação aos cães do grupo controle infectado não tratado, ambos 

demonstrando lesão cardíaca. Porém, o tratamento teve boa eficiência em 

reduzir a intensidade da miocardite nos cães inoculados com a cepa AAS, 

mesmo que estes animais não tenham sido curados (Figura 13).Por outro lado, 
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o tratamento com Bz foi capaz de prevenir a inflamação no miocárdio dos cães 

infectados pela cepa Berenice-78, como pode ser observado pelos níveis 

semelhantes (P>0,05) aos núcleos celulares dos animais não infectados. 
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Figura 13 - Miocardite observada nos cães inoculados com 2.000 tripomastigotas 
sanguíneos/kg de peso corporal das cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do Trypanosoma 
cruzi, tratados com Bz eeutanasiados aos 90 (A) ou 270 dias de infecção (B). 
Fotomicrografias obtidas de lâminas com cortes de átrio direito coradas pela 
hematoxilina e eosina. Os resultados foram mostrados pela média dos valores e 
avaliados pelo teste não paramétrico de Newman Keuls. (*) P<0,05 (diferença 
significativa em relação ao grupo controle não infectado-CNI) (#) P<0,05 (diferença 
significativa entre o grupo controle e o grupo tratado com Bz).)(CNI – Controle Não 
infectado / TNC- tratado não curado / T-Bz - tratado com Benznidazol / TC – Tratado 
curado) 

5.8 - Influência do Benznidazol na redução do parasitismo cardíaco de 

cães experimentalmente infectados com as cepas Berenice-78, AAS e VL-

10 do Trypanosoma cruzi. 

A Fase Aguda  

VL-10                             AAS                 Berenice-78                   VL-10                           AAS                      Berenice-78 

 

B Fase Crônica  
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          Outro objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tratamento com Bz 

na redução do parasitismo cardíaco. A PCR em Tempo Real,realizada com os 

animais necropsiados na fase aguda da infecção, demonstrou uma redução 

deDNA do parasito nos grupos tratados em relação aos não tratados para 

todas as cepas estudadas, sendo esta diminuição mais expressiva nos animais 

infectados com a cepa VL-10 do T. cruzi. Porém, entre os animais infectados 

com as cepas AAS do T. cruzi, a redução de DNA do parasito não foi 

significativa, o que se deve à baixa quantificação em ambos os grupos tratados 

e não tratados(Figura 14). 
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Figura 14 - Detecção do número de cópias de DNA doparasito em tecido cardíaco de 
cães inoculados com as cepas Berenice-78, AAS e VL-10 do Trypanosoma cruzie 
necropsiados na fase aguda, 90 dias de infecção, tratados com Benznidazol e não 
tratados. As barras indicam diferença estatística entres os grupos (p<0.05).C – Curado. 
Trat. - Tratado 

Para os cães necropsiados na fase crônica da doença, aos 270 dias de 

infecção, foramobservados níveis muito baixos de DNA do T. cruzipara todas 

cepas. Assim, o tratamento não refletiu em redução do DNA do parasito ao se 

comparar os grupos tratados e não tratados, apresentando valores semelhantes 

(P>0,05), já que as médias de DNA de parasitos quantificadas sempre foram 

muito baixas (P>0.05) (Figura 15). 
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Figura 15 - Detecção do número de cópias de DNA doparasito em tecido cardíaco de 
cães inoculadoscom as cepas Berenice-78, AAS e VL-10 do Trypanosoma cruzie 
necropsiados na fase crônica, aos 270 dias de infecção, tratados ou não com 
Benznidazol. As barras indicam diferença estatística entres os grupos (p<0.05). 

5.9 - Avaliação da influência do tratamento com Benznidazol na produção 

dos autoanticorpos. 

 

       Para a avaliação da influência do tratamento com Bz na produção dos 

autoanticorpos, os animais foram separados nos grupos infectados e infectados 

tratados (Figura 16). Foi possível observar que o tratamento com Bz não 

influenciou na indução da produção dos autoanticorpos específicos para Proteína 

23KDa ribossomal e para Cha/Beta-2 adrenérgico, sendo,contudo, observada 

indução de autoanticorpos pra laminina e receptor muscarínico nos animais 

infectados que foram tratados e não nos cães do grupo controle infectado mantido 

sem intervenção terapêutica. 
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Figura 16 - Porcentagem de cães infectados pelas cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do 
Trypanosoma cruzi, tratados e não tratados com Benznidazol, que apresentaram bandas 
possivelmente referentes às proteínas associadas ao mimetismo molecular. 

 

Com a intenção de verificar a influência da cepa do parasito na indução da 

produção de autoanticorpos e a interferência do tratamento com Bz nos casos de 

ausência (Berenice-78) e presença de miocardite (VL-10 e AAS), foi avaliado cada 

grupo durante as fases aguda e crônica da infecção.Foi observada, durante a fase 

aguda dos animais infectadoscom as diferentes cepas e que não foram 

submetidos ao tratamento com Bz, a presença apenas de autoanticorpos 

específicos para Cha/Beta-2 adrenérgico. Em relação à capacidade do tratamento 

com Bz prevenir a produção dos autoanticorpos, esta não foi observada, sendo 

detectada a produção de todos os autoanticorpos entre os cães infectados pelas 

cepas Berenice-78, AAS e VL-10 do T.cruzi, e de forma expressiva (Figura 17). 

 Durante a fase crônica da infecção, foi observadaa produção dos 

autoanticorpos para a Proteína 23KDa ribossomal e Cha/Beta-2 adrenérgico 

entre os animais infectados com as cepas VL-10, AAS e Berenice-78e não 

tratados, sendo que entre os cães infectados por esta última cepa, também foi 
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detectada a produção de autoanticorpos contra laminina. As análises 

realizadas com soros de animais tratados, demonstraram que o Bz não foi 

capaz de refletir (na fase crônica) na inibição da produção de autoanticorpos 

específicos para a Proteína 23KDa ribossomal e Cha/Beta-2 adrenérgico nos 

cães infectados com as cepas VL-10 e AAS mas, curiosamente, nos animais 

infectados com a cepa Berenice-78 e tratados, os quais apresentaram 

celularidade cardíaca semelhantes aos animais não infectados, não foram 

detectados autoanticorpos anti Cha/Beta-2 adrenérgico. 
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Figura 17 - -Porcentagem de cães que foram infectados pelas cepas VL-10 (A), AAS (B) e 
Berenice-78 (C) do Trypanosoma cruzi, tratados e não tratados com Bz, que 
apresentaram bandas possivelmente referentes às proteínas associadas ao mimetismo 
molecular, durante as fases aguda e crônica da infecção. 
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         Apesar dos resultados terem apresentado diferenças marcantes entre os 

animais infectados com as variadas cepas, é necessário realizar a confirmação de 

que as bandas proteicas encontradas são realmente referentes àquelas proteínas 

tidas como clássicas de autoimunidade. Isso ocorre porque a análise feita aqui foi 

baseada somente em relação ao peso molecular das proteínas, sendo importante 

a utilização de experimento utilizando anticorpos marcados específicos para as 

proteínas, para haver total certeza de que se trata das proteínas em questão. 

 

5.10 - Correlação entre a presença do DNA do parasito e a miocardite 

observada nos cães experimentalmente infectados com as cepas 

Berenice-78, AAS e VL-10 do Trypanosoma cruzi. 

 

Por fim, foi realizada a análise da correlação entre a intensidade do processo 

inflamatório aos 90 e 270 dias de infecção, com a carga parasitária no tecido 

cardíaco dos animais infectados pelas cepas estudadas (Figura 18A e 18B). 

       Entre os animais pertencentes aos grupos controle positivo infectados com 

as três cepas, não foi possível observar correlação entre miocardite e o número 

de cópias de DNA durante a fase aguda da infecção, entretanto ao 

acrescentarmos, na análise, os animais submetidos ao tratamento obtivemos 

correlação positiva (p=0,0294). 
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Figura 18 - Correlação entre a miocardite e o número de cópias de DNA entre os cães 
infectados com as cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do Trypanosoma cruzi (A), e 
somados aos cães infectados com as mesmas cepas que foram submetidos ao 
tratamento com Benznidazol (B)e que foram eutanasiados aos 90 dias de infecção (Fase 
aguda).  

Já na análise de correlação durante a fase crônica da infecção, realizada entre 

os animais infectados e submetidos ou não ao tratamento com Bz, foi 

observada correlação entre miocardite e carga parasitária nas duas formas de 

avaliação, com p=0,043 e p=0,045. (Figura 19 A e B). 
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Figura 19 - -Correlação entre a miocardite e o número de cópias de DNA entre os cães 
infectados com as cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do Trypanosoma cruzi (A), e 
somados aos cães infectados com as mesmas cepas que foram submetidos ao 
tratamento com Benznidazol (B)e que foram eutanasiados aos 270 dias de infecção (Fase 
crônica). 
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6. Discussão 

 

 Milhões de pessoas no mundo ainda são afetadas pela doença de 

Chagas e o desenvolvimento de novos fármacos, para um tratamento eficaz e 

seguro ainda é um desafio a ser cumprido. O Bz é a medicação escolhida para 

o tratamento dos doentes, mesmo apresentando baixos índices de cura quando 

a terapia é realizada durante a fase crônica da doença, fase onde a maioria dos 

indivíduos recebe o diagnóstico (Cançado e cols., 2002). Quando o Bz é 

administrado na fase aguda, a porcentagem de cura é maior, mas no caso de 

falha terapêutica, a evolução da doença pode não ser retardada e os 

resultados são controversos (Andrade e cols.,1992). Neste estudo, o 

tratamento com Bz foi realizado na fase aguda da infecção pelo T. cruzi e a 

cura parasitológica foi observada apenas entre os animais infectados com a 

cepa Berenice-78, considerando os critérios de cura parasitológico 

(Hemocultura), Sorológico (ELISA) e moleculares (PCR convencional) 

utilizados. Os cães infectados com as cepas AAS e VL-10 sabidamente 

resistentes ao tratamento com Bz em modelo murino (Filardi & Brener, 1987) 

não foram curados. 

 Um bom modelo experimental, que reproduza fielmente a patogênese da 

doença de Chagas é fundamental para o estudo dos mecanismos envolvidos 

na infecção pelo T. cruzi. O camundongo é um animal amplamente utilizado 

para pesquisas em infecção experimental já que é pequeno e de fácil 

manutenção. Contudo, este modelo não reproduz as formas clínicas da doença 

observadas em humanos e não permite o seu acompanhamento por períodos 

prolongados, essenciais para experimentação de tratamentos quimioterápicos 

(Lana, 1992). 

 Muitos trabalhos vêm apontando o cão como um ótimo modelo 

experimental, por reproduzir todas as fases da cardiopatia chagásica (Andrade 

& Andrade, 1980; Andrade, e cols.,1984; Lana e cols.,1988; Barr e cols.,1991; 

Lana e cols.,1992, Bahia e cols.,2002), por apresentarem índices de cura 

semelhantes aos observados em humanos em ambas as fases da doença 

(Guedes e cols.,2002) e por possibilitarem estudos para compreensão de 
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mecanismos imunopatológicos da doença de Chagas (Guedes e cols.,2008, 

2009 e 2010). A mesma população de T. cruzi pode ter comportamento 

diferente, dependendo do hospedeiro e, dessa maneira os índices de cura após 

o tratamento podem ser variados. Filardi & Brener (1987) descreveram que as 

cepas Brasil e MVC provenientes de pacientes que se encontravam na fase 

aguda da infecção e que foram tratados com Bz e curados, também foram 

totalmente sensíveis ao tratamento com esse fármaco quando inoculadas em 

camundongos. No entanto, pacientes naturalmente infectados pela cepa AAS, 

foram submetidos ao tratamento específico durante a fase aguda da infecção, 

não sendo observada a cura parasitológica e, após isolado o parasito e 

inoculado em camundongos, foi observado 40 a 69% de cura. No presente 

trabalho a cepa AAS inoculada em cães, foi 100% resistente, indicando 

também maior similaridade ao que ocorre na doença de Chagas humana. Além 

disso, o tratamento com Bz reduziu o parasitismo no tecido muscular cardíaco 

nos cães inoculados com esta cepa e trouxe benefícios quanto à miocardite 

gerada, a qual se mostrou menos intensa que nos animais não tratados. 

 A fase aguda da infecção chagásica é caracterizada por acentuada 

miocardite, em maior ou menor grau, devido ao processo de multiplicação do T. 

cruzi. A liberação de formas tripomastigotas, amastigotas e debris celulares 

destróem as fibras cardíacas além de iniciar uma forte resposta imune (Tafuri 

1979; Andrade e cols.,1994;). Entretanto, ao longo da infecção, a resposta 

imune específica ao T.cruzi controla a replicação do parasito, mas não o 

elimina, gerando assim focos inflamatórios (Andrade e cols.,1997). Resultados 

similares foram vistos neste estudo, já que durante a fase crônica da infecção, 

nos animais não tratados e infectados com as cepas Berenice-78, AAS e VL-

10, os índices de inflamação foram naturalmente menoresna fase crônica em 

relação à fase aguda. O parasitose encontrava em número reduzido na fase 

crônica, porém persistente, podendo ter sua presença evidenciada nos exames 

sorológicos eparasitológicos/moleculares. No caso dos animais infectados pela 

cepa VL-10,a cepa mais virulenta e patogênica entre as três estudadas neste 

trabalho, a miocardite foi da mesma forma menos intensa na fase crônica se 

comparada àquela observada na fase aguda da infecção. Entretanto, podendo 

ser considerada muito intensa, já que foram observados 301 núcleos celulares 
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na fase aguda e 224 na fase crônica, quando comparado ao observado no 

miocárdio dos animais não infectados (média de 105 e 102 núcleos por campo 

de lâmina analisado, nas fases aguda e crônica respectivamente), mesmo 

havendo redução do DNA quantificado do parasito no tecido cardíaco dos 

animais infectados. 

 Devido à dificuldade de se encontrar o parasito na fase crônica e falta de 

correlação entre a intensidade e/ou presença do parasito e o foco inflamatório, 

a patogênese da doença de Chagas crônica ainda não está bem 

compreendida. Um dos objetivos deste trabalho foi otimizar uma técnica de 

quantificação doT.cruzi em tecido muscular cardíaco, para avaliar o papel da 

persistência do parasito na patogênese da doença de Chagas. Ensaios 

moleculares, como a PCR em Tempo Real, utilizados nesse estudo, têm sido 

amplamente empregados para quantificar a presença do parasito de maneira 

eficiente e sensível, em humanos e modelos animais (Piron, 2007; Caldas e 

cols., 2012; Ibánesz-Cervantes, 2013; Moreira, 2013; Molina, 2014; Benvenuti, 

2014). Esta técnicapermite a detecção do produto da reação ainda na fase 

exponencial do ensaio, e não apenas no platô da curva de amplificação 

(quando o produto já está acumulado, como ocorre no PCR convencional) 

permitindo assim a sua quantificação acurada. Neste trabalho, foi padronizado 

um ensaio para a quantificação do DNA do T. cruzi diretamente do miocárdio, 

tanto na fase aguda, quanto na fase crônica da doença. Mesmo que a literatura 

seja extensa quanto a estudos de quantificação do parasito, para o nosso 

modelo experimental, o cão, ainda são necessárias metodologias padronizadas 

para dar suporte a uma ampla gama de experimentos de infecção pelo T. cruzi 

e quimioterapia. 

 Durante a realização dos experimentos, houve a necessidade, de 

construção de um par deprimersque formasse apenas um produto, de mesmo 

tamanho (89pb) independente da população de T.cruzi, de maneira eficaz, 

sensível e sem dímeros, já que observamos produtos de tamanhos diferentes 

ao confrontar, no BLAST®, primers comumente utilizados na literatura, com 

populações diferentes do T. cruzi. O Trypanosoma cruziapresenta cerca de 

104a 105cópias de uma repetição de 195 pb, chamada DNA satélite, que 

corresponde a cerca de 10% de seu DNA total (Elias, 2003). Esta região foi 
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utilizada neste trabalho como alvo para a construção dos primers. Diversos 

estudos têm demonstrado que esse elemento repetitivo é um bom alvo para 

diagnóstico molecular da doença de Chagas, o qual pode ser inclusive, 

utilizado para estudos taxonômicos e em larga escala de prevalência de T. 

cruzi em insetos vetores e hospedeiros mamíferos (Gonzalez e cols., 1984; 

Vidigal, 1996; Olivares-Villagómez e cols., 1998; Bastrenta e cols., 1999; Lane 

e cols., 2003; Virreira e cols., 2003). Outra vantagem é que a presença de 

sequências repetitivas em milhares de cópias por 

genoma aumenta,consideravelmente, a sensibilidade dos ensaios de 

biologia molecular. Em adição, além do seu potencial uso para diagnóstico, o 

DNA satélite diverge significativamente de uma espécie para outrase 

constituindo num poderoso alvo para distinguir espécies relacionadas do 

gênero Trypanosoma. Machado e colaboradores (2000) apresentaram uma 

metodologia simples e prática de detecção do T. cruzi e T. rangeli em amostras 

de fezes e hemolinfa de triatomíneos. Essa metodologia utiliza a PCR para 

amplificar o gene do mini-exon de T. rangeli e o DNA satélite do T. cruzi. Os 

resultados encontrados por estes autores confirmam a alta sensibilidade e 

especificidade do DNA satélite além de que esta região permite também a 

distinção de polimorfismos nas sequências do DNA dos grupos I e II do 

parasito (Elias, M.C., 2013). 

 Outra preocupação deste estudo foi mostrar que os dados da PCR em 

Tempo Real comparando o número de repetições de DNA satélite das cepas 

VL-10, AAS e Berenice-78 apresentavam-se semelhantes, o que permitiu a 

realização das posteriores análises comparativas de quantificação do DNA das 

diferentes cepas nos mesmos gráficos. Em adição, os dados da PCR 

demonstraram que a relação entre parasito e número de cópias de DNA foi de 

aproximadamente 2,5 x 104 cópias. Esses dados vão ao encontro de achados 

na literatura que relatam o DNA satélite do T. cruzi presente em 104 a 105 

cópias no genoma do parasito (Elias e cols., 2003; Elias e cols., 2005; Souza e 

cols., 2011). Vale ressaltar que as quantidades de parasitos submetidas à 

extração de DNA e PCR quantitativa foram estimadas por contagens em 

câmeras de Neubauer, às quais podem acumular erros relativos à diluição e 

contagem, bem como percepção do observador, o que não ocorre com os 
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valores definidos para a curva padrão, gerada por clonagem molecular, a qual 

foi dosada em fluorômetro para cálculo preciso do número de cópias do alvo. 

 Posteriormente à definição das sequências dos primers utilizados, a 

geração das curvas padrão por clonagem molecular, e a verificação da relação 

entre os números de cópias do DNA satélite entre as cepas estudas, definiu-se 

uma estratégia de quantificação do DNA do parasito no tecido cardíaco dos 

animais normalizada pelas concentrações de um controle endógeno para o 

correto ajuste das variações de tamanho de tecido extraído entre os diferentes 

animais.  

 A química utilizada na PCR em Tempo Real foi o SYBR®Green, devido 

ao baixo custo, quando comparado à PCR com a química TaqMan®, facilidade 

no uso e sensibilidade. Este corante se liga à fita dupla de DNA e com a 

excitação da luz gerada pelo sistema ótico do termociclador, emite uma 

fluorescência verde. Mesmo que intercalando em produtos inespecíficos, essas 

falhas podem ser facilmente detectadas pelas curvas de dissociação fora do 

padrão conhecido para aquela determinada sequência. Para este ensaio, as 

curvas de dissociação confirmam a especificidade dos produtos amplificados e 

permitem quantificar de maneira eficaz o parasito no tecido muscular cardíaco.  

 Assim, como no nosso estudo, a PCR em Tempo Real vem sendo usada 

por outros autores para mensurar a carga parasitária em pesquisas que testam 

a eficiência de fármacos na infecção pelo T. cruzi. Cencing e colaboradores 

(2012) investigaram o efeito curativo do Bz em combinação com outros 

medicamentos patenteados nifurtimox, posaconazol ou AmBisome® em 

camundongos  infectados com uma cepa susceptível (Tulahuen) ou uma 

parcialmente resistente (Y) na fase aguda ou crônica. As taxas de cura foram 

determinadas através da investigação de parasitos do sangue (exame 

microscópico) e DNA do parasito (PCR quantitativo) e os resultados do ensaio 

molecular foram eficazes para avaliar de forma eficiente a carga parasitária. 

Em estudos de quimioterapia, é importante avaliar não só a cura parasitológica, 

mas também se o tratamento é capaz de reduzir o parasitismo e retardar a 

progressão dos sintomas. Nosso trabalho mostrou que nestes casos, onde é 

observada falha terapêutica, o tratamento foi capaz de reduzir o parasitismo no 

miocárdio, como observado nos cães infectados com a cepa VL-10. Entretanto 
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essa redução não foi suficiente parapromover uma dimunuição da inflamação 

cardíaca. Porém, nos cães infectados pelas outras cepas estudadas, 

considerando as suas características genéticas e a progressão da doença, os 

benefícios do tratamento sobre a prevenção ou redução da miocardite foram 

mais pronunciados. É interessante lembrar que na doença de Chagas, o maior 

responsável pela patogênese é a inflamação desencadeada pelo parasito e 

não o parasito propriamente dito (Higuchi e cols, 1993). Em adição, as 

diferentes intensidades de miocardite e parasitismo observados nos cães 

infectados com as diferentes cepas, evidenciam a adequação do modelo 

experimental e das populações do T. cruziusados em nossos estudos de 

quimioterapia e patogenia da infecção. 

 As diferenças de resposta ao tratamento, carga parasitária e miocardite 

observadas nos cães infectados com as cepas VL-10, AAS e Berenice-78 do T. 

cruzi evidencia uma complexidade da diversidade genética do parasito, que é, 

possivelmente, um dos principais fatores responsáveis pelas diferentes formas 

clínicas da doença. Em um estudo realizado por Moreira e colaboradores 

(2013), baseado em PCR quantitativa do DNA do T. cruzi, foram observadas 

parasitemias medianas em pacientes da Argentina e da Colômbia cerca de 20 

vezes maiores do que a estimativa para pacientes brasileiros. Esta diferença 

pode ser, em parte, devido às características genéticas do parasito presente 

nas diferentes localidades.  

 A presença do parasito e seus níveis durante a fase aguda parecem 

também influenciar a patogênese da doença, refletindo em lesões mais 

intensas ao longo da sua progressão. Olivares-Villagomez (1998), estudando a 

persistência e localização do DNA de T. cruzi em focos inflamatórios e não 

inflamatórios no coração de pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica, 

juntamente com pacientes indeterminados e soronegativos, sugeriu que a 

quantidade de DNA do T. cruzi persistente no coração de pacientes com 

doença de Chagas se correlaciona com a cardiomiopatia, mas não podem ser 

preferencialmente associados a focos inflamatórios. Higuchi e 

colaboradores(1993), por outro lado, através da técnica de imuno-histoquímica, 

demonstraram correlação entre os focos inflamatórios e a presença de 

antígenos do T. cruzi, defendendo a hipótese de que a presença do parasito é 
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importante na perpetuação da inflamação na fase crônica. Zhang e Tarleton 

(1999) realizaram uma PCR in situ em modelo murino para demonstrar 

correlação entre a persistência de parasitos e a presença da patologia no 

tecido muscular. Seus dados forneceram fortes evidências para a persistência 

do parasito como causa primária da doença de Chagas e argumentaram a 

favor de esforços para o controle da carga parasitária no hospedeiro, através 

de tratamento, como forma de prevenir o agravamento da doença.Esses dados 

vão ao encontro dos nossos resultados, onde todos os animais que tiveram 

níveis moderados de parasitismo cardíaco durante a fase aguda, influenciados 

pela virulência da cepa do parasito e/ou pelo tratamento, apresentaram 

prevenção, ou níveis menores de inflamação cardíaca,na fase crônica da 

infecção, como foi observado para as cepas Berenice-78 e AAS 

respectivamente. 

 Além da CCC, outras manifestações clínicas da doença de Chagas 

também foram correlacionadas com a persistência do parasito no tecido, 

reforçando a hipótese da persistência do parasito para a doença. Lesões 

neuronais têm sido consideradas a marca do megaesôfago chagásico, mas o 

papel do T. cruzi e da participação das células inflamatórias nesse processo 

ainda são debatidos. Silveira e colaboradores (2005) mostraram que a 

presença de kDNA  do parasito foi observada em 100% dos casos com 

megaesôfago e em 60% dos pacientes que não apresentaram esta 

forma.Quando analisado para o número de neurônios, os pacientes sem 

megaesôfago puderam ser classificados em dois grupos, como tendo normal 

ou uma diminuição do número de neurônios. O primeiro grupo não apresentou 

qualquer processo inflamatório, mas curiosamente, todos pacientes sem 

megaesôfago e com diminuição do número de neurônios também 

apresentaram tanto kDNA quanto processo inflamatório no órgão. Observou-se 

ainda, que o número de células citotóxicas na região do plexo mioentérico 

correlacionava-se inversamente com o número de neurônios. Estes dados, em 

conjunto sugerem fortemente que as lesões crônicas no megaesôfago 

chagásico podem ser uma consequência de mecanismos mediados por 

imunidade que duram até a fase crônica da doença e são dependentes da 

persistência do parasito no tecido do hospedeiro. Apesar dos animais 
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infectados experimentalmente neste estudo não terem apresentados 

manifestações clínicas da forma digestiva, não descartamos a possibilidade de 

avaliação destes órgãos, na busca de achados para a melhor compreensão a 

cerca da patogênese da doença de Chagas. 

 Nesse sentido, todos os aspectos da doença de Chagas seriam 

explicados apenas pela persistência do parasito? Possivelmente não. Para 

diversos autores, devido à grandiosidade das lesões crônicas, com escassos 

parasitos, outros processos independentes da proliferação do parasito também 

seriam importantes na miocardite fibrosante observada na fase crônica (Lopes 

e cols.,1995; Tafuri, 1979; Rossi e cols.,1990; Andrade e cols.,1999). A 

presença de autoimunidade na patogênese da cardiopatia chagásica crônica 

seria atribuída principalmente a uma ativação bystander e aos mecanismos de 

mimetismo molecular. O conceito de mimetismo molecular refere-se a 

proteínas do parasito que seriam muito semelhantes a proteínas do 

hospedeiro, e induziriam a produção de anticorpos com afinidade cruzada para 

o parasito e o hospedeiro. Nesse sentido, o encontro de anticorpos circulantes 

que se ligavam a antígenos do miocárdio de humanos e camundongos 

cronicamente infectados com o T.cruzi conduziu à ideia de que a 

autoimunidade poderia ter importância na patogenia da doença de Chagas. 

Esta hipótese também foi considerada pelo nosso grupo, que buscou por meio 

de immunoblotting identificar possíveis autoanticorpos envolvidos na 

patogênese da doença de Chagas. Aqui, através de análises qualitativas, 

provavelmente encontramos autoanticorpos já descritos na literatura e que 

reafirmam a idéia de que a autoimunidade também pode estar envolvida na 

indução de miocardite na doença de Chagas.Nossos dados demonstraram 

percentagens similares de cães na fase aguda da infecção com os quatro 

autoanticorpos avaliadose que durante a fase crônica houve um predomínio do 

autoanticorpo específico para Proteína 23 KDa ribossomal não sendo 

observado autoanticorpos específicos para laminina e para receptor 

muscarínico (Figura 11). As proteínas correspondentes aos receptores 

muscarínicos e Cha/Beta2 adrenérgicos foram encontradas tanto em animais 

tratados quanto em não tratados (Figura 16). Segundo achados na literatura, o 

T. cruzi pode ter originalmente adaptado à utilização de receptores 
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colinérgicosmuscarínicos e Beta-adrenérgicos para facilitar tanto a invasão de 

miócitos quanto a sua imunossupressão por meio de sinalização para linfócitos 

durante a fase aguda da infecção (Von Kreutter, 1989 e Borda, 1991). Em 

adição, outros estudos demonstraram que pacientes com doença de Chagas 

são positivos para anticorpos anti-p2b que se ligam e estimulam tanto 

receptores b1-adrenérgicos, quanto receptores colinérgicos M2 e 9, os quais 

estão envolvidos no ciclo adenosina monofosfato-dependente e regulam a 

função homeostática cardíaca. A estimulação crônica de receptores b1-

adrenérgicosseria um contribuinte bem caracterizado e fator comum para a 

patogênese da doença cardíaca, promovendo a morte celular de miócitos, 

hipertrofia e redução da função cardíaca (Hernandez, 2013).  

 Curiosamente, os animais infectados com a cepa Berenice-78 e tratados 

com Bz, os quais não apresentaram inflamação do miocárdio na fase crônicada 

infecção, também não apresentaram autoanticorpos anti Cha/Beta-2 

adrenérgico nesta fase da doença. Tal observação reforça o papel sugerido 

desses autoanticorpos nos mecanismos de lesão de miócitos, os quais 

poderiam, potencialmente ser utilizados como marcadores biológicos. Contudo, 

a técnica utilizada para a detecção dos autoanticorpos foi apenas qualitativa e 

mais experimentos são necessários para confirmar estes resultados. Ainda 

assim, nossos dados apontam evidências para o envolvimento de 

autoanticorpos em ambas as fases da doença, independente da cepa do 

parasito, e que o tratamento com Bz não foi capaz de reduzir a produção dos 

mesmos, embora as suas detecções não estejam, necessariamente, 

relacionadas com a intensidade da lesão cardíaca. 

A análise global dos dados sugere que quanto mais cedo ocorra o 

controle dos níveis de parasitismos, seja por características intrínsecas da 

população do parasito, seja por intervenção química do tratamento, menores 

serão as intensidades das lesões disparadas pelo parasito, por tender-se mais 

rapidamente a um equilíbrio entre a multiplicação parasitária e o ataque 

imunológico do hospedeiro, reduzindo-se temporal e quantitativamente a 

exposição dos antígenos “cruzados” indutores de lesão autoimune. 
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7. Conclusões 

 

1.A técnica de PCR em Tempo Real foi sensível, acura e reprodutível para 

quantificar a carga parasitária do T. cruzi no tecido muscular cardíaco dos cães 

infectados; 

2. As infecções pelas cepas Berenice-78, AAS e VL-10 do T. cruzi induziram 

miocardite nos cães infectados e não tratados, as quais foram observadas 

tanto na fase aguda quanto na fase crônica da infecção; 

3. A cepa VL-10 do T. cruzi mostrou-se mais virulenta e patogênica que as 

cepas AAS e Berenice-78. O DNA do parasito no miocárdio dos animais, foi 

menor durante a fase crônica da infecção independente do tratamento, porém, 

os animais que tiveram níveis moderados de parasitismo cardíaco durante a 

fase aguda apresentaram prevenção (cepa Berenice-78) ou redução (cepa 

AAS) da miocardite na a fase crônica; 

4. Os dados sugerem o envolvimento de autoanticorpos em ambas as fases da 

doença, independente da cepa do parasito, e que o tratamento com Bz não foi 

capaz de reduzir a produção dos mesmos; 

5. Foi observada correlação entre a carga parasitária no tecido muscular 

cardíaco e a miocardite, tanto na fase aguda quanto na fase crônica da doença 

de Chagas experimental. 
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