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Resumo: 

 A doença de Chagas é ainda hoje um grande problema médico- social que atinge cerca de 

10 milhões de pessoas no mundo todo. Transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi), esta infecção desencadeia processos inflamatórios agudos e crônicos que, em última 

instância, culminam em  disfunções neurológicas, digestórias e cardíacas em graus distintos. A 

ineficácia e alta toxicidade das terapias disponíveis para o tratamento da doença Chagas 

reforçam a necessidade de novas estratégias farmacológicas efetivas e seguras contra este 

parasito. A resolvina D1 (RvD1) é um mediador lipídico de pró-resolução com ações mitigadoras 

sobre a resposta inflamatória. Por esta ação imunoduladora, o presente estudo avaliou se o 

tratamento com a RvD1 atuaria sobre a imunopatogênese induzida pelo T. cruzi em modelo 

experimental murino. Assim, camundongos do modelo CD-1 foram infectados pela cepa Brazil 

do T. cruzi e tratados com 3 µg/kg de RvD1, por via intraperitoneal, nos dias 5, 10, e 15  pós- 

infecção e eutanasiados 45º dia pós-infecção (dpi) (fase aguda). Na fase crônica, os animais 

foram tratados com a mesma dosagem nos dias 60, 65, e 70 pós-infecção, e submetidos ao exame 

ecocardiográfico aos 90 dpi, e sacrificados com 120 dias de infecção. Após a eutanásia, o sangue 

e o coração foram coletados para ensaios imunoenzimáticos (IFN-γ, TGF-ß, IL-10), análise do 

infiltrado inflamatório, formação de tecido fibroso e quantificação relativa do RNA em tempo 

real - qPCR (TGF-ß).  A terapia com RvD1 aumentou a sobrevida e reduziu o número de 

parasitos observados em animais em fase aguda de infecção, além de reduzir os níveis de IFN-γ e 

TGF-ß em fase crônica. Também observamos um aumento nos níveis de IL-10 em animais 

tratados com RvD1 tanto na infecção aguda quanto na crônica, e redução dos níveis de TGF- ß 

(mRNA) e do conteúdo de colágeno no tecido cardíaco. Juntos, estes dados indicam que a terapia 
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com RvD1 minimiza a resposta inflamatória induzida por este parasito e previne a formação de 

fibrose cardíaca, contribuíndo para o quadro  resolutivo da infecção experimental pela cepa 

Brazil do T. cruzi. 
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Abstract: 

 Chagas disease is a major public health issue, affecting ︎10 million people worldwide. 

Transmitted by a protozoan named Trypanosoma cruzi, this infection triggers a chronic 

inflammatory process that can lead to cardiomyopathy (Chagas disease). Resolvin D1 (RvD1) is 

a novel proresolution lipid mediator whose effects on inflammatory diseases dampens 

pathological inflammatory responses and can restore tissue homeostasis. Current therapies are 

not effective in altering the outcome of T. cruzi infection, and as RvD1 has been evaluated to be 

a therapeutic agent in various inflammatory diseases, we examined if exogenous RvD1 could 

modulate the pathogenesis of Chagas disease in a murine model. CD-1 mice infected with the T. 

cruzi Brazil strain were treated with RvD1. Mice were administered 3 ︎g/kg of body weight RvD1 

intraperitoneally on days 5, 10, and 15 to examine the effect of RvD1 on acute disease or 

administered the same dose on days 60, 65, and 70 to examine its effects on chronic infection. 

RvD1 therapy increased the survival rate and controlled parasite replication in mice with acute 

infection and reduced the levels of interferon γ and transforming growth factor ︎ (TGF-︎) in mice 

with chronic infection. In addition, there was an increase in interleukin-10 levels with RvD1 

therapy in both mice with acute infection and mice with chronic infection and a decrease in TGF- ︎ 

levels and collagen content in cardiac tissue. Together, these data indicate that RvD1 therapy can 

dampen the inflammatory response, promote the resolution of T. cruzi infection, and prevent 

cardiac fibrosis. 
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1.0. Introdução 

1.1. Resposta inflamatória: da gênese ao processo de resolução 

 Quando o organismo é acometido por uma lesão, a interação entre tecidos saudáveis e o 

agente estressor desencadeia sinais alarmantes sob a forma de mensageiros químicos que iniciam 

uma resposta inflamatória aguda rápida. Descrita inicialmente como doença por Cornelius Celsus 

30 anos a.C., a inflamação foi em 1794 desmistificada pelo cirurgião John Hunter, que a 

descreveu como uma resposta inata ao indivíduo (Turk, 1994; Serhan & Savill, 2005, Hunter, 

2007). Assim, esta primeira linha de defesa, é geralmente benéfica e tem por objetivo principal a 

remoção de agentes nocivos, e idealmente, ser autolimitada e seguida de uma resolução completa 

da resposta imune inicial, conduzindo esses tecidos à homeostase (Nathan et al., 2002).  

 A reposta inflamatória, pode ser desencadeada por estímulos de origens diversas (agentes 

físicos, químicos e biológicos) (Chen et al., 2018). É sabido que variáveis como a natureza e 

intensidade do estímulo, o local da lesão e capacidade de resposta do hospedeiro interferem nas 

vias de ativação intracelular e no desfecho do processo inflamatório agudo (Nathan et al., 2002). 

No entanto, no caso particular das infecções de origem biológica, uma resposta imune típica, 

partilha de mecanismos que podem ser simplificados como se segue: a- reconhecimento de 

estímulos prejudiciais por receptores de reconhecimento de padrões (PAMPs) no tecido afetado, 

b- liberação de marcadores inflamatórios, c- ativação de vias inflamatórias e, d- recrutamento de 

células imunes para o local da injúria (Medzhitov, 2010; Takeuchi & Akira, 2010; Chen et al., 

2018) A natureza da infecção (bacteriana, viral ou parasitária), faz variar os receptores e 

mediadores inflamatórios a serem produzidos de modo que o tipo apropriado de resposta 

inflamatória seja induzida para o estímulo gerado (Medzhitov, 2010). Assim, após o gatilho 
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inicial, o estímulo nocivo é comumente detectado por receptores do sistema imune inato, como 

os receptores do tipo Toll (TLRs) em células sentinelas, normalmente macrófagos, residentes no 

tecido afetado e que promovem a liberação de mediadores pró-inflamatórios como as citocinas, 

quimiocinas, mediadores lipídicos e aminas vasoativas (Takeuchi & Akira, 2010). Esses 

mediadores atuam sistemicamente, no tecido afetado e nos vasos locais, gerando uma mudança 

conformacional no endotélio pela ativação de moléculas de adesão endotelial (VCAM-1, E- 

selectina, P- selectina), aumentando o fluxo sanguíneo e permeabilidade vascular. Estas 

altearções no cenário vascular favorecem a aderência e a migração de populações distintas de 

células imunes ao longo de um gradiente quimiotático próximo ao local da lesão. Estas 

alterações observadas no endotélio atuam em conjunto e são altamente coordenadas permitindo a 

liberação local de um exsudato inflamatório de proteínas plasmáticas e influxo de células de 

origem granulocitária, como os neutrófilos, que são predominantes nas primeiras horas pós 

infecção e seguidos rapidamente por células mononucleares (monócitos, macrófagos, células 

NK) que desempenham papel fagocítico essencial e subsequente liberação de outros mediadores 

pró-inflamatórios (Figura 1) (Janeway & Medzhitov, 2002; Libby, 2007; Medzhitov, 2010; 

Stables & Gilroy, 2010; Chen et al., 2018).  

 Há dois possíveis desfechos para a resposta inflamatória aguda: a condução a um quadro 

inflamatório crônico ou à sua resolução. Idealmente, no contexto da resposta inflamatória 

secundária a uma infecção, esta deve ser autolimitada, assim, o resultado ótimo e esperado é a 

resolução completa da resposta inicial, retornando à homeostase do tecido afetado (Serhan, 

2010). A resolução da inflamação, realizada por intermédio de mediadores especializados de pró-

resolução (SPMs) era um processo desconhecido até pouco tempo e, embora previamente 
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definida como um processo passivo, pela interrupção do estímulo, é de fato a transição para um 

estado de restauração da função celular/tecidual. Este processo resolutivo ocorre após a mudança 

dos mediadores pró- inflamatórios derivados do ácido araquidônico e pertencentes à família 

ômega 6 (ex. prostaciclinas e leucotrienos) para a produção de SPMs, que derivam de ácidos 

graxos pertencentes às diferentes vias de transformação da família ômega 3. As SPMs: lipoxinas 

(LXs), maresinas (MRs), protectinas (PRs) e resolvinas (RVs), são moléculas endógenas que 

atuam limitando a infiltração de neutrófilos polimorfonucleares (PMN), amenizando a produção 

de citocinas e quimiocinas, e reforçando as ações mediadas por macrófagos (Serhan, 2010; 

Bannenberg & Serhan, 2010; Buckley et al., 2013).   

 No entanto, uma falha nesse processo, ou seja, a continuidade ou progressão da resposta 

ao estímulo, aliada à continuidade do influxo de células imunes ao local podem conduzir à uma 

resposta inflamatória exacerbada e tornar este processo crônico. E, nese caso, o processo crônico 

leva, muitas vezes, à perda de função tecidual e á deposição de colágeno e cicatrização, 

processos associados à patofisiologia de inúmeras doenças inflamatórias crônicas, dentre elas, a 

doença de Chagas que será alvo de estudo neste presente trabalho (Cotran et al., 1994; Nathan et 

al., 2002; Headland & Norling, 2005; Medzhitov, 2008, Chen et al., 2018). 
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Figura 1- Aspectos gerais do processo inflamatório agudo e condução para resolução da 

inflamação. Após o reconhecimentos do agente nocivo por células sentinelas no local de lesão 

(1)- mediadores inflamatórios são produzidos e agem promovendo o aumento do fluxo 

sanguíneo, vasodilatação, permeabilidade, e aumento da expressão de moléculas de adesão 

endoteliais. (2)- Os leucócitos polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, são as primeiros 

no local de lesão (3-4) seguidos pelas células mononucleares como os monócitos circulantes e 

macrófagos (5) e linfócitos. Estas células atuam como fonte de mediadores inflamatórios que  

auxiliam na mobilização do AA esteirificado na membrana plasmática para a produção de (6) 

mediadores lipídicos. (7) Na fase de transição os neutrófilos, sob a ação de sinais pró-resolutivos, 

começam a sofrer apoptose (8) e são fagocitados por macrófagos teciduais (eferocitose). (9) 

Durante a eferocitose, o fenótipo dos macrófagos alternam de M1 para M2. (10) Os macrófagos 

M2 são responsáveis pela produção de moléculas anti-inflamatórias (tais como IL-10) e 

mediadores pró-resolução, (11) além de uma troca de classes ativa de mediadores lipídicos pró-

inflamatórios para uma classe de mediadores de pró-resolução, que marca a transição para a fase 

resolutiva da inflamação. (12) Presença de nova população de neutrófilos, de caráter regulatório. 

(Imagem modificada de Alessandri et al., 2013). 

1.2. Os mediadores lipídicos na resposta inflamatória 

 De acordo com Serhan & Savill (2005), “o início programa o fim”. Em outras palavras, a 

sinalização envolvida no processo de resolução está intimamente relacionada à fase inicial do 

processo inflamatório (Figura 2). 
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Figura 2- Síntese do processo de formação dos mediadores lipídicos. Após uma lesão ou 

trauma dos tecidos, os eicosanóides são cruciais para dar início aos sinais cardinais da 

inflamação (edema, calor, rubor, dor). Produzidos pela metabolização do AA, através da ação 

enzimática da PLA2, esses, auxiliam na resposta vascular estimulando a quimiotaxia, 

vasodilatação, e adesão de  leucócitos  que trafegam para o local afetado. A passagem da classe 

de mediador lipídico eicosanóide para lipoxinas dá o sinal de "parada" e inicia o fim da resposta 

inflamatória aguda. As lipoxinas e demais SPMs estimulam o recrutamento de macrófagos não 

flogísticos, que auxiliam no reparo e retorno à homeostasia. No entanto, uma falha nesse 
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mecanismo pode conduzir à um processo inflamatório crônico persistente, conduzindo à 

progressão dos danos. (Imagem modificada de Serhan et al., 2015). 

 Os eicosanóides - prostaglandinas (PGs), tromboxanas (TXs) e leucotrienos (LTs) -  

constituem uma classe de moléculas intrinsecamente envolvidas na dinâmica do processo 

inflamatório e têm por precursor endógeno comum o ácido araquidônico (AA), um ácido graxo 

essencial de cadeia poliinsaturada pertencente à família ômega 6 (Levy et al., 2001; Ricciotti & 

FitzGerald, 2011). Devido ao baixo estoque de AA livre nas células, o estímulo de origem 

patogênica, ou não, torna-se necessário para a mobilizar sua produção, já que uma alta 

concentração deste ácido graxo é mantida em forma esteirificada em fosfolípides da membrana 

plasmática (Funk, 2001). Na inflamação aguda, durante a produção e liberação de inúmeros 

marcadores inflamatórios, os fosfolipídeos de membrana são submetidos à ação das fosfolipases 

(ex. a fosfolipase A2- FLPA2), em sua posição sn-2, e liberam o AA que rapidamente 

biossintetiza as PGs e TXs pela ação das enzimas ciclooxigenases (COX 1-2) e LTs, pela ação 

das lipoxigenases (LOX) (Stables & Gilroy, 2011; Funk, 2001).  

 As PGs podem ser produzidas por diferentes tipos celulares (Funk, 2001). Em respostas 

inflamatórias são produzidas, principalmente, pela COX-2 gerando 10 subclasses, as quais  -D, -

E, -F, -G, -H, -I apresentam maior relevância (Freire & Van Dyke, 2000). Por outro lado, ao 

contrário do que é observados com as PGs, os LTs produzidos pela ação de lipoxigenases 

(LOX-5, LOX-12, LOX-15) estão presentes apenas em neutrófilos, macrófagos e mastócitos. 

Neste contexto, o AA submetido à ação da LOX-5 pode ser convertido em leucotrieno A4  (LTA4),  

que é um potente regulador da quimiotaxia e adesão de neutrófilos para as células endoteliais 

durante o recrutamento leucocitário em resposta inflamatória aguda (Funk, 2001). De maneira 
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concisa, durante um processo inflamatório esses eicosanóides são essenciais não apenas para o 

recrutamento leucocitário mas também para manter o controle do fluxo sanguíneo, a 

permeabilidade vascular, e a ativação das células endoteliais (Bozza et al., 2011). Considerando a 

alta disponibilidade de AA em sua forma esteirificada, o perfil da resposta a ser produzida 

durante o processo de mobilização desse ácido graxo insaturado dependerá dos tipos celulares 

presentes.  Sabe-se que o tipo celular impera sobre os diferentes perfis de resposta inflamatória 

gerados (mastócitos produzem principalmente prostaglandina D2- PGD2, e monócitos por sua 

vez PGE2), assim como também depende da natureza do estímulo e sensibilidade dos tecidos 

alvo aos eicosanóides gerados. Assim, a existência de uma resposta inflamatória com excessiva  

e contínua produção destes mediadores está correlacionada à danos e à progressão para uma 

resposta inflamatória crônica (Funk, 2001; Stables & Gilroy, 2011; Innes & Caldas, 2018).  

 Os processos inflamatórios favoráveis são auto-limitados, como já mencionado em tópico 

anterior e implica na existência de vias endógenas de pró-resolução (Serhan et al., 2014). 

Historicamente, as vias de resolução eram consideradas um processo passivo envolvendo  a 

diluição dos gradientes de mediadores inflamatórios produzidos durante a resposta inflamatória 

aguda. Desta forma, quando os leucócitos circulantes não mais reconhecessem o estímulo 

químico gerado no local, cessaria o recrutamento celular (Headland & Norling, 2015). No 

entanto, no final do século XX, um novo conceito foi proposto pelo grupo do Dr. Charles N. 

Serhan em estudos com exsudato inflamatório (em modelos animais e células humanas isoladas) 

utilizando a espectrometria de massa (LC-MS / MS). Demonstrou-se que a resolução da 

inflamação não era apenas uma diluição dos marcadores inflamatórios mas, envolvia uma troca 

de classes ativa onde mediadores pró- inflamatórios derivados do AA ativariam a tradução de 
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mRNAs codificadores das enzimas requeridas para a produção das moléculas de pró-resolução 

(Serhan, 2004; Serhan, 2009; Serhan & Savill, 2005). Esse momento de transição se dá pela 

detecção da produção de LXs (Chiang et al., 1999; Serhan & Savill, 2005), considerada um sinal 

de parada para o recrutamento leucocitário (Serhan & Levy, 2018). Assim, essa mudança de 

fenótipo de leucócitos marcam a mudança para a fase de resolução da inflamação, já que a LXA4 

também estimula a eferocitose por macrófagos, dentre outras funções resolutivas (Levy et al., 

2011; Headland & Norling, 2015; Serhan, 2017).    

 Os SPMs incluem não apenas as lipoxinas, mas, também as RVs, PRs e MRs (Serhan, 

2009). Estruturalmente distintos, estes mediadores lipídicos são biossintetizados pelos ácidos 

graxos derivados da família ômega 3: ácido eicosapentanóico (EPA), ácido docosapentanóico 

(n-3DPA), ou pelo ácido docosahexanóico (DHA). Cada um, exerce importante ação anti-

inflamatória, com funções biológicas específicas (Tabela 1). De uma forma geral atuam 

limitando a infiltração de leucócitos polimorfonucleares (PMN), amenizando a magnitude da 

produção de citocinas e quimiocinas, e reforçando as ações mediadas por macrófagos, 

conduzindo o tecido acometido à sua homeostasia (Serhan, et al., 2007; Serhan et al., 2014; 

Serhan et al., 2015; Serhan, 2017). 
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Mediador Função Referências

Prostaglandinas
Permeabilidade vascular Stables & Gilroy, 2011; Funk, 

2001; Bozza et al., 2011

PRÓ- 
INFLAMATÓRIOS


(Eicosanóides) Tromboxanas 
Vasoconstrição Stables & Gilroy, 2011; Funk, 

2001; Bozza et al., 2011;

Leucotrienos 
Quimiotaxia de neutrófilos Stables & Gilroy, 2011; Funk, 

2001

MEDIADOR 
LIPÍDICO

Lipoxinas

Limita recrutamento de 
neutrófilos; eferocitose; 

atenua expressão de genes 
pró- inflamatórios

Chiang et al., 1999; Serhan & 

Savill, 2005;Serhan & Levy, 

2018; Serhan et al., 2020

PRÓ- 
RESOLUTIVO


(SPMs) Resolvinas
Limita recrutamento 

leucocitário 
Atenua produção de 

citocinas e quimiocinas; 
eferocitose

Serhan, 2004; Serhan, 2009; 

Serhan et al., 2008; Serhan, 

2014; Qu et al. , 2015; 

Serhan, 2017; Serhan & Levy, 

2018;Serhan et al., 2002; 

Serhan, 2004; Chiang & 

Serhan 2020

Protectinas
Previne angiogênese 

Regula a produção de 
quimiocinas/citocinas

Serhan, et al., 2007; Serhan 

et al., 2014; Serhan et al., 

2015; Serhan, 2017; Serhan 

& Levy, 2018; Serhan et 

al., 2020
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TAbela 1- Funções gerais dos mediadores lipídicos pró-inflamatórios e pró-resolutivos. 

1.3. A Resolvina D1 
  
 Dentre as moléculas relacionadas ao processo de resolução da resposta inflamatória 

aguda, destaca-se a identificação e caracterização das RVs, do inglês ‘’resolvins’’, conduzidas 

pelo grupo do Dr C.N. Serhan (Harvard University, Boston- EUA) (Serhan &Levy, 2018). 

Nomear uma molécula como RVs, reforça a ideia de um problema (a inflamação), sendo 

solucionado. Sendo assim, esses mediadores de pró- resolução foram introduzidos ao universo 

científico como moléculas endógenas geradas durante a fase de resolução via interação célula- 

célula, apresentando efeitos anti-inflamatório e imunomodulador em doses ínfimas (picograma a 

nanograma) (Serhan, 2004; Serhan, 2009; Serhan et al., 2008; Serhan, 2014; Qu et al., 2015; 

Serhan, 2017; Serhan & Levy, 2018).   

 Estruturalmente e funcionalmente distintas (Tabela 2), as RVs são sintetizadas pela 

metabolização do ácido eicosapentanóico (EPA) e do ácido decosahexanóico (DHA), produzindo 

as resolvinas da série E (E1 a E4) e da série D (D1 a D6), respectivamente (Serhan et al., 2002; 

Serhan, 2004; Chiang & Serhan 2020). Trata-se, portanto, de substratos obtidos por intermédio 

da alimentação/suplementação e estereificados em fosfolipídeos (Serhan & Levy, 2018). O DHA 

é um substrato para dois grupos diferentes de resolvinas da série D, produzidas por rotas 

Maresinas
Inibe a ativação de COX-2; 
Diminuição infiltração de 

neutrófilos 

Serhan, et al., 2007; Serhan 

et al., 2014; Serhan et al., 

2015; Serhan, 2017; Serhan 

& Levy, 2018; Serhan et al., 

2020
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enzimáticas distintas e denominadas RVs da série D 17S e 17R. A conversão do DHA endógeno 

em RVs envolve etapas múltiplas de conversões enzimáticas em um processo transcelular, ou 

seja, por interações de células endoteliais e neutrófilos o lipídeo precursor e seus intermediários 

são transferidos por cascatas transcelulares até a obtenção das RVs da série D (Serhan et al 2002; 

Basil & Levy, 2016; Serhan & Levy, 2018). As enzimas responsáveis pela produção das Rvs da 

série D 17S são as do tipo LOX (LOX- 15, LOX- 5). As diferentes LOX não estão disponíveis 

em todos os tipos celulares e, desta forma, por meio das interações célula-célula específicas, o 

DHA é inicialmente convertido na SPM protectina D1 (PD1) - uma SPM intermediária à 

formação de Rvs - pela ação da LOX- 15, até serem transferidas ao local de formação do produto 

final. Geralmente esses locais são neutrófilos e macrófagos que, pela ação da LOX- 5, convertem 

e liberam  as  RVs da série D (Serhan et al., 2002; Yoo et al., 2013; Serhan & Levy, 2018). Já as 

RVs de configuração 17R (configuração R no carbono 17) são sintetizadas por vias que 

envolvem a COX-2, denominadas epímeros (AT- resolvins D1-D4). Assim, além das resolvinas, 

os seus epímeros que são iniciados pela ação do ácido acetilsalicílico (aspirina- AAC) também 

podem ser formados no local inflamatório. Um exemplo seria o epímero da RvD1 denominado 

AT-RvD1 (aspirin-triggered-resolvin D1) que, assim como as RvD1, demonstram atividades anti-

inflamatórias e pró-resolutivas (Serhan et al., 2008; Serhan & Levy, 2018). 

 Grande parte dos estudos recentes têm focado na RvD1 (7S,8R,7S-trihydroxy-4Z,9E,11E,

13Z,15E,19Z-docosahexaenoic acid) (Serhan et al., 2015). Além das funções gerais atribuídas à 

classe das RVs, a RvD1, atua através de receptores de superfícia acoplados à proteína G, ALX/

FPR2 e DRV1/GPR32, limitando a infiltração de leucócitos, estimulando neutrófilos apoptóticos, 

atenuando a dor, controlando a polarização de macrófagos, estimulando a eferocitose e 
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modificando o padrão de citocinas produzidas e liberadas, sendo capaz de reduzir a polarização 

de células T para um perfil Th1 e Th17, além de aumentar a polarização para a produção de 

células Treg e desta forma amenizar a resposta inflamatória sem, no entanto, suprimí-la (Serhan 

et al., 2008; Serhan, 2014; Serhan & Levy, 2018; Ishihara et al., 2019). A atividade anti-

inflamatória das RvD1 vem sendo descrita em vários modelos de doenças inflamatórias (Serhan 

et al., 2015). Em doenças bacterianas, a administração dessa SPM e seu epímero foi capaz de 

reduzir títulos bacterianos, reverter hipotermia, aumentar taxas de sobrevivência e estimular a 

contenção do patógeno por células fagocíticas (Chiang et al., 2012; Chen et al., 2013; Abdulnour 

et al., 2016). Com isso, ela atua amenizando a resposta inflamatória sem no entanto reprimir a 

resposta imune à um agente infeccioso. Assim, a RvD1 vêm apresentando funções sugestivas de 

que sua administração exógena mitigaria a resposta imune em doenças de caráter inflamatório, 

representando uma nova proposta na infecção pelo T. cruzi. 
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Rvs Estrutura Função Referências

RvE1 Regenera de tecido liso e 
ósseo;


Promove apoptose de PMN;

Limita produção de IL-12 por 

células dendríticas


Serhan, et al., 2007; Serhan 

et al., 2014; Serhan et al., 

2015; Serhan, 2017; Serhan 

& Levy, 2018; Serhan et 

al., 2020

SÉRIE E

RvE2 Atua como cardioprotetora; 
estimula produção de IL-10; 

Serhan, et al., 2007; Serhan 

et al., 2014; Serhan et al., 

2015; Serhan, 2017; Serhan 

& Levy, 2018; Serhan et 

al., 2020

RvE3
Sintetizada por eosinófios; 

Limita recrutamento de 
neutrófilos; 

Estimula fagocitose por 
macrófagos;

Serhan & Levy, 2018;

RvD1

Limita recrutamento de 
neutrófilos;  

Reduz stress oxidativo, 
Reduz ativação via NFĸB; 

Reduz produção de IL-2, TNF, 
IFN-γ por células CD8+;                            

Estimula eferocitose;                              
Reduz títulos bacterianos;      

Reduz LBT4, PGE2, TXA2 
em exsudato inflamatório;                                

Redução de dor;                 
Produção de IL-10;

Serhan, 2004; Serhan, 2009; 

Serhan et al., 2008; Serhan, 

2014; Qu et al., 2015; 

Serhan, 2017; Serhan & 

Levy, 2018;Serhan et al., 

2002; Serhan, 2004; Chiang 

& Serhan 2020;Chiang et 

al., 2012; Chen et al., 2013; 

Abdulnour et al., 2016

SÉRIE D AT- 
RVD1

Limita recrutamento 
neutrófilos; 

Atenua expressão de genes 
pró-inflamatórios;

Serhan et al., 2008; Serhan 

& Levy, 2018
!

!

!

!

!
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Tabela 2- Funções das Resolvinas.  

1.4. Importância dos mediadores lipídicos  na doença de Chagas 

 A infecção pelo protozoário hemoflagelado T. cruzi conduz, grande parcela dos 

indivíduos sintomáticos à quadros de disfunção cardíaca em graus distintos (Marin-Neto et al., 

2007), caracterizados por um desequilíbrio da resposta inflamatória que desencadeia a destruição 

de cardiomiócitos gerando quadros de miocardite, fibrose e alterações na arquitetura/

funcionalidade, no tônus vascular e na atividade plaquetária (Brener & Gazinelli, 1997;  Petkova 

et al., 2001; Tanowitz et al., 2005; Marin- Neto et al., 2007; Talvani & Teixeira, 2011).  

RvD2
Limita recrutamento 

leucocitário; 
Aumenta produção de NO por 

células endoteliais; 
Reduz detritos de tumor; 

gerado pela quimioterapia; 
Eferocitose;

Serhan & Levy, 2018; Serhan 

2020;

RvD3
Previne angiogênese; 

Restaura barreira epitelial;

Serhan & Levy, 2018; Serhan 

2020;

RvD4 Inibe a ativação de COX-2; 
Estimula eferocitose em 

fibroblastos; 

Serhan & Levy, 2018; Serhan 

2020;

RvD5 Estimula fagocitose de PMNs
Serhan & Levy, 2018; Serhan 

2020;

RvD6 Produzido durante o processo 
de coagulação na presença de 

adenosina deaminase 

Serhan & Levy, 2018; Serhan 

2020;

!

!

!

!

!
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 Eicosanóides, moléculas em sua maioria vasoativas, são produzidas por um grande 

número de protozoários, dentre eles o T. cruzi (Belley & Chadee, 1995, Machado et al., 2011). 

Dentre os eicosanóides produzidos destaca-se a prostaglandina F2 ︎ (PGF2︎) e o tromboxano A2 

(TXA2), no entanto, o TXA2 é preferencialmente sintetizado tanto por formas tripomastigotas 

quanto por formas amastigotas do T. cruzi (Ashton et al., 2007). O TXA2 é um potente agente 

pró-inflamatório que ativa e facilita a produção de citocinas por monócitos, além de ser 

vasoconstritor e possuir atividades pró-trombóticas (Villalta et al., 2009). Muito dos danos 

cardíacos observados na infecção por esse protozoário são associados aos efeitos desse 

eicosanóide por sua atuação nas células endoteliais aumentando a permeabilidade vascular e a 

expressão de moléculas endoteliais, componentes chaves para o recrutamento leucocitário 

durante a resposta inflamatória (Ashton et al., 2007; Villalta et al., 2009). Assim, o TXA2 

derivado do T. cruzi, por si só, seria suficiente para mediar a progressão da doença uma vez que a 

deleção do gene que codifica a síntese de TXA2 no hospedeiro não influencia na patogênese 

desencadeada por esse protozoário (Ashton et al. 2007). Assim, esses eicosanóides liberados pelo 

T. cruzi possivelmente atuam  interferindo na resposta do hospedeiro mamífero e atuando como 

imunomoduladores auxiliares na transição e na manutenção da resposta inflamatória na fase 

crônica da doença (Kristensson et al., 2010). Recentemente um trabalho de Colas e 

colaboradores (2018) demonstrou através de ensaios imunoenzimáticos e de espectrometria de 

massa que, lisados pertencentes às cepas Brazil e Tulahuen do T. cruzi, tanto na forma evolutiva 

amastigota quanto tripomastigotas, são capazes de produzir SPMs. Assim, foi demonstrado a 

produção de RvD1, RvD5 e RvE2 pelas cepas Brazil e Tulahuen do T. cruzi , no entanto, a cepa 

  !32



Brazil demonstrou níveis significativamente mais altos da SPM RvD1 tanto em lisados quanto 

no plasma de animais da linhagem CD-1 infectados. 

1.5. A infecção pelo T. cruzi e uma nova abordagem terapêutica 

Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, descobriu não apenas a doença que carrega o seu 

nome - doença de Chagas - como também o seu agente etiológico: o protozoário hemoflagelado 

Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi (família Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida) e o seu 

mecanismo natural de transmissão: fezes e urina eliminadas por insetos da família Reduviidae 

(subfamília Triatominae), e assim, considerada uma descoberta tripla, um marco na história da 

medicina moderna (Chagas, 1909). O T. cruzi possui ciclo de vida heteroxênico envolvendo sua 

diferenciação em cinco formas evolutivas (esferomastigota, epimastigota, tripomastigota 

metacíclica, tripomastigota sanguínea e amastigota), morfologicamente identificadas pela 

posição da organela cinetoplasto em relação ao núcleo da célula e à exteriorização do flagelo 

(Rassi et al., 2010). O ciclo no hospedeiro invertebrado inicia-se pela ingestão das formas 

tripomastigotas sanguíneas durante o repasto de insetos da família Reduviidae em um hospedeiro 

mamífero infectado pelo protozoário; esta forma evolutiva se diferencia na forma epimastigota, 

que se multiplica sucessivamente por divisão binária no intestino médio do vetor. Em seguida, 

estas formas epimastigotas migram para a porção final do trato digestivo e alcançam a ampola 

retal e, então, diferenciam-se em formas infectantes tripomastigotas metacíclica que são 

eliminadas juntamente com as fezes ou/e urina durante o repasto sanguíneo em mamíferos. As 

formas tripomastigotas metacíclicas liberadas nas fezes podem infectar diretamente o hospedeiro 

vertebrado por meio do contato com a pele lesionada pela picada ou em outras superfícies 
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vulneráveis, como conjuntiva ocular (Rassi et al., 2010; Bern, 2015, Coura, 2015). No entanto, 

outras rotas de transmissão, ditas secundárias, vêm assumindo papel de destaque como as formas 

de transmissão: oral, transfusão sanguínea transplante de órgãos, congênita e, em menor 

proporção, acidentes laboratoriais (Coura, 2010; Dias, 2016).  

Após o momento de infecção, a doença de Chagas é caracterizada por um curso clínico 

bifásico dividido em fases aguda e crônica, com características clínicas distintas (Coura, 2007). 

Logo após o período de incubação, dá-se início a fase aguda que varia de 2 a 4 meses, marcada 

pela alta prevalência de formas tripomastigotas no sangue circulante, apurada através de exames 

de sangue a fresco como realizado por Carlos Chagas em Lassance, no início do século passado 

(Chagas, 1909). Contudo, embora facilmente diagnosticada em fase aguda, os sintomas 

inespecíficos a torna facilmente confundida com outras comorbidades (Prata et al., 2001). 

Quando sintomática, no entanto, pode conduzir a quadros preocupantes, como: alterações da 

função hepática, miocardite aguda, derrame do pericárdico, insuficiência cardíaca aguda e/ou 

meningoencefalite, levando a óbito cerca de 7 a 10% dos casos (Dias et al., 1956; Andrade et al., 

2000; Prata et al., 2001). A persistência deste parasito no organismo de hospedeiros mamíferos 

leva à atividade prolongada do sistema imune. Em particular, o tecido muscular cardíaco 

representa um dos sítios mais importantes desta interação parasito-hospedeiro. Assim, a 

magnitude e persistência do substrato inflamatório, seja devido à permanência do estímulo ou à 

ausência de mecanismos regulatórios, conduz à destruição de células hospedeiras e de plexos 

simpáticos e parassimpáticos, essenciais para o funcionamento autonômico cardíaco. Estas ações 

em conjunto, culminam em uma reorganização estrutural do coração, afetando negativamente sua 

funcionalidade, e assim, conduzindo cerca de 20- 30% dos pacientes sintomáticos nesta 
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condição, a quadros de disfunção cardíaca em graus distintos (Prata A, 2001; Marin-Neto et al., 

2007; Talvani & Teixeira, 2011; Malik et al., 2015).  

Há uma demanda reprimida no contexto da doença de Chagas por agentes terapêuticos 

que atuem, se não eliminando o parasito, pelo menos mitigando a fisiopatologia associada à fase 

crônica da infecção. O benzonidazol (BZ), é o fármaco de escolha para tratamento da doença de 

Chagas em países na América Latina (Urbina & DoCampo, 2003). Este fármaco, atua por 

intermédio de mecanismos de estresse redutivo, que envolve a ligação deste à macromoléculas 

(DNA, lipídeos e proteínas) do parasito, inibindo a sua replicação (Docampo, 1990), e cadeia 

respiratória (Apt, 2010). Assim, demonstrando-se eficaz quando administrado em fase aguda, 

com cura parasitológica aproximada a 76% em indivíduos infectados (Urbina 2010). No entanto, 

apresenta baixa eficácia quando administrado em fase crônica, e alta toxicidade que leva grande 

parte dos pacientes à descontinuação do tratamento (Urbina & DoCampo, 2003; Morillo et al., 

2015). Neste contexto, as SPMs vêm demonstrando ser uma nova e promissora abordagem 

terapêutica em muitas doenças de caráter inflamatório. Assim, a habilidade do T. cruzi em 

sintetizar tanto mediadores lipídicos de caráter pró-inflamatórios como de mediadores de pró- 

resolução, sugere os mecanismos pelos quais esse protozoário utiliza para conseguir modular o 

microambiente para sua própria sobrevivência e dessa forma permitir a perpetuação da infecção 

para uma fase crônica. Sendo assim, a modulação destas vias representam um novo alvo 

terapêutico para interferir na patogênese e progressão. Portanto, nosso estudo foi delineado com 

base nas seguintes premissas:  
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(i) Reconhecendo que a cardiomiopatia induzida pelo T. cruzi é uma doença de caráter 

inflamatório progressivo crônico e dependente da reposta imune do hospedeiro; 

(ii) Reconhecendo a importância de mediadores lipídicos produzidos tanto na fase pró-

inflamatória quanto na fase pró-resolutiva; 

(iii) Reconhecendo a habilidade do T. cruzi em produzir ambas as classes desses mediadores 

lipícos; 

(iv) E, reconhecendo a carência terapêutica para minizar os dados cardiovasculares associada à 

infecção pelo T. cruzi, 

Nesse trabalho buscamos avaliar se a administração exógena de RvD1 no modelo experimental 

CD-1, infectados pela cepa Brazil do T. cruzi poderia modular a resposta imune do hospedeiro, 

resultando em um melhor prognóstico desses animais. 
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2.0. Objetivo Geral 

Avaliar o papel do tratamento com a RvD1 sobre a resposta inflamatória aguda e crônica 

em camundongos da linhagem CD-1 infectados com a cepa Brazil do T. cruzi. 

2.1. Objetivos Específicos: 

Para alcançar o referido objetivo, os animais da linhagem CD-1 infectados pela cepa Brazil do T. 

cruzi foram submetidos ao tratamento de três doses de 3µg/Kg de RvD1 (a cada 5), para avaliar 

os seguintes objetivos específicos: 

a. A sobrevida de animais infectados pela cepa Brazil do T. cruzi e tratados com a RvD1 

b. As ações anti-T.cruzi da RvD1 durante a fase aguda da infecção experimental pela cepa 

Brazil do T. cruzi. 

c. O peso corporal e peso relativo do coração. 

d. A interferência do tratamento com a RvD1 na produção sistêmica dos marcadores 

inflamatórios circulantes (IFN-γ, TGF-ß, e IL-10). 

e. A infiltração celular, a presença de ninhos de amastigota e a deposição de colágeno no tecido 

muscular cardíaco. 

f.  A expressão por qPCR do mediador inflamatório TGF-ß. 

g. As medidas do ventrículo esquerdo por ecocardiografia. 
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3.0. Metodologia 

3.1. Modelo animal e cepa do T. cruzi  

3.1.1. Modelo animal 

 Para o presente trabalho foram utilizados camundongos machos, da linhagem CD1, com 

idade entre 8 e 12 semanas, obtidos pelo Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME) e mantidos no 

Einstein's Research Animal Care em ambiente com temperatura controlada entre 22°C e 24°C e 

ciclo claro/escuro de 12 horas, sem restrição de água e ração. O modelo CD-1 refere-se a animais 

relacionados à linhagem Swiss Webster isoladas em 1930 (Rice e O‘Brien, 1980) e utilizados há 

anos nos estudos conduzidos pelos pesquisadores do Laboratório de Parasitologia e Doenças 

Tropicais da Universidade Albert Einstein College of Medicine (AECOM) por serem 

considerados um modelo ideal para o estudo de cardiopatias associadas à infecção pelo T. cruzi. 

Todos os procedimentos descritos no presente estudo foram realizados com a aprovação do 

Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) do AECOM - Nova Iorque (USA) (nº 

protocolo de aprovação 20180902). Todos os esforços foram feitos para minimizar o sofrimento 

durante os procedimentos cirúrgicos. 

3.1.2. Parasito 

  

 Para a infecção utilizamos a cepa Brazil do T. cruzi, de origem no Brasil e obtida através 

de um rato infectado. Foi isolada e mantida por um professor da Universidade de Harvard no 

meio de cultura Novy e McNeal modificado por Nicolle – NNN, e in vivo por camundongos da 
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linhagem CD-1. Classificada como Discrete Typing Units I (DTU I) do T. cruzi, é comumente 

associada à tropismos para o tecido muscular cardíaco e descrita como parcialmente resistente à 

agentes tripanocidas, apresenta alta virulência, baixa parasitemia, induz mortalidade moderada 

em modelo experimental e, em linhagem CD-1 é associada à presença de cardiomiopatia dilatada 

a partir do 90º dia pós-infecção (Minning et al., 2011; Jelicks et al., 1999; Pan, 1982). 

3.2. Infecção  

3.2.1. Obtenção das formas epimastigotas 

 As formas epimastigotas da cepa Brazil foram mantidas em estufa a 26ºC em meio de 

cultura acelular LDNT (Triptose neutralizada e digerida de fígado) pH 7,3 e suplementado com 

soro bovino fetal (FBS) 10%, Penicilina/Streptomicina 1%  e Hemin 1%. O volume do meio de 

cultura em cada frasco foi de 8 ml, verificado diariamente e trocado por um novo meio uma vez 

por semana para garantir a adequada manutenção deste protozoário. 

3.2.2. Obtenção das formas tripomastigotas de cultura celular para infecção 

 As formas tripomastigotas da cepa Brazil foram obtidas a partir do sobrenadante de 

cultura de células infectadas. Para isso, fibroblastos de pele de prepúcio (HFF- do inglês Human 

Foreskin Fibroblasts), foram cultivados em meio DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium, 

Life Technologies) e suplementado com 10% de FBS, 1% de L-glutamina, 1% penicilina/ 

estreptomicina. Ao atingir a confluência adequada, utilizamos o protocolo de infecção 

padronizado pelo Laboratório de Parasitologia e Doenças Tropicais, onde a cultura celular é 
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infectada com ‘’one drop’’ ou ‘’uma gota’’ da cultura contendo formas epimastigotas da cepa 

Brazil. Logo após a infecção os fracos infectados foram colocados em estufa de incubação a 

37ºC e 5% CO2. O meio de cultura infectado por T. cruzi foi então verificado diariamente, e 

aproximadamente cinco ou seis dias pós-infecção, observa-se alta proliferação das formas 

tripomastigotas e assim, o sobrenadante é retirado do frasco e diluído em PBS para ajuste da 

concentração desejada e após a contagem em uma câmara de neubauer para a obtenção do 

inóculo de 4x104  formas tripomastigotas do T. cruzi para realizar a infecção por via 

intraperitoneal. 

 

Figura 3- Obtenção das formas tripomastigotas de cultura celular para infecção de animais 

da linhagem CD-1. (A) Crescimento das formas epimastigostas em meio LDNT para infecção  
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com ‘’one drop’’  dessas formas epimastigotas em frascos contendo fibroblastos cultivados em 

meio DMEM. (B) Após aproximadamente 4 ou 5 dias, a forma tripomastigota em alta 

proliferação, está pronta para (C) infectar animais da linhagem CD-1 com 4x104 formas 

tripomastigotas do T. cruzi. 

3.3. Composto, grupos de tratamento e linha do tempo  

3.3.1 Resolvinas D1 

 RvD1 (7S,8R,17S-tri-hidroxi-4Z,9E,11E,13Z,15E,19Z ácido docosa-hexaenóico) foi 

adquirida pela Cayman Chemical (catálogo no. 10012554; Cayman Chemical, Ann Arbor, MI). 

Diluída em solução tampão fosfato salino (PBS) até atingir uma concentração final de 3 µg/kg de 

RvD1.  

3.3.2. Grupos de tratamento e eutanásia 

 Um total de 140 camundongos pertencentes à linhagem CD-1 foram utilizados para este 

trabalho. Os animais foram tratados e avaliados tanto em fase aguda quanto em fase crônica de 

infecção experimental pela cepa Brazil do T. cruzi. O período de infecção em ambas as fases  

(Talvani & Teixeira, 2011), seguiu o esquema de 1 a 45 dias pós-infecção para fase aguda e 60 a 

120 dias pós-infecção para a fase crônica . Durante a fase aguda, os animais foram divididos em 

quatro grupos diferentes: (i) controle não infectado (n=15), (ii) não infectados e tratados com 
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RvD1 (n=5), (iii) controle infectado (n= 90) e (iv) infectados e tratados com RvD1 (+RvD1) (n= 

30) (Figura 2A).    

            O tratamento foi realizado de forma intraperitoneal com três doses de 3µg/kg de RvD1 a 

cada cinco dias. A primeira dose foi dada no quinto dia após a infecção, seguida pela segunda e 

terceira dose nos dias 10 e 15 após a infecção, respectivamente (Figura 2B). No dia 45 pós-

infecção, um número equivalente à cinco animais para os grupos não infectados e um n de seis 

animais para os grupos infectados foram utilizados para as análises realizadas em fase aguda. 

Assim, no 45º dia, os animais foram pesados e logo depois o sangue foi coletado dos vasos 

adjacentes que irrigam a região do plexo retro- orbital com o auxílio de uma pipeta Pasteur 

contendo uma pequena quantidade (50 µl) de heparina, para obtenção do soro destinado à 

análises imunológicas, em sequência, cada animal foi pesado e, então, eutanasiados. Durante este 

procedimento, os corações destes animais foram cuidadosamente removidos, lavados em PBS 1x 

e pesados em balança analítica. Um fragmento do tecido cardíaco foi fixado em formalina a 

10%, e outro congelada a -80°C para análises moleculares. Os animais remanescentes da fase 

aguda, tanto dos grupos controle não infectados quanto dos infectados, foram utilizados para o 

experimento em fase crônica e organizados nos seguintes grupos: (i) controle não infectado 

(n=5), (ii) não infectado tratado com RvD1 (n= 5), (iii) T. cruzi (n= 18) e (iv) T. cruzi+RvD1 (n= 

18). Estes animais tiveram seu primeiro tratamento com as RvD1 no dia 60 pós- infecção, 

seguido pelos dias 65 e 70 após a infecção, e foram sacrificados no dia 120 pós- infecção, 

mesmo processo descrito para os animais em fase aguda (Figura 2B). 
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Figura 4- Delineamento experimental. (A)- grupos de tratamento em fase aguda e crônica. (B)- 

Linha do tempo. (Imagem retirada de artigo já publicado em março de 2020: Horta et al., 2020). 

3.4. Parasitemia e sobrevivência 

 Os níveis de parasitos circulantes foram avaliados a cada 7 dias em fase aguda (Figura 

2A) utilizando 10µl de sangue obtidos da veia caudal dos animais infectados, e adicionados à um 

tubo eppendorff contendo 5µl de heparina e 85µl de solução de lise de eritrócito (NH4Cl- cloreto 

de amônio) para facilitar a visualização do protozoário e assim, foram contados nos quatro 

quadrantes de um hemocitômetro e a média de parasitos foi calculada por quadrante e 

multiplicado pela diluição e pelo fator da câmara- 104 (Trischmann et al., 1978). A parasitemia 

para fase aguda foi avaliada até o 44º dia de infecção. Para o grupo de animais da fase crônica a 

parasitemia foi realizada duas vezes, nos dias 56 e 70 pós-infecção. A taxa de sobrevivência foi 

registrada diariamente até o final do experimento. 

3.5. Ensaios imunoenzimáticos 

 Para avaliar a interferência da terapia com as RvD1 sobre a produção de citocinas 

inflamatórias e regulatórias tanto para fase aguda quanto para fase crônica frente a infecção 

experimental pelo T. cruzi, foram realizados ensaios imunoenzimáticos pelo teste ELISA 

sanduíche (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA), seguindo as recomendações do fabricante. 

O sangue coletado pelo plexo retro- orbital desses animais foi colocado em tubos seco de 

plástico com ativador de coágulo (BD Vacutainer, ThermoFisher) e mantidos em temperatura 
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ambiente por 20 minutos para obtenção do soro e depois centrifugados a 1,200 g por 10 minutos 

em centrífuga refrigerada a 4 graus Celsius. O precipitado foi descartado e o soro imediatamente 

transferido a um tubo eppendorf e armazenado em ultrafreezer -80ºC. 

 Para o procedimento, placas de 96 poços (R&D Systems, Catalog #DY007) foram 

adsorvidas com 100µl de anticorpo de captura monoclonal anti IFN-γ, IL-10, e TGF-ß na 

concentração adequada para cada citocina, diluídos em PBS, pH 7,2- 7,4. Estas placas foram 

incubadas ‘’overnight’’ por aproximadamente 15 horas, em temperatura ambiente. Os anticorpos 

não adsorvidos foram descartados por inversão e através de três lavagens sucessivas com PBS- 

0.05% Tween. Posteriormente as placas foram bloqueadas com 300 µl/poço de reagente diluente 

(R&D Systems, Catalog # DY997 para o TGF- ß; R&D Systems, Catalog # DY995 para IL-10 e 

IFN-γ) e incubadas em temperatura ambiente por 1 hora. Após esse período, o processo de três 

lavagens é repetido, seguidos da adição de 100µl das amostras de soro em cada poço. 

Concomitante, uma curva padrão foi construída através da diluição seriada da proteína 

investigada, e logo após as placas  foram incubadas por 2 horas à temperatura ambiente. Os 

poços foram lavados novamente, e o anticorpo de detecção diluído em PBS-BSA 0,1% foi 

adicionado aos poços e incubado por duas horas em temperatura ambiente. Após incubação e 

lavagem, a adição de 100µl de estreptoavidina ligada à peroxidase nos respectivos reagentes 

diluentes (R&D Systems, Catalog # DY997 para o TGF- ß; R&D Systems, Catalog # DY995 

para IL-10 e IFN-γ), foi feita sem exposição direta à luz por um período de 20 minutos à 

temperatura ambiente. Logo após, um último processo de lavagem é realizado e adiciona-se a 

solução substrato. O cromógeno utilizado para a revelação foi a tetrametilbenzidina (Color 

Reagent B- R&D Systems, Catálogo #DY999), sendo 5mL deste cromógeno adicionados a 5mL 
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de água oxigenada (H2O2- Color Reagent A - R&D Systems, Catálogo #DY999), adicionando- 

se 100µl a cada poço, as placas foram em seguida incubadas em ausência de luz, e após a 20 

minutos bloqueadas pela adição de 50µl de H2SO4 (R&D Systems, Catálogo #DY994) por poço.   

 A leitura da intensidade de coloração foi realizada imediatamente após o bloqueio das 

placas através de um leitor óptico de microplacas utilizando um comprimento de onda de 450 

nM. A quantificação das citocinas foi realizada a partir da densidade óptica obtida com a curva 

padrão de concentrações conhecidas dos peptídeos, analisadas pelo software SOFTmax PRO 6.0. 

3.6. Análises do tecido muscular cardíaco 

3.6.1. Peso relativo do coração 

 O peso corporal de cada animal foi obtido imediatamente antes da eutanásia. Durante a 

necrópsia, o coração de cada animal foi cuidadosamente removido, seguido de perfusão 

utilizando-se de PBS 1x para remover qualquer sangue remanescente. Em seguida, o tecido 

retirado foi imediatamente pesado em balança analítica, e o peso relativo do coração foi 

calculado utilizando a média do peso do coração dos camundongos/ peso corporal. As medidas 

foram obtidas para fase aguda e fase crônica (45 e 120 dpi , respectivamente) da infecção 

experimental pelo T. cruzi (n=6) (Figura 5). 
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Figura 5- Obtenção do peso relativo do coração. 

3.6.2. Análises histológicas- infiltrado inflamatório e formação de fibrose 

3.6.2.1. Processamento e cortes em micrótomo 

 Os animais da linhagem CD-1 pertencentes aos quatro grupos experimentais da fase 

aguda (45 dias de infecção) e fase crônica (120 dias de infecção), durante a eutanásia, tiveram 

fragmentos do ventrículo imediatamente fixados em formalina tamponada neutra a 10%. Os 

tecidos processados, foram incluídos em parafina suplementada com cera de abelha. Os blocos 

montados foram submetidos ao corte em secções de 4µm de diâmetro em micrótomo Leica 

(HistoCore/BIOCUT) para confecção das lâminas que foram, posteriormente, coradas pelo 

método de Hematoxilina & Eosina (H&E) e Picrossírius red. 
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3.6.2.2. Coloração em Hematoxilina & Eosina e Picrossírius Red 

 Para detectar o índice do infiltrado inflamatório, as lâminas foram coradas pela técnica 

H&E. Para isso, após o corte, a secagem foi realizada em estufa a 60ºC por 40 minutos, e as 

lâminas foram inseridas no equipamento automatizado Autostainer XL (ST5010, Leica). Os 

cortes foram desparafinizados em dois banhos de xilol com durações 8 e 7 minutos. Logo, foram 

hidratados em soluções alcoólicas de concentrações distintas de álcool (100%, 100%, 95%, 80% 

e 70%), em tempo decrescente variando de 3 a 1 minutos, e lavados em água por 2 minutos. Em 

seguida, os cortes foram corados pela hematoxilina por 8 minutos, e lavados novamente em 

água, seguidos da imersão de 5 segundos da lâminas em três estações diferentes contendo,  

álcool ácido, amônia e ácool a 80%. E posteriormente coradas com eosina por 8 minutos, seguida 

por três imersões sucessivas em álcool absoluto (1 minuto) e xilol (5 minutos). Após o último 

processo de imersão em xilol, as lâminas já coradas foram secas em estufa a 60ºC e receberam 

uma lamínula que foi montadas com Entelan® (Merck, Alemanha). A coloração foi realizada 

com o acompanhamento de especialistas do centro de Histology & Comparative Pathology Core 

do AECOM- Bronx, Nova Iorque. 

3.6.2.3. Coloração com  Picrossírius Red  

 Para quantificar a deposição de colágeno, fragmentos do tecido cardíaco foram corados 

pela técnica picrossírius red, um composto aniônico que distingue a espessura e densidade das 

fibras de colágeno pela coloração emitida sob a luz polarizada. Sendo as fibras finas dissociadas 

típicas do colágeno tipo III (cor verde) e as fibras mais espessas associadas ao colágeno tipo I 

(avermelhada ou amarelo) (Kesler e cols., 2000). Após desparafinização, as lâminas foram 

  !48



inseridas no equipamento automatizado Autostainer XL (ST5010, Leica). Os tecidos foram 

corados com hematoxilina por 8 minutos, e depois lavados em água. Após esse processo, foram 

posicionados por 2 minutos na estação contendo o Ácido fosfomolíbdico, e após lavagem em 

água, foram corados por Picrosirius Red F3BA Stain (Polysciences Inc.) por 60 minutos e 

posteriormente inseridos em 1 N ácido clorídrico por 2 minutos, e álcool 70% por 45 segundos. 

As lâminas já coradas foram secas em estufa a 60ºC e receberam uma lamínula que foi colada 

com Entelan® (Merck, Alemanha). A coloração foi realizada com o acompanhamento de 

especialistas do centro de Histology & Comparative Pathology Core do AECOM- Nova Iorque. 

3.6.2.4. Fotodocumentação e análises morfométricas- Hematoxilina & Eosina 
  
 Para as lâminas coradas com H&E, 20 imagens aleatórias de animais pertencentes à fase 

aguda e crônica foram digitalizadas utilizando-se tanto a objetiva de 20X quanto de 40X por um 

Leica (DMi8 version) com uma micro câmera acoplada para uma área total de 74.931 µm2.  O 

processo inflamatório foi determinado pelo cálculo do número de núcleos das células presentes 

nos animais não infectados ± desvio padrão, os animais infectados com o T. cruzi com valores de 

quantificação de núcleos celulares acima desta média foram considerados com inflamação 

cardíaca. A quantificação foi realizada por meio do programa analisador de imagens Leica QWin 

V3 e pelo software ImageJ (v1.45s), desenvolvido por Wayne Rasband e que está disponível em 

http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html (National Institutes of Health, Bethesda, MD). Para obtenção 

de imagens de alta qualidade, para análises qualitativas, as lâminas também foram digitalizadas 

usando um scanner 3DHistec Pannoramic 250 Flash II. As análises tiveram o acompanhamento 
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de especialista do centro de Histology & Comparative Pathology Core e do Analytical Imaging 

Facility do AECOM- Nova Iorque, e que desconhecia a identifidade do grupos dos animais, e . 

3.6.2.5. Fotodocumentação e análises morfométricas- Picrosirius red 

 As lâminas coradas com picrossírius red foram avaliadas apenas em animais pertencentes 

à fase crônica da infecção experimental pelo T. cruzi. Analisadas em microscópio óptico 

equipado com um polarizador de luz, acoplado a um analisador de imagem. As fotografias 

polarizadas foram obtidas através de um Zeiss Axioskop II microscope (a Zeiss Stemi SV11 

microscope with a Nikon Macro lens). O colágeno presente nos campos analisados foi medido 

através da seleção de tonalidades birrefringentes avermelhadas ou alaranjadas e amareladas ou 

esverdeadas, correspondentes às bandas de colágeno polarizadas de fibras grossas e finas, 

respectivamente. Também foram digitalizadas usando um scanner 3DHistec Pannoramic 250 

Flash II. A área do conteúdo de colágeno foi dividida pela área total e o resultado final expresso 

em porcentagem, quantificados pelo pelo software ImageJ (v1.45s). As análises tiveram o 

acompanhamento de especialista do centro de Histology & Comparative Pathology Core e do  do 

Analytical Imaging Facility pertencentes ao AECOM- Nova Iorque, cego aos grupos de infecção 

e tratamento. 

3.6.3. PRC quantitativo em tempo real  

 Os níveis de expressão do mRNA foram determinados pela PCR quantitativa em tempo 

real. Cerca de 15 mg de tecido cardíaco foram utilizados para isolar o RNA total utilizando o 

minikit Qiagen RNeasy (catálogo nº 74134; Qiagen, Germantown, MD). Conforme as 
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recomendações do fabricante, o tecido foi imediatamente colocado em tubos contendo tampão 

RLT (RNeasy Lysis Buffer) contendo 1% de β-mercaptoetanol e foram macerados por um 

homogeneizador rotativo BK-HG160, e a extração do RNA total prosseguiu de acordo com o 

seguinte protocolo: 

- O volume total de tecido macerado contido no tampão de lise RLT foi transferido para uma 

coluna de separação com filtro acoplado a um tubo de 2 mL e o sistema foi centrifugado por 

30 segundos a 10.000 rpm; 

- A este filtrado adicionou-se 350 µL de etanol 70%; 

- O homogeneizado anterior foi transferido para uma segunda coluna com filtro, também 

acoplada a um tubo de 2 mL e o sistema foi centrifugado por 15 segundos a 10.000 rpm; 

- Descartou-se o filtrado e à coluna foram adicionados 700 µL de tampão RW1 (fornecido no      

kit), centrifugando por 15 segundos a 10.000 rpm; 

- A coluna foi transferida para um novo tubo de 2 mL, à coluna foram adicionados 500 µL de 

tampão RPE (fornecido no kit), seguido de centrifugação por 15 segundos a 10.000 rpm; 

- Descartou-se o eluato e, a etapa anterior foi repetida; 

- Centrifugou-se por mais 2 minuto a 10.000 rpm, para retirar o excesso de etanol da coluna; - A 

coluna foi transferida para um novo tubo de 1,5 mL, adicionou-se 30 µL de água livre de 

RNAse; 

- Centrifugou-se por 1 minuto a 10.000 g, a coluna foi descartada e a concentração do RNA 

total foi quantificado por um espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (NanoDrop 

Technologies, Inc.) e posteriormente armazenado em freezer a -80°C. 
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 Para a síntese do DNA complemenar (cDNA) cerca de 1µg do RNA total foi utilizado 

para a reação de transcrição reversa (RT) a 42ºC e 60 minutos pelo kit OneTaq RT-PCR (catálogo 

no. E5310S; New England Biolabs), e após a conversão, o cDNA sintetizado pôde ser utilizado 

para a amplificação por PCR. 

 Os primers utilizados para amplificação das sequências de cDNA foram obtidos junto à 

Thermo fischer scintific Inc., Waltham, EUA: 

Tabela 3- Sequência de primers baseadas nas sequências de nucleotídeos da Gen Bank 
Database. 

Estes, foram reconstituídos em solução tampão 10 mM Tris-Cl (pH 8,0) para gerar uma solução 

estoque a 100 µM e soluções de uso a 10 µM. As amostras de cDNA foram submetidas ao PCR 

em Tempo Real em triplicata em placas de 96 poços (Bio-Rad). Em cada poço foi adicionado: 1 

µl de cDNA molde; 0.8 µl de cada iniciador (F e R) específico para cada gene, descritos na 

Tabela 3 na concentração de 0.4 µM; 6.4 µl de água livre de nuclease; e 10 µl da mistura de TB 

green premix Ex taq II. Como controle negativo foi usada água livre de nuclease como molde, e 

o gene GAPDH serviu como controle interno da expressão de genes, para confirmar que a 

concentração do cDNA estava equalizada. 

 A placa de 96 poços foi então submetida ao ciclo de PCR em tempo real utilizando um 

termociclador BioRad IQ5. A amostra teste escolhida para ser o controle foi a que apresentou o 

Alvo Sequências: Sence Sequência: Antissence

TGF-ß
CTTTGTGTACGCAGTGCTGAAC GGGTGGGCCATGAGGAGCAGGG

GAPDH
AACGACCCCTTCATTGA TTCACGACACATACTCAGCA
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maior valor de média do Ct, isto é, a de menor expressão e o programa forneceu a quantidade 

relativa entre eles. A partir deste valor determinou- se o quanto o gene foi mais expresso em uma 

situação do que na outra. 

3.6.4. Ecocardiografia 

 Para avaliar se a infecção crônica pelo T. cruzi e o tratamento com a RvD1 afetariam a 

função ventricular esquerda, foi realizado um ecocardiograma transtorácico bidimensional 

complementado com modo-M aos 90 dpi, de acordo com as recomendações da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia (Schiller et al., 1989). As aquisições e análises foram realizadas 

com o acompanhamento de um técnico certificado e experiente, cego aos dados, usando um 

transdutor RMV-707 B, de 30 MHz em interface com um sistema de imagem de alta resolução 

Vevo 770 (VisualSonics, Toronto, ON, Canadá). O número total de animais disponíveis para 

estudo foi de cinco camundongos nos três grupos avaliados (animais não infectados/não tratados, 

animais infectados, e animais infectados e tratados com RvD1). Os camundongos foram 

posicionados em decúbito dorsal e a anestesia foi alcançada com inalação de 1,5% de isoflurano 

(Chandra et al., 2002). Após a anestesia, a parede torácica foi cuidadosamente raspada, e um gel 

de transmissão foi aplicado permitindo a visualização da transmissão transtorácica. A 

visualização do eixo longo paraesternal é indicada para medições lineares do ventrículo esquerdo 

VE, dessa forma, o VE foi primeiramente digitalizado em modo B (bidimensional), obtendo as 

medidas da fração de ejeção (% EF), e fração de encurtamento (% FS). Os parâmetros de 

dimensão interna do ventrículo esquerdo (diâmetro diastólico e sistólico final do ventrículo 

esquerdo [LVID]), espessura do septo interventricular (EIV), e espessura da parede posterior do 
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ventrículo esquerdo (PVE) foram medidos de três a seis ciclos cardíacos consecutivos utilizando 

a imagem em modo M. O diâmetro interno do VE em diástole foi obtido no ponto da maior 

dimensão da cavidade, e as medidas da sístole foram obtidas no ponto da dimensão mínima da 

cavidade. Também, a espessura relativa da parede (2 espessuras de parede diastólica do VE/

diâmetro diastólico final) foi calculada como um parâmetro adicional. Todas as medidas foram 

feitas de acordo com o método principal da Sociedade Americana de Ecocardiografia. 

3.7. Análises estatísticas 

 Todas as análises foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism (v8.3) para 

mac (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Os dados são expressos pela média e 

respectivo desvio padrão médio (SD). Parâmetros de normalidade foram confirmados através do 

teste Shapiro-Wilk. A parasitemia foi avaliada por Two-way analysis of variance (ANOVA) com 

o pós-teste de Sidak para comparações múltiplas. Diferenças estatísticas verificadas na curva de 

sobrevivência foram detectadas pelo teste de log-rank (Mantel-Cox) e o teste Gehan-Breslow-

Wilcoxon. Para as demais análises, utilizou-se OneWay analysis of variance (ANOVA) para 

múltiplas comparações (Tukey pós-teste) e para análises que compararam a média entre duas 

populações utilizou-se o Two-tailed Student’s t test. 
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4.0. Resultados 

4.1. Parasitemia e curva de sobrevivência 

 Os parasitos começam a ser detectados no sétimo dia após a infecção experimental pela 

cepa Brazil do T. cruzi. As formas tripomastigotas sanguíneas apresentaram-se elevadas no grupo 

de animais infectados não tratados e, nos dias 21 e 28 pós-infecção, os níveis circulantes deste 

protozoário foram mais elevados no grupo infectado não tratado com a RvD1 (Figura 6). Já a 

análise da curva de sobrevivência, em fase aguda, demonstrou um aumento na sobrevida de 74% 

para o grupo que recebeu o tratamento de 3µg/kg de RvD1. Por outro lado, os animais do grupo 

infectado sem tratamento obtiveram uma taxa de sobrevivência de 49% ao fim de 45 dias de 

infecção (P<0,0001) (Figura 7A). 

 Após 45 dias de infecção, camundongos remanescentes da fase aguda foram utilizados 

para o estudo dos efeitos da administração de 3µg/kg de RvD1, em fase crônica de infecção 

experimental (ver Figura 4A e 4B- delineamento experimental). Os animais  pertencentes ao 

grupo controle infectado foram separados aleatoriamente em dois grupos diferentes; um grupo 

que recebeu RvD1 e o outro grupo sem tratamento. Ambos os grupos foram monitorados até 

completar 120 dias de infecção. Os animais infectados que receberam tratamento obtiveram a 

primeira dose de RvD1 no 60º dpi, seguida por uma segunda e terceira doses nos dias 65 e 70 

pós- infecção. A parasitemia em fase crônica, realizada nos dias 56 e 70 pós-infecção, foi 

indetectável em ambos os grupos (dados não mostrados). Com relação à taxa de sobrevida, o 

grupo que recebeu tratamento em fase crônica da infecção apresentou uma taxa de sobrevivência 

de 87% enquanto o grupo controle infectado apresentou 67%, porém essa diferença não foi 

estatística (Figura 7B). 
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Figura 6- Parasitemia. Nível circulante de parasitos em camundongos da linhagem CD-1  

em infecção experimental aguda pela cepa Brazil do T. cruzi, tratados ou não com a RvD1. 

Não foram observados parasitos circulantes durante a infecção experimental pelo T. cruzi em  

fase crônica (curva de parasitemia não mostrada). Os dados em cada ponto da curva de 

parasitemia representam a média de parasitemia a cada 7 dias para cada grupo avaliado. * P<0,05 

para diferenças de parasitemia no grupo controle infectado em comparação àqueles infectados 

que receberam o tratamento com a RvD1 (Two-way ANOVA, Sidak pós- teste).  
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Figura 7. Curvas de Sobrevivência. Curvas de sobrevivência de camundongos da linhagem 

CD-1 em infecção experimental aguda e crônica pela cepa Brazil do T. cruzi, tratados ou 

não com a RvD1. (A) curva de sobrevivência durante a infecção experimental aguda (45 dias de 

infecção) de animais tratados ou não com a RvD1. (B) curva de sobrevivência durante a infecção 

experimental crônica (120 dias de infecção) de animais tratados ou não com as RvD1. # para 

P<0,0001, sinalizando diferenças estatísticas na taxa de sobrevivência de animais infectados 

tratados ou não com as RvD1 (Testes Gehan-Breslow-Wilcoxon e log-rank com pós- teste 

Mantel-Cox). 

4.2. Ensaios imunoenzimáticos 

 A administração das RvD1 também foi avaliada sobre a produção de citocinas de perfil 

inflamatório e regulatório: IFN-γ, TGF-ß e IL-10 frente a infecção experimental aguda e crônica 

pela cepa Brazil do T. cruzi. Tanto em fase aguda quanto em fase crônica, não foi detectada 

diferenças estatísticas entre estas citocinas no soro de animais não infectados (tratados ou não 

tratados com RvD1), no entanto, esse aumento fica evidenciado quando comparamos os grupos 

infectados (tratados ou não) aos não infectados. O IFN-γ (Figuras 8A e 8B), é uma citocina pró-

inflamatória amplamente estudada frente a infecção por esse protozoário, e assim foi utilizada 

como citocina representante do grupo T- helper 1 (Th1), e após 45 e 120 dias pós- infecção, foi 

possível observar um aumento em sua produção no soro de animais pertencentes ao grupo 

controle infectado. No entanto, este aumento é apenas significativo no grupo controle infectado 

pertencente à fase crônica. O mesmo se observa com o TGF- ß (Figuras 8C e 8D). Estudos 

anteriores, já demonstraram o papel da citocina regulatória IL-10 como marcador de melhora no 
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prognóstico na forma cardíaca da infecção pelo T. cruzi.  As figuras 8E e 8F demonstram um 

aumento estatístico na produção de IL-10 no soro de animais infectados e tratados com RvD1 

durante a infecção experimental aguda e crônica pelo T. cruzi. 
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Figura 8- Ensaios imunoenzimáticos. Produção de marcadores inflamatórios no soro de 

camundongos da linhagem CD-1 infectados ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos 

ou não ao tratamento com as RVD1. (A) Análise da produção do IFN-γ em fase aguda, (B) 

análise da produção do IFN-γ em fase crônica, (C) análise da produção do TGF-ß em fase aguda, 

(D) análise da produção do TGF-ß em fase crônica, (E) análise da produção do IL-10 em fase 

aguda, (F) análise da produção do IL-10 em fase crônica. O gráfico de dispersão representa a 

média ± SD para cada grupo. Os valores de P foram obtidos por one-way ANOVA, com um pós- 

teste tukey para múltiplas comparações. & para P <0,001 quando o grupo não infectado tratado 

com RvD1 foi comparado aos grupos de animais infectados; * para P <0,001, quando o grupo 

controle não infectado foi comparado aos demais grupos infectados. 

4.3. Peso relativo do coração 

 Pela avaliação clínica, os animais do controle infectado tanto em fase aguda quanto em 

fase crônica (Figuras 9A e 10A), aparentavam-se doentes (menos mobilidade, mau asseio, 

letargia e corpo com aparência maleável), enquanto que os animais que receberam a RvD1 

permaneceram ativos, assemelhando-se ao animais não infectados.  

 O peso dos camundongos do controle infectado apresentou-se maior que o peso dos 

animais infectados que receberam tratamento com a RvD1, possivelmente devido à retenção de 

fluidos ocasionada pela disfunção cardíaca comumente observada em animais pertencentes à 

linhagem CD-1 infectados pelo T. cruzi (Figuras 9B e 10B).  Assim, a perda de peso dos animais 

infectados e tratados com RvD1 (Figuras 9B e 10B) foi uma conseqüência da infecção 

(provavelmente devido às citocinas associadas à infecção, como a IL-10), pois os animais não 
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infectados que receberam as RvD1 como tratamento não apresentaram alteração de peso corporal 

ou diferenças clínicas em relação ao grupo controle não infectado. 

 Com relação ao massa relativa do coração, nota-se um aumento dessa média para animais 

infectados quando comparamos aos grupos não infectados. No entanto, observou-se uma redução 

dessa medida em animais infectados que receberam RvD1 quando comparado ao grupo de 

animais infectados não tratados (Figuras 9C e 10C). No grupo infectado que recebeu RvD1 no 

cenário de infecção crônica, a massa relativa do coração não foi maior do que a observada em 

camundongos não infectados/não tratados (Figuras 10C).  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Figura 9- Peso relativo do coração fase aguda. Medida obtida a partir da média massa do 

coração sobre a medida da massa corporal de camundongos da linhagem CD-1 em infecção 

experimental aguda (45 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos ou 

não ao tratamento com a RVD1. (A) Aparência clínica, (B) peso corporal, (C) peso relativo do 

coração. O gráfico de barras representa a média ± SD para cada grupo avaliado, onde as barras 

pretas representam animais não infectados, e as barras cinzas os grupos de animais infectados 

pela cepa Brazil do T. cruzi. Considere U- Não infectado; Acute- Infectado não tratado; +RvD1- 

Infectado + RvD1. Os valores de P foram obtidos por one-way ANOVA, com um pós- teste 

tukey para múltiplas comparações. & para P <0,05 quando o grupo não infectado tratado com 

RvD1 foi comparado aos grupos de animais infectados; * para p <0,05 quando o grupo controle 

não infectado foi comparado aos demais grupos infectados. 
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Figura 10- Peso relativo do coração fase crônica. Medida obtida a partir da média do peso 

do coração sobre a medida do peso corporal camundongos da linhagem CD-1 em infecção 

experimental crônica (120 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos 

ou não ao tratamento com a RVD1. (A) Aparência clínica, (B) peso corporal, (C) peso relativo 

do coração. O gráfico de barras representa a média ± SD para cada grupo avaliado, onde as 

barras pretas representam animais não infectados, e as barras cinzas os grupos de animais 

infectados pela cepa Brazil do T. cruzi. Considere U- Não infectado; Acute- Infectado não 

tratado; +RvD1- Infectado + RvD1. Os valores de P foram obtidos por one-way ANOVA, com 

um pós- teste tukey para múltiplas comparações. & para P<0,05 quando o grupo não infectado 

tratado com RvD1 foi comparado aos grupos de animais infectados; * para p<0,05 quando o 

grupo controle não infectado foi comparado aos demais grupos infectados. 

4.4. Análises histológicas- Hematoxilina & Eosina 

 A análise da infiltração celular no tecido muscular cardíaco durante as fases aguda 

(Figura 11) e crônica (Figuras 12 e 13) da infecção experimental pelo T. cruzi foram avaliadas 

pelo método de coloração H&E. O número de núcleos celulares apresentou-se elevado para todos 

os animais submetidos à infecção pelo T. cruzi, tanto em fase aguda quanto em fase crônica. 

Durante a fase aguda, os grupos infectados apresentaram um aumento estatístico no número de 

núcleos celulares em relação aos grupos não submetidos à infecção, no entanto, houve uma 

redução estatística da infiltração celular para o grupo de animais que recebeu o tratamento com 

as RvD1 (Figura 11B). Uma análise qualitativa dos grupos infectados, também revelou uma 
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predominância de um processo inflamatório moderado com o aparecimento de focos 

inflamatórios intensos para o grupo que não recebeu tratamento com a RvD1 (Figuras 11A e 

11C). Mesmo apresentando infiltrado inflamatório elevado, não foi possível detectar a presença 

de ninhos de amastigotas para esse animais.   

 O mesmo perfil inflamatório foi observado para o grupo de animais pertencentes à fase 

crônica, mostrando não apenas o aumento no número de núcleos celulares nos grupos infectados 

em relação aos não infectados, mas também a redução na infiltração celular para o tecido 

muscular cardíaco no grupo de animais que recebeu o tratamento com as RvD1 (Figuras 12A e 

12B). Uma análise qualitativa para esses animais 120 dias pós infecção, mostrou um predomínio 

de um processo inflamatório moderado a intenso para os animais infectados e não tratados, e 

uma possível melhora para os animais tratados com as RvD1, cujo processo inflamatório 

apresentado foi caracterizado como discreto a moderado (Figura 12C). Para os animais em fase 

crônica foi possível detectar a presença de ninhos de amastigotas para alguns animais do grupo 

controle infectado (Figura 13). 
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Figura 11- Análises histológicas coradas em H&E em fase aguda. Avaliação qualitativa e 

quantitativa do infiltrado inflamatório no coração de camundongos da linhagem CD-1 em 

infecção experimental aguda (45 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, 

submetidos ou não ao tratamento com as RVD1. (A) Fotomicrografias de cortes histológicos 

do coração de lâminas coradas com H&E, scanner 3DHistec Pannoramic 250 Flash II. As letras 

representam os grupos experimentais: U- uninfected (controle não infectado), U+RvD1- 

uninfected +RvD1 (não infectado + RvD1), I- infected ( controle infectado), e +RvD1- Infectado 

e tratado com RvD1. (B) Quantificação do processo inflamatório, os valores de P foram obtidos 
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por one-way ANOVA, com um pós- teste tukey para múltiplas comparações. O gráfico de barras 

representa a média ± SD para cada grupo avaliado, onde as barras pretas representam animais 

não infectados, e as barras cinzas os grupos de animais infectados pela cepa Brazil do T. cruzi. & 

para P <0,001 quando o grupo não infectado tratado com RvD1 foi comparado aos grupos de 

animais infectados; * para P <0,001 quando o grupo controle não infectado foi comparado aos 

demais grupos infectados. (C) Análise qualitativa da histologia do tecido cardíaco, gráfico de 

variáveis qualitativas apresentado através do percentual da caracterização do infiltrado 

inflamatório dos grupos experimentais. Legenda para classificação histológica mostra: ausência 

de infiltração para cinza claro, infiltração discreta para cinza cor média, infiltração moderada 

para cinza escuro, e intensa na cor vermelha. Barra=50µm. 
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Figura 12- Análises histológicas coradas em H&E em fase crônica. Avaliação qualitativa e 

quantitativa do infiltrado inflamatório no coração de camundongos da linhagem CD-1 em 

infecção experimental crônica (120 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, 

submetidos ou não ao tratamento com as RVD1. (A) Fotomicrografias de cortes histológicos 

do coração de lâminas coradas com H&E, scanner 3DHistec Pannoramic 250 Flash II. As letras 

representam os grupos experimentais: U- uninfected (controle não infectado), U+RvD1- 

uninfected +RvD1 (não infectado + RvD1), I- infected ( controle infectado), e +RvD1- Infectado 

e tratado com RvD1. (B) Quantificação do processo inflamatório, os valores de P foram obtidos 

por one-way ANOVA, com um pós- teste tukey para múltiplas comparações. O gráfico de barras 

representa a média ± SD para cada grupo avaliado, onde as barras pretas representam animais 

não infectados, e as barras cinzas os grupos de animais infectados pela cepa Brazil do T. cruzi. & 

para P <0,001 quando o grupo não infectado tratado com RvD1 foi comparado aos grupos de 

animais infectados; * para P <0,001 quando o grupo controle não infectado foi comparado aos 

demais grupos infectados. (C) Análise qualitativa da histologia do tecido cardíaco, gráfico de 

variáveis qualitativas apresentado através do percentual da caracterização do infiltrado 

inflamatório dos grupos experimentais. Legenda para classificação histológica mostra: ausência 

de infiltração para cinza claro, infiltração discreta para cinza cor média, infiltração moderada 

para cinza escuro, e intensa na cor vermelha. 
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Figura 13- Análise do parasitismo cardíaco em lâminas coradas em H&E. Em 

camundongos da linhagem CD-1 em infecção experimental crônica (120 dias de infecção) 

ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos ou não ao tratamento com as RVD1. 

Contagem da área dos ninhos de T. cruzi (A) Fotomicrografia de corte histológico do coração 

de lâminas coradas com H&E, em um scanner 3DHistec Pannoramic 250 Flash II. (B) Tabela 

descritiva do parasitismo cardíaco. 
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4.5. Análises histológicas- Picrossírius red 

 Para avaliar a formação de tecido fibroso no coração de animais em infecção 

experimental aguda e crônica pela cepa Brazil do T. cruzi, utilizou-se a técnica de coloração 

picrossirius red (Figura 14A). O conteúdo total de colágeno foi expresso em porcentagem para 

análises morfométricas, e após avaliação nota-se um aumento na deposição de colágeno para os 

grupos infectados quando comparados aos grupos não infectados. No entanto, houve um 

aumento estatístico de deposição no grupo controle infectado quando comparado aos animais 

infectados  pelo T. cruzi que receberam o tratamento com as RvD1 (Figura 14B). 

 A coloração por picrossírius red também permite a distinção das fibras de colágeno que 

estão sendo depositadas no tecido. Através das fotografias polarizadas (Figura 15A), foram 

observadas três cores representativas das fibras de colágeno: fibras de coloração verde que 

representam as fibras finas dissociadas características de colágeno tipo III, e fibras com 

comprimento de ondas maiores emitindo a cor vermelha e amarela típicas de colágeno tipo I. 

Observou-se então, uma predominância de colágeno tipo I para o grupo de animais infectados 

pela cepa Brazil e não tratados quando comparado aos animais não infectados e infectados e 

tratados com RvD1 (Figura 15B). 

. 
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Figura 14- Análises histológicas coradas em picrosirius red fase crônica. Análise da 

formação de tecido fibroso em camundongos da linhagem CD-1 em infecção experimental 

crônica (120 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos ou não ao 

tratamento com as RVD1. (A) Fotomicrografias de corte histológico do coração de lâminas 

coradas com picrossirius red, em um scanner 3DHistec Pannoramic 250 Flash II. (B) Área do 

conteúdo de colágeno expressa em porcentagem, quantificados pelo pelo software ImageJ. O 

gráfico de barras representa a média ± SD para cada grupo avaliado, onde as barras pretas 

representam animais não infectados, e as barras cinzas os grupos de animais infectados pela cepa 

Brazil do T. cruzi. & para P <0,001 quando o grupo não infectado tratado com RvD1 foi 

comparado aos grupos de animais infectados; * para P <0,001 quando o grupo controle não 

infectado foi comparado aos demais grupos infectados. 
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Figura 15- Análise histológica picrosirius red por Fotomicrografias polarizadas. Análise da 

formação de tecido fibroso em camundongos da linhagem CD-1 em infecção experimental 

crônica (120 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos ou não ao 

tratamento com as RVD1. (A) Fotomicrografias polarizadas de corte histológico do coração de 

lâminas coradas com picrossirius red obtidas através de um Zeiss  Axioskop II microscope (a 

Zeiss Stemi SV11 microscope with a Nikon Macro lens). (B) Área do conteúdo do tipo de 

colágeno expressa em porcentagem, quantificados pelo pelo software imageJ, cor vermelha 

representa colágeno tipo I, e cor verde para colágeno tipo III.  
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4.6. qPCR  

 A fim de investigar a participação do TGF-ß na formação de tecido fibroso, avaliamos  

também sua expressão em fragmentos cardíacos de animais em fase crônica de infecção por PCR 

em tempo real quantitativo (qPCR). O tecido cardíaco é o principal alvo do T. cruzi, e um 

aumento do TGF-ß tem sido apontado como marcador do processo fibrótico na patogênese da 

doença de Chagas cardíaca. Observamos que os níveis de mRNA do TGF-ß foram mais elevados 

no coração dos animais infectados/não tratados do que nos dos animais infectados que receberam 

terapia com RvD1 (Figuras 16). Este dado correlaciona-se à redução do nível sistêmico dessa 

citocina  e consequentemente com a redução do conteúdo de colágeno detectado no tecido 

cardíaco em animais infectados tratados. 
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Figura 16- Aumento da expressão do TGF-ß no coração de animais em fase crônica. 

Análise da expressão de TGF-ß no coração de camundongos da linhagem CD-1 em infecção 

experimental crônica (120 dias de infecção) ou não pela cepa Brazil do T. cruzi, submetidos 

ou não ao tratamento com as RVD1. Os níveis de TGF-ß a nível mRNA no coração de animais 

da linhagem CD-1 infectados, tratados ou não com RvD1 foram determinados após 120 dias de 

infecção. Considere: Chronic- infectado não tratado; +RvD1- infectado + RvD1. O gráfico de 

barras representa a média ± SD para os grupos avaliados (não infectado/não tratado, infectado, 

infectdado + RvD1); * para P <0,05 quando o grupo controle não infectado/não tratado foi 

comparado aos demais grupos infectados. A linha tracejada representa o grupo de animais não 

infectados não tratados. 

4.7. Ecocardiografia 

 A ecocardiografia foi realizada em animais da linhagem CD-1 em fase crônica (120 dpi) 

(Figuras 17 e na Tabela 4). A freqüência cardíaca variou de 400 a 600 batimentos por minuto no 

grupo controle não infectados/não tratado e no grupo de animais infectados que recebeu 

tratamento com a RvD1, e embora não tenham sido observadas diferenças significativas entre os 

grupos, foi observada uma redução na freqüência cardíaca em animais pertencentes ao grupo 

controle infectado (Tabela 4). Um aumento significativo da massa ventricular esquerda foi 

observada em animais infectados não tratados (173,4 ± 36,4 g) em comparação com animais 

infectados que receberam tratamento com a RvD1 (118,7 ± 29,12 g). Não houve diferenças 

estatísticas na medida da fração de ejeção do VE entre os grupos experimentais avaliados (não 

infectados, 57,56% ± 6,89%); infectados, 56,52% ± 8,3%; e animais infectados +RvD1, 69,89% 
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± 8,1%, embora, nota-se uma tendência de melhora de funcionamento para o grupo que recebeu 

o tratamento com a RvD1. As medidas ecocardiográficas de base em modo M para análises da 

dimensão interna do ventrículo esquerdo (LVIDd) foram de 5 mm em todos os 3 grupos 

avaliados (Figuras 17A, 17B, 17C). Como resultado da infecção, houve um aumento da LVIDd 

nos animais do grupo controle infectado (4,7 ± 0,2 mm) em comparação com aos animais não 

infectados e animais infectados tratados com RvD1 (4,3 ± 0,4 e 4,1 ± 0,6 mm, respectivamente).  

Também, não foram observadas mudanças significativas no índice de espessura relativa da 

parede (RWT) ou na fração de encurtamento entre os grupos, mas houve uma tendência para uma 

redução nos animais do controle infectado em comparação aos animais pertencentes aos outros 

dois grupos. 
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Figura 17-  Ecocardiografia em animais fase crônica. Efeitos da RvD1 sobre a estrutura e 

função do VE em camundongospertencentes à linhagem CD-1 infectados ou não com T. 

cruzi, 90 dias pós infecção. As imagens foram determinadas no modo bidimensional (2D) 

paraesternal do eixo longo (superior) e pelo ecocardiograma transtorácico representativo do 

modo M da função ventricular esquerda (inferior) em camundongos CD-1 (A) não infectados (B) 

infectados não tratados (C) infectados tratados com RvD1. VE, ventrículo esquerdo; AV, nodo 

atrioventricular; LA, aorta esquerda; IVS, septo interventricular; LVPW, parede posterior do 

ventrículo esquerdo. (Imagem retirada de artigo publicado em março de 2020: Horta et al., 2020) 
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TABELA 4- ECOCARDIOGRAFIA EM ANIMAIS FASE CRÔNICA. 

U, não infectado; I, infectado; RvD1, infectado e tratado com RvD1 durante infecção crônica;   

As medidas avaliadas: Body weight, peso corporal; Heart rate, taxa de batimentos cardíacos; 

Ejection Fraction, fração de ejeção; Fractional shortening, fração de encurtamento; LV mass, 

mass do ventrículo esquerdo; LVIDs, dimensão interna sistólica do ventrículo esquerdo; LVIDd, 

dimensão interna diastólica do ventrículo esquerdo; RWT, espessura relativa da parede. *, para 

diferenças significativas (P 0,05) em comparação com o controle não infectado; #, diferenças 

significativas (P <0,05) em comparação com os controles infectados. Os valores de P foram 

obtidos por one-way ANOVA, com um pós- teste tukey para múltiplas comparações* para P 

<0,05 quando o grupo controle não infectado/não tratado foi comparado aos demais grupos 

infectados. (Imagem retirada de artigo publicado em março de 2020: Horta et al., 2020) 
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5.0. Discussão 

 Há uma relação estreita entre a infecção pelo T. cruzi e a resposta imune do hospedeiro 

(Brener & Gazzinelli, 1997). O desequilíbrio comumente observado por esta interação, gera 

danos progressivos que ditam o seu desfecho para uma fase crônica prolongada, onde cerca de 

um terço dos pacientes infectados sintomáticos progridem para casos graves de cardiomiopatia 

(Marin- Neto et al., 2007). A ineficácia dos fármacos disponíveis para conter esta infecção, 

especialmente em fase crônica, soma-se à sua alta toxicidade, e isto, torna primordial a busca por 

estratégias terapêuticas mais seguras e efetivas (Morillo, 2015; Pérez-Mollina et al., 2015). 

Considerando que o desequilíbrio entre a interação parasito-hospedeiro conduz à danos 

irreverssíveis, vários trabalhos têm focado não só na busca por agentes tripanocidas mas, 

especialmente, alternativas que atuem mitigando a resposta inflamatória exacerbada gerada por 

esta interação (Chandra et al., 2002; Paula- Costa et al., 2010; Pimentel et al., 2012; Silva et al., 

2012;  Penitente et al., 2015;  Horta et al., 2017; Leite et al., 2017; Horta et al., 2018). Neste 

contexto, a resolução do processo inflamatório tornou-se um campo rico de investigação, e ainda 

pouco explorado no contexto da infecção pelo T. cruzi. 

  A atividade da RvD1 vêm sendo descrita em vários modelos de doenças inflamatórias, 

como câncer, doenças cardiovasculares, infecções bacterianas/virais e lesões pulmonares (Serhan 

et al., 2015; Halade et al., 2018;). Apesar de controlar a resposta inflamatória excessiva de forma 

eficiente, a RvD1 não é imunossupressora, assim, a resposta imune à agentes nocivos não é 

inibida por este composto (Serhan & Levy, 2018). Recentemente, foi demonstrado que lisados de 

formas tripomastigotas da cepa Brazil do T. cruzi produzem altos níveis de SPMs, especialmente 

de RvD1, e que camundongos da linhagem CD-1 quando infectados por esta cepa, apresentam 
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altos níveis plasmáticos desse decosanóide (Colas et al., 2018).  No entanto, visto que esse 

parasito é capaz de produzir também mediadores lipídicos pró-inflamatórios, questionamos  se o 

tratamento exógeno seria benéfico durante a infecção por esse protozoário nas diferentes fases de 

infecção (aguda ou crônica). Sabe-se, que a RvD1 é capaz de atuar de forma eficaz em 

concentrações que variam de pico- a nanograma, na modificação da produção de citocinas e 

quimiocinas (Spite et al., 2014; Qu et al., 2015; Serhan& Levy, 2018). Há uma baixa 

disponibilidade de trabalhos que administraram a RvD1 em modelo experimental murino, e 

dentre as poucas referências disponíveis, informações relevantes como a dosagem ideal e tempo 

de tratamento utilizados são comumente abordados em infecções bacterianas ou doenças 

inflamatórias de origens diversas. No entanto, não existem trabalhos que mencionam a 

administração dessa SPM frente à infecção experimental pelo T. cruzi. De acordo com um 

trabalho publicado por Kain e colaboradores (2015), a dosagem de 3µg/Kg de RvD1 demonstrou 

eficiência em ativar a resolução do processo inflamatório e gerar melhorias em modelo murino 

C57BL/6J na remodelação ventricular esquerda pós- infarto do miocárdio, reduzindo a 

hipertrofia do VE, estimulando ativação de macrófagos com perfil M2, reduzindo a expressão de 

genes fibróticos e a deposição de colágeno nesse tecido, além de atuar ativando enzimas e 

receptores necessários para sua formação e ação.  Assim, no presente estudo, a atividade anti-

inflamatória e pró- resolutiva da  RvD1 foi testada, frente a infecção pela cepa Brazil do T. cruzi 

em modelo murino CD-1, apresentando resultados promissores. 

 É amplamente discutido na literatura que a progressão da doença de Chagas para quadros 

de cardiomiopatia durante a fase crônica provavelmente envolve um desequilíbrio entre as 

respostas do tipo Th1 e Th2, que conduz à excessiva produção de citocinas pró-inflamatórias 
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(Zhang et al., 1996; Gomes et al., 2003; Talvani & Teixeira, 2011). Após a infecção pela cepa 

Brazil do T. cruzi, os animais pertencentes à linhagem CD-1 apresentaram um aumento na 

produção sistêmica das citocinas avaliadas (IFN-γ, TGF-ß, e IL-10), posteriormente moduladas 

pelo tratamento com a RvD1. A eficácia dessa SPM na regulação da produção de várias citocinas 

inflamatórias, como o IFN-γ, já foi descrito em estudos anteriores (Chiurchiu et al., 2016; 

Benabdoun et al., 2019). O IFN-γ é uma citocina do tipo Th1 produzida tanto por células da 

resposta imune inata (ex. células NK- Natural killer cells) quanto por células mononuclears da 

resposta adquirida. Durante a resposta inflamatória aguda, a produção de IFN-γ, principalmente 

por células NK (no decorrer da resposta imune inata), é capaz de induzir a produção de óxido 

nítrico (NO) à partir de macrófagos do tipo M1 que, em conjunto, atuam no controle da 

replicação intracelular desse protozoário (Torrico et al., 1991; Cardillo et al., 1996; Talvani et al., 

2000; Aliberti et al., 2001). A infecção por T. cruzi desencadeia um aumento da liberação de IFN-

γ, que permite ao hospedeiro o controle da replicação intracelular do parasito (Romanha et al., 

2002). No entanto, embora essencial para o controle da proliferação de parasitos durante a 

infecção aguda, níveis elevados dessa citocina durante a infecção crônica correlacionam-se com 

o desenvolvimento dos danos cardíacos comumente observados pela infecção pelo T. cruzi 

(Poveda et al., 2014; Sousa et al., 2014; Pinazo et al., 2015). Em um estudo realizado por Ogata e 

colaboradores (2016) utilizando epímero de RvD1, o AT- RvD1, demonstrou eficácia na redução 

dos níveis de IFN-γ em células mononucleares de sangue periféricos (PBMC), e no percentual de 

células necróticas o que sugere papel benéfico na redução de danos cardíacos. Neste trabalho, o 

tratamento com a RvD1 foi associado a uma diminuição dos níveis de IFN-γ em fase crônica de 

infecção. O aumento dessa citocina durante a infecção crônica é comumente associado a um pior 
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prognóstico do hospedeiro pela associação existente à geração de danos cardíacos (Aliberti et al., 

1996). A melhora evidente na taxa de sobrevida, aparência clínica e danos cardíacos em animais 

que recebeu o tratamento com a RvD1 em comparação com o controle infectado, nos conduziu à 

hipótese de que os níveis reduzidos dessa citocina levaram à menor infiltração leucocitária para o 

tecido cardíaco, uma vez que o IFN-γ demonstra ter interação positiva na produção de 

quimiocinas, como o CCL2 e o CCL5. Estudos anteriores, já demonstraram o envolvimento de 

CCL2 e CCL5 no aumento da infiltração e retenção celular nos focos inflamatórios durante a 

infecção por T. cruzi, conduzindo ao aumento nas taxas de mortalidade e posteriormente à danos 

e disfunção cardíaca. (Aliberti et al, 1996; Talvani et al., 2000; Aliberti et al., 2001; Talvani et al., 

2004; Teixeira et al., 2012). 

 Durante a infecção aguda pelo T. cruzi, níveis elevados da citocina IL-10 são associados à  

susceptibilidade do hospedeiro à infecção por este protozoário (Reed et al., 1994). Um estudo 

realizado com camundongos knockout (IL-10 -/-) infectados com a cepa Tulahuen do T. cruzi 

demonstrou que  esses animais tinham níveis reduzidos de formas tripomastigotas circulantes e 

níveis mais elevados de TNF, IL-12, e IFN-γ quando comparado à animais IL-10 +/+. No 

entanto,  foi observada que as taxas de mortalidade para os animais IL-10 -/- além de elevadas, 

iniciaram ainda em fase recente da infecção (Hunter et al., 1997). Contrário à literatura, no 

presente estudo, o aumento significativo de IL-10 em fase aguda não foi associado à 

susceptibilidade do hospedeiro que recebeu RvD1, e nem à redução significativa na produção do 

IFN-γ, uma vez que o aumento da IL-10 está ligada a redução de mediadores da resposta pró- 

inflamatória que controla a replicação do protozoário (Silva et al., 1991; Gazzinelli et al., 1992). 

Considerando o potencial anti- inflamatório e pró- resolutivo da RvD1, esta, potencialmente 
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atuou sobre a resposta imune do hospedeiro, sem no entanto, imunossuprimir. Desta maneira, 

hipoteticamente, a interação balanceada na produção desses mediadores, em fase aguda e 

crônica, conduziu à uma maior resistência do hospedeiro, levando à redução da parasitemia,  

aumento da sobrevida e consequentemente à redução do infiltrado inflamatório observado no 

coração. Estudos anteriores, já mostraram que em pacientes ou modelos experimentais infectados 

pelo T. cruzi a cardiopatia observada em fase crônica teria o TNF e IFN-γ como marcadores do 

padrão inflamatório (Silva et al., 1992; Abel et al., 2001; Michailowski et al., 2001; Talvani et 

al., 2000; Krol-Palhares et al., 2008). Em contraste, níveis mais elevados de IL-10 em fase 

crônica estão associados à geração de um fenótipo protetor comumente assossiado à diminuição 

de danos cardíacos e manutenção do hospedeiro em fase indeterminada/assintomática de 

infecção (Costa et al., 2009). Assim, devido ao papel protetor desempenhado por esta citocina, os 

níveis mais elevados de IL-10  observados em animais crônicos tratados com RvD1 sugerem que 

esta SPM é capaz de modificar a resposta imune para um perfil favorável, de proteção aos 

animais. Um outro fator interessante, é a diminuição significativa da massa corporal de animais 

tratados com RvD1 em comparação aos animais infectados sem tratamento, tanto nos modelos de 

tratamento de fase aguda como em fase crônica. O aumento do peso corporal em animais 

infectados não tratados pode ser uma consequência do aumento do edema (retenção de fluidos) 

desencadeado pela disfunção cardíaca, comumente observada em animais pertencentes à 

linhagem CD-1 infectados pelo T. cruzi, assim, assim, a perda de peso em animais infectados e 

tratados com RvD1 foi possivelmente desencadeada em conseqüência da infecção, pois, os 

animais não infectados que receberam a RvD1 como tratamento não apresentaram alterações de 

peso corporal ou diferenças clínicas em relação ao grupo controle não infectado. Por outro lado,  
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a RvD1 já demonstrou regular ativamente a inflamação exacerbada no tecido adiposo de 

indivíduos obesos, e que isso se dá principalmente pela redução de citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias como IFN-γ, TNF e CCL2, e aumento da expressão e produção de IL-10 nesse  

tecido (Titos et al., 2011), e isso, possivelmente explica as alterações observadas no peso 

corporal desses animais. Em análises histológicas preliminares do tecido adiposo (dados não 

mostrados), observamos uma redução significativa no infiltrado inflamatório para animais que 

recebu RvD1 como tratamento, em ambas as fases de infecção. Considerando que adipócitos 

também atuam como reservatório para o T. cruzi, acreditamos que a redução do peso corporal 

seja um mecanismo para prevenir a possível invasão deste protozoário no tecido adiposo, no 

entanto, essas análises ainda estão em andamento. 

  O aumento do TGF- ß, também foi observado em animais infectados pela cepa Brazil do 

T. cruzi. Esta citocina é amplamente discutida na literatura por atuar na formação do processo 

fibroso na patogênese da doença de Chagas (Silva et al., 1991; Araújo-Jorge et. al, 2002; Araújo-

Jorge et al., 2008; Araújo-Jorge et. al, 2012). Esta citocina, em associação a outros mediadores 

(CCL2, CCL5, TNF, IFN-γ) é também considerado um marcador intimamente associado ao 

desenvolvimento das lesões cardíacas observadas em pacientes portadores de cardiomiopatia 

chagásica crônica (CCC) e também em modelos experimentais (Araújo- Jorge et al., 2008; 

Ferreira et al., 2016). Durante a  infecçao pelo T. cruzi, níveis elevados de TGF-ß são associados 

ao processo de deposição de colágeno e formação de tecido fibroso, além do remodelamento 

cardíaco (Araújo-Jorge et al., 2008). Neste trabalho, esta citocina apresentou-se elevada durante 

as fases aguda e crônica de infecção. No entanto, apenas o tratamento realizado em fase crônica 

com RvD1 foi capaz de reduzir não só a expressão de TGF- ß no coração de animais infectados, 
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mas também sua produção sistêmica. Isso, pode ter contribuído à diminuição da deposição de 

colágeno observado no tecido cardíaco de animais infectados e tratadoes, sugerindo um papel 

protetor da RvD1 na prevenção do desenvolvimento de tecido fibroso e consequente 

remodelamento cardíaco. 

 Para complementar as análises realizadas sobre o papel da RvD1 no coração de animais 

infectados pelo T. cruzi, realizamos um ecocardiograma, exame rotineiro em pacientes 

chagásicos portadores de cardiopatia. Mesmo para um modelo experimental, o ecocardiograma 

é um exame de alto valor preditivo que permite a obtenção de dados sobre a morfologia, 

dinâmica e funcionalidade do coração e a correlação destes com a infecção e resposta 

imunopatogênica (Acquatella et al., 2018; Viotti et al., 2004;). Previamente, já foi demonstrado 

que a avaliação da função ventricular esquerda em indivíduos chagásicos é essencial para 

identificação de processos como hipocinesia difusa, dilatação ventricular, aneurisma apical do 

VE e distúrbios do ritmo, fatores de risco considerados preditores das altas taxas de morbidade e 

mortalidade observadas em pacientes chagásicos (Rodrigues- Salas et al., 1998; Migliore et al., 

2003, Silva et al., 2005; Fonseca& Martins, 2010). Em modelo murino, a linhagem CD-1, 

infectados pela cepa Brazil do T. cruzi já demonstrou ser um bom modelo em mimetizar a 

cardiopatia observada em humanos, à partir de 90 dpi (Chandra et al., 2003; Jelicks & Tanowitz, 

2011). Para isso, parâmetros importantes como: a- fração de ejeção, b- massa do VE, c- fração de 

encurtamento,  d- diâmetro interno do VE em sístole e diástole e a f- taxa do batimento cardíaco, 

foram analisados. Dentre os parâmetros avaliados, encontramos um aumento significativo na 

massa do VE em animais infectados que não receberam tratamento com a RvD1 quando 

comparado aos demais grupos (não infectados/não tratados e Infectados + RvD1). A melhora 

  !87



observada para animais que recebeu a RvD1 como tratamento, reforça o que já foi mostrado na 

literatura em modelo experimental de infarto do miocárdio induzido, com a mesma concentração 

de RvD1 (3µg/Kg) (Kain et al., 2015). O aumento da massa do VE é um fator de risco 

importante que desencadeia a queda da fração de ejeção e que consequentemente conduz a um 

processo de insuficiência cardíaca (Migliore et al., 2003; Rassi et al., 2007;). No entanto, 

contrário ao observado na literatura não observamos alterações na fração de ejeção do VE nesses 

animais. E, embora os demais parâmetros não tenham resultado em diferenças significativas em 

relação ao grupo infectado/não- tratado,  houve uma tendência à melhorias no grupo infectado 

que recebeu o tratamento com a RvD1. 

 Assim, considerando a baixa eficácia e toxicidade dos atuais fármacos, e a 

imunosupressão que muitos tratamentos alternativos ao tratamento padrão oferecem, a 

modulação da resposta inflamatória por mediadores lipídicos produzidos durante a fase de 

resolução da inflamação, como a RvD1, demonstra-se promissora pelo papel cardioprotetor 

demonstrado.  
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6.0. Conclusão 

 A RvD1 reduziu a expressão e produção sistêmica de mediadores inflamatórios essenciais 

durante a infecção pelo T. cruzi e consequentemente limitou a infiltração celular e deposição de 

tecido fibroso comumente observados durante a patogênese gerada por esse protozoário, 

conduzindo o tecido afetado à homeostase. Visto que o T. cruzi também é capaz de sintetizar 

esses mediadores lipídicos de pró- resolução, a modulação destas vias representam um novo alvo 

terapêutico para interferir na progressão das lesões resultantes dessa resposta imune exacerbada. 

Estudos futuros utilizando diferentes tipos de SPMs, modelos experimentais, cepas e também a 

combinação desses mediadores com o Bz são necessários para melhor compreensão sobre o 

papel da resolução da inflamação frente a infecção pelo T. cruzi. 

Figura 18-  Síntese dos dados obtidos pelo tratamento com a RvD1. (Imagem retirada e 

modificada de Cunha et al., 2018).  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Resolvin D1 Administration Is Beneficial in Trypanosoma cruzi
Infection
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ABSTRACT Chagas disease is a major public health issue, affecting !10 million
people worldwide. Transmitted by a protozoan named Trypanosoma cruzi, this infec-
tion triggers a chronic inflammatory process that can lead to cardiomyopathy (Cha-
gas disease). Resolvin D1 (RvD1) is a novel proresolution lipid mediator whose ef-
fects on inflammatory diseases dampens pathological inflammatory responses and
can restore tissue homeostasis. Current therapies are not effective in altering the
outcome of T. cruzi infection, and as RvD1 has been evaluated as a therapeutic
agent in various inflammatory diseases, we examined if exogenous RvD1 could mod-
ulate the pathogenesis of Chagas disease in a murine model. CD-1 mice infected
with the T. cruzi Brazil strain were treated with RvD1. Mice were administered
3 !g/kg of body weight RvD1 intraperitoneally on days 5, 10, and 15 to examine the
effect of RvD1 on acute disease or administered the same dose on days 60, 65, and
70 to examine its effects on chronic infection. RvD1 therapy increased the survival
rate and controlled parasite replication in mice with acute infection and reduced the
levels of interferon gamma and transforming growth factor " (TGF-") in mice with
chronic infection. In addition, there was an increase in interleukin-10 levels with
RvD1 therapy in both mice with acute infection and mice with chronic infection and
a decrease in TGF-" levels and collagen content in cardiac tissue. Together, these
data indicate that RvD1 therapy can dampen the inflammatory response, promote
the resolution of T. cruzi infection, and prevent cardiac fibrosis.

KEYWORDS Trypanosoma cruzi, RvD1, inflammation, cardiac tissue, fibrosis, resolvin,
cardiomyopathy, host response, immunopathogenesis, therapy

The interaction of healthy tissues with a stressor can send alarm signals in the form
of chemical messengers, initiating a rapid acute inflammatory response to harmful

stimuli. Aimed primarily at removing injurious agents, ideally, this first line of defense
should be self-limited and followed by a complete resolution of the initial inflammatory
response, returning tissues to homeostasis. The nature of the stimulus, the intensity of
the stimulus, the location of the injury, and the responsiveness of the host dictate the
outcome of this initial response. If inflammation is not properly controlled, the initial
response can result in chronic complications (1–3). Resolution of the inflammation is
the optimal outcome of an acute response and is initiated by an active class switch in
the release of proinflammatory lipid markers, ranging from the production of arachi-
donic acid (AA) molecules in the omega-6 family, such as prostaglandins and leukotri-
enes, to the production of proresolving mediators (SPMs). Endogenous SPMs actively
participate in the dampening of the host responses and in the resolution of inflam-
mation (4–7). Mainly produced by macrophages and neutrophils in distinct omega-3
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polyunsaturated fatty acid (PUFA) pathways, the four distinct families of SPMs, lipoxins,
maresins, protectins, and resolvins, have proven to act as initiators of resolution of
acute inflammation; and therefore, they limit polymorphonuclear neutrophil (PMN)
infiltration, counterregulate the production of cytokines and chemokines, and enhance
macrophage-mediated actions (3, 6, 8–10).

Many inflammatory diseases are often the result of recurrent or excessive inflam-
matory responses (11). Infection with the hemoflagellate Trypanosoma cruzi, i.e., Chagas
disease, often leads to chronic cardiomyopathy (12, 13). The pathophysiology of Chagas
disease is characterized by an inflammatory imbalance with the associated destruction
of cardiomyocytes, myocarditis, fibrosis, and changes in the heart architecture and
functionality (13–15). Among the many acute inflammatory mediators implicated in this
infection (16–19), AA derivatives play a major role by increasing the expression of
endothelial cell adhesion molecules (ECAMs) and allowing immune cell migration to
the site of infection. They are, therefore, important potential drivers of T. cruzi acute
inflammation and progression to chronic cardiac damage. Interestingly, T. cruzi itself is
capable of synthesizing these derivatives by the action of T. cruzi old yellow enzyme
(TcOYE) (and perhaps other enzymes); hence, both host- and parasite-derived autacoids
probably play a substantial role in cardiac remodeling and the ultimate outcome of
infection (13, 14, 20–24).

Colas and colleagues (25) have demonstrated that lysates of T. cruzi trypomastigotes
(the Tulahuen and Brazil strains) contained increased levels of SPM proresolving
mediators and that T. cruzi (Brazil strain)-infected CD-1 mice exhibit elevated plasma
levels of resolvin D1 (RvD1). RvD1 (7S,8R,17S-trihydroxy-4Z,9E,11E,13Z,15E,19Z-
docosahexaenoic acid) (26) is produced in vivo through docosahexaenoic acid (DHA) by
the enzymatic activity of 15-lipoxygenase (15-LO) and 5-LO (27, 28). This SPM has been
shown to counterregulate the actions of PMNs and the production of chemokines and
cytokines, stimulate efferocytosis, block nuclear factor !B (NF-!B) activation, and
attenuate pain (27, 29, 30). In bacterial infections, RvD1 administration has reduced
bacterial titers, reversed hypothermia, increased survival, and enhanced microbial
containment and killing by phagocytic cells (10).

There is a significant therapeutic need for effective agents to prevent the develop-
ment of and/or to treat chronic Chagas disease. The ability of T. cruzi to synthesize both
proinflammatory and proresolution mediators from lipid pathways represents a mech-
anism by which the parasite alters host inflammatory processes, ultimately resulting in
chronic persistent infection. Modulation of these pathways represents a new therapeu-
tic target for affecting the pathogenesis and progression of T. cruzi infection. We
therefore sought to determine if the exogenous administration of RvD1 in a mouse
model of Chagas disease could alter the microenvironment in the host, resulting in
improved outcomes following T. cruzi infection. The data presented in this report
confirm this hypothesis and demonstrate the efficacy of RvD1 in promoting the
resolution of T. cruzi infection and improving the disease outcome in the host. SPMs
represent a promising novel adjunctive therapeutic approach for this chronic infection.

RESULTS
RvD1 therapy decreased parasitemia in T. cruzi-infected CD-1 mice and im-

proved the survival rate. Parasitemia was monitored following T. cruzi infection in a
murine model of Chagas disease (Fig. 1) (15). Parasites were first detected at 7 days
postinfection (dpi), and on days 21 and 28, the parasite levels were significantly higher
in infected control mice than in infected mice receiving RvD1 treatment (Fig. 2A).
Parasitemia was undetectable by microscopy in the RvD1-treated animals from days 28
to 35 postinfection. Parasites were again detected at 42 dpi, which corresponded to the
time of observed mortality. No parasites were seen in either group after 45 days.

A survival curve demonstrated an increase in the survival rate for animals receiving
RvD1 (3 "g/kg of body weight) during acute infection. Animals receiving RvD1 had a
74% survival rate and infected untreated animals had a 49% survival rate at day 45
postinfection (P ! 0.0001) (Fig. 2B).
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After 45 days of infection, a subset of the surviving mice was utilized for a study of
the effects of RvD1 on chronic infection (see Fig. 1 for the experimental design). The
infected untreated animals were randomly separated into two different groups; one
group was given RvD1 (infected mice that received RvD1), and the other group was
monitored without treatment (the infected control group). Both groups were then
monitored for 120 days. The treated animals received their first shot of RvD1 on day 60
postinfection, followed by second and third shots on 65 and 70 dpi, respectively.
Parasitemia was undetectable in both groups (data not shown), and animals receiving
the RvD1 treatment in the chronic stage of infection displayed a higher survival rate
than animals in the T. cruzi-infected control group (Fig. 2C; day 60 survival rates, 83%
for the RvD1 group versus 67% for the control group).

RvD1-treated mice had improved cardiac mass measurements compared to
that for T. cruzi-infected controls in both stages of infection. Clinically infected
control mice (Fig. 3 and 4) appeared sick (less mobility, poor grooming, lethargy, and
“pancake” appearance), whereas mice that received RvD1 remained active and resem-
bled uninfected control animals. Interestingly, the weights of the infected control mice
were higher than those of the infected mice that received RvD1, which appeared to be
due to fluid retention due to heart dysfunction in the infected animals (Fig. 3B and 4B).
We believe that the loss of weight in the RvD1-treated infected mice (Fig. 3B and 4B)

FIG 1 Experimental design. Mice were infected with T. cruzi and then treated with RvD1, as noted, or
observed without treatment. After 45 days, a group of infected untreated mice was then used for the
study of RvD1 treatment during chronic infection.
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was a consequence of infection (probably due to infection-associated cytokines), as the
uninfected control mice that received RvD1 did not have any weight loss and did not
display any clinical differences from the uninfected untreated control mice.

There was an increase in the relative heart mass in infected mice in both acute and
chronic infection and a reduction in the relative heart mass in infected animals that
received RvD1 (Fig. 3C and 4C). In the infected group that received RvD1 in the setting
of chronic infection, the relative heart mass was not significantly higher than that seen
in uninfected mice of the same age (Fig. 3C).

RvD1 is able to dampen inflammation by modulating the production of pro-
inflammatory and regulatory cytokines in both stages of T. cruzi infection. The
ability of RvD1 therapy to shift the pattern of the interferon gamma (IFN-!), transform-
ing growth factor " (TGF-"), and interleukin-10 (IL-10) cytokines during T. cruzi infection
was evaluated. No significant difference between these cytokines was seen in the
serum of uninfected animals (either treated or untreated). Infected mice demonstrated
a significant increase in the levels of all of these cytokines during both acute and
chronic infection. IFN-! (Fig. 5A and D) was used as a representative of a T helper 1
(Th1) cytokine, and after 45 and 120 dpi, it was possible to observe an increase in its
level of production in the serum of infected animals. However, the T. cruzi control group
had significantly higher levels of IFN-! than animals treated with RvD1 during chronic
infection. The same pattern was observed for TGF-" (Fig. 5B and E). IL-10 levels have
been demonstrated in other studies to be elevated in response to RvD1, and higher
levels of IL-10 have been implicated as a marker of an improved prognosis in chagasic
heart disease. Figure 5C and F demonstrate an increase in IL-10 production in RvD1-
treated animals during both acute and chronic infection (P ! 0.05).

RvD1 reduces cellular infiltration and fibrosis formation in cardiac tissue. The
effects of RvD1 administration on the inflammatory infiltration of cardiac tissue during
both the acute (Fig. 6) and the chronic (Fig. 7A and B) stages of infection were also
examined. The production of the circulating cytokines IFN-! and TGF-" were elevated
at 45 and 120 days postinfection in CD-1 mice following infection with the Brazil strain

FIG 2 Parasitemia and survival curves. The level of parasitemia during RvD1 treatment during acute
infection (A), the survival curve during RvD1 treatment during acute infection (B), and the survival curve
during RvD1 treatment during chronic infection (C) for CD-1 mice infected with the T. cruzi Brazil strain
are shown. No parasites were seen during RvD1 treatment during chronic infection (curve not shown).
The data at each point of the parasitemia curve represent the average parasitemia per day for each
group. *, P ! 0.05 for differences in the circulating levels of parasites in the T. cruzi-infected control group
in comparison to those in infected mice receiving RvD1 (two-way ANOVA); #, P ! 0.0001 for differences
in the survival rate of infected animals treated or not treated with RvD1 (log-rank [Mantel-Cox] and
Gehan-Breslow-Wilcoxon tests).
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of T. cruzi. In agreement with these findings, an evaluation of cardiac tissue demon-
strated more cellular infiltration in mice infected with T. cruzi, and infected mice treated
with RvD1 in both the acute and chronic stages had significantly reduced leukocyte
infiltration into their hearts (Fig. 6B and 7B). Similarly, the development of fibrosis
significantly decreased in infected mice treated with RvD1 (Fig. 7C and D), as revealed
by picrosirius red staining. This finding agrees with the results presented in Fig. 5E and
8 of a reduction in the level of TGF-! serum production and expression in these mice.

RvD1 treatment reduces TGF-! expression, resulting in less fibrosis during
chronic infection. In order to investigate the participation of TGF-! in fibrosis forma-
tion, we analyzed its expression in heart fragments of animals in the chronic stage of
infection by quantitative PCR (qPCR). Cardiac tissue is the main target of T. cruzi, and the
upregulation of TGF-! has been pointed out to be a marker of the fibrotic process in
the pathogenesis of Chagas heart disease. We observed that TGF-! mRNA levels were
significantly higher in the hearts of infected and untreated animals than in those of
infected animals that received RvD1 therapy (Fig. 8). These data correlate with the
reduction of TGF-! serum levels and the collagen content stained in cardiac tissue in
RvD1-treated animals.

RvD1 therapy improved the LV mass during chronic infection. Echocardio-
graphic data from CD-1 mice at 120 days (uninfected mice, infected mice, and infected
mice treated with RvD1 in the chronic stage of infection) are shown in Fig. 9 and
Table 1. The heart rate ranged from 400 to 600 beats per minute in uninfected controls
and in the group of infected animals that received RvD1, and although no significant
differences were seen between the groups, a lower heart rate was noted in the infected
control mice (Table 1). A significant increase in left ventricular (LV) mass was observed
in the infected control animals (173.4 ! 36.4 g) compared to that in infected animals
receiving RvD1 (118.7 ! 29.12 g). The LV ejection fraction was not statistically signifi-
cantly altered between the experimental groups (uninfected mice, 57.56% ! 6.89%;

FIG 3 Relative heart weight-to-body weight ratio during acute infection. The clinical appearance (A),
body weight (B), and relative heart weight (C) of CD-1 mice with acute infection with the T. cruzi Brazil
strain (gray bars) and uninfected mice (black bars) treated or not treated with RvD1 are shown. P values
were determined by one-way ANOVA with Tukey’s posttest. *, P " 0.05 in comparison to the uninfected
control group; &, P " 0.05 in comparison to the uninfected group treated with RvD1.
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infected mice, 56.52% ! 8.3%; infected animals receiving RvD1, 69.89% ! 8.1%), al-
though the overall trend points to improved function with RvD1 therapy. M-mode
baseline echocardiographic measurements for left ventricular diastolic inner dimen-
sions (LVIDd) were "5 mm in all 3 groups (Fig. 9). As a result of infection, there was
an increase in LVIDd in the infected control animals (4.7 ! 0.2 mm) compared to
that in uninfected animals and infected animals treated with RvD1 (4.3 ! 0.4 and
4.1 ! 0.6 mm, respectively). No significant changes in relative wall thickness (RWT) or
in fractional shortening were seen between the groups, but there was a tendency
toward a reduction in infected control animals compared to that in the animals in the
other two groups.

DISCUSSION
In T. cruzi infection, the absence of an appropriate balance in the acute inflammatory

response generated can dictate the outcome of disease. About one-third of infected
humans progress to severe forms of chronic Chagas cardiomyopathy (15). The resolu-
tion of inflammation is an understudied field of research and is orchestrated by
endogenous proresolution molecules with a crucial role in the acute and chronic
settings of inflammatory diseases, activating specific mechanisms to promote homeo-
stasis. Among the four distinct families of proresolving mediators that have been
studied, the majority of studies have focused on D-series resolvins, a new genus of
autacoids that can counterregulate this excessive inflammation (10, 31). RvD1 has
potent activity at pico- to nanogram concentrations in the modification of cytokine
production, leukocyte recruitment, efferocytosis, the switching of macrophages to a
nonphlogistic phenotype, and the promotion of healing to restore organ function
(27–29, 31). RvD1 is not immune suppressive, and the immune response to pathogens
is not inhibited by this compound. Thus, RvD1 has functions that suggest that exog-
enous treatment with this compound may help modulate the immune response in T.
cruzi infection.

FIG 4 Relative heart weight-to-body weight ratio during chronic infection. The clinical appearance (A),
body weight (B), and relative heart weight (C) of CD-1 mice with chronic infection with the T. cruzi Brazil
strain (gray bars) and uninfected mice (black bars) treated or not treated with RvD1 are shown. P values
were determined by one-way ANOVA with Tukey’s posttest. *, P " 0.05 in comparison to the uninfected
control group; &, P " 0.05 in comparison to uninfected mice treated with RvD1.

Horta et al. Infection and Immunity

June 2020 Volume 88 Issue 6 e00052-20 iai.asm.org 6

 on O
ctober 5, 2020 at ALBERT EINSTEIN CO

LL O
F M

ED
http://iai.asm

.org/
Downloaded from

 



  !118

Since it has been demonstrated that lysates from T. cruzi trypomastigotes have
detectable RvD1 and that CD-1 mice have increased plasma levels of RvD1 during
infection (25), it was not clear if exogenous RvD1 would be beneficial during either
acute or chronic T. cruzi infection. The current study demonstrates that a short course
of treatment with exogenous RvD1 produced both histological and clinical benefits in
experimental murine T. cruzi infection. This highlights a new therapeutic approach to
modulate the pathogenesis of this infection by affecting the kinetics of the resolution
of the immune response.

Previous studies have shown that the progression of chronic Chagas disease prob-
ably involves an imbalance in T helper 1 (Th1) and T helper 2 (Th2) responses, leading
to the excessive production of proinflammatory cytokines (15). After infection with the
T. cruzi Brazil strain, CD-1 mice displayed increased systemic production of the cyto-
kines IFN-!, TGF-", and IL-10 that was modulated by RvD1 treatment. The upregulation
of TGF-" is a marker of the fibrotic process in the pathogenesis of Chagas heart disease,
and elevated TGF-" levels are associated with a worse clinical outcome for patients with
the indeterminate form of this disease as well as for experimental models of this
infection (32). In the chronic stage, RvD1 therapy decreased TGF-" expression in the
heart and also in the serum and was associated with a decrease in collagen content in
the heart. This provides evidence for a protective role for exogenous RvD1 in prevent-
ing the development of cardiac fibrosis.

The efficacy of RvD1 in regulating the production of various inflammatory cytokines,
such as IFN-!, has been described in previous investigations (33–35). IFN-! is a major
Th1-like cytokine that is responsible for the activation of other immune cells and that
is a promoter of chemokine release and nitric oxide production from M1 macrophages;

FIG 5 The serum levels of the cytokines IFN-! (A, D), TGF-" (B, E), and IL-10 (C, F) in CD-1 mice infected with the T. cruzi Brazil strain and uninfected mice treated
or not treated with RvD1 were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. The concentrations of the cytokines in serum were measured at 45 dpi (acute
phase) (A to C) and at 120 dpi (chronic phase) (D to F) after infection with the T. cruzi Brazil strain. The scatterplot graph represents the mean ! SD for each
group. P values were determined by one-way ANOVA with Tukey’s posttest. &, P " 0.001 when the uninfected group treated with RvD1 was compared with
the infected groups; *, P " 0.001 when the uninfected control group was compared with the infected groups.
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together, these functions contribute to parasite control (36). T. cruzi infection triggers
the upregulation of IFN-!, which allows the host to control intracellular parasite
replication (37–40). Despite being essential for parasite control in acute infection,
higher levels of IFN-! in chronic infection correlate with the development of damage
and cardiomyopathy in Chagas disease (41–43). The aspirin-triggered epimer of RvD1
(AT-RvD1) has been effective in decreasing IFN-! levels in peripheral blood mononu-
clear cells (PBMC), which suggests that RvD1 can have a beneficial role in reducing
cardiac damage (44). In the current study, RvD1 treatment was associated with a
decrease in IFN-! levels, which could be a factor associated with the better outcome in
these RvD1-treated animals. RvD1-treated animals had an improved survival rate in
comparison to that for the infected controls during both acute and chronic infection.

We hypothesize that the reduced levels of IFN-! led to less leukocyte infiltration.
Since IFN-! appears to have a positive interaction with the production of chemokines,
such as CCL2 and CCL5, which have previously been implicated in augmented cellular
infiltration and retention into the inflammatory foci in T. cruzi infection, it could later
steer the host toward cardiac dysfunction and higher mortality rates (39, 45, 46). IL-10
production in response to RvD1 therapy has been shown in previous studies, and this
could be correlated with the lower levels of production of IFN-! for these animals, since
IL-10 is capable of inhibiting IFN-!-mediated macrophage activation (47–49).

In acute infection, an increase in IL-10 levels has been associated with host suscep-
tibility to infection. A study performed with IL-10!/! mice infected with the T. cruzi
Tulahuen strain demonstrated that control wild-type mice had a lower parasite burden
and higher levels of serum tumor necrosis factor (TNF), IL-12, and IFN-! than infected
IL-10"/" mice (50). The observed IL-10 increase was not associated with an increase in
parasitemia, which was a possibility, as IL-10 is associated with a decrease in host

FIG 6 Quantification of cellular nuclei in the cardiac tissue of mice treated with RvD1 during acute infection. (A)
Representative photomicrographs of histological sections of the heart. U, uninfected mice; U"RvD1, uninfected
mice treated with RvD1; I, infected mice; "RvD1, infected mice treated with RvD1. (B) Quantitation of cellular
infiltration after treatment during acute infection. Data are shown as the means # SD. P values were determined
by one-way ANOVA with Tukey’s posttest. *, P $0.001 when the uninfected group was compared to the infected
groups; &, P $ 0.001 when the uninfected group treated with RvD1 was compared with the infected groups. Black
bars, uninfected mice and uninfected mice treated with RvD1; gray bars, CD-1 mice infected with the Brazil strain
of T. cruzi and infected CD-1 mice treated with RvD1 during acute infection.
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immune responses. Studies have shown that in patients with chronic Chagas disease,
cardiac pathology is associated with an inflammatory response and elevated levels of
TNF and IFN-! as predominant markers in the damaged tissue. In contrast, higher levels
of IL-10 are correlated with a decrease in cardiac pathology (e.g., cardiomyopathy) and
persistence in the indeterminate phase of infection (47–49). As IL-10 is consistently
associated with the generation of a protective tissue phenotype, the higher levels of
IL-10 in animals treated with RvD1 suggests that treatment with RvD1 shifts the
immune response to a favorable profile in these animals.

Animals treated with RvD1 exhibited a significant decrease in body mass compared
to that of infected untreated animals in both the acute- and the chronic-stage treat-
ment models. This may be a consequence of cardiac dysfunction and increased edema
in infected untreated animals. In addition, as RvD1 also actively regulates uncontrolled

FIG 7 Quantification of cellular nuclei and fibrosis formation in the cardiac tissue of mice treated with RvD1 during chronic
infection. (A) Representative photomicrographs of histological sections of the heart. U, uninfected mice; U!RvD1,
uninfected mice treated with RvD1; I, infected mice; !RvD1, infected mice treated with RvD1. (B) Quantitation of cellular
infiltration after treatment during chronic infection. (C) Sections of hearts stained with picrosirius red after 120 days of
infection. (D) Quantitation of the collagen content (the percentage of the red area in stained sections) as a marker of
cardiac fibrosis severity. Data are represented as the means " SD. P values were determined by one-way ANOVA with
Tukey’s posttest. *, P # 0.001 when the uninfected group was compared to the infected groups; &, P # 0.001 when the
uninfected group treated with RvD1 was compared with the infected groups. Black bars, uninfected mice and uninfected
mice treated with RvD1; gray bars, CD-1 mice infected with the Brazil strain of T. cruzi and infected CD-1 mice treated with
RvD1 during chronic infection.
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inflammation in adipose tissue from obese individuals (51), this finding may also reflect
changes in adipocyte biology due to infection that are being modulated by the
exogenous RvD1. This effect could be important, as it has been shown that adipocytes
serve as a reservoir for T. cruzi, playing an important role in the pathogenesis of Chagas
disease.

In conclusion, T. cruzi infection persists as an important cause of mortality in Latin
American countries, and this infection is now found globally due to immigration from
regions of endemicity. In both humans and experimental animal models of T. cruzi
infection, the immune response to this pathogen is critical, as the damage that occurs
from the inflammatory response eventually leads to cardiac pathology and cardiomy-
opathy. RvD1 is a novel proresolution lipid mediator whose effects on inflammation
dampen pathological inflammatory responses and can restore tissue homeostasis.
Modulation of RvD1 is a new approach to modulate the pathogenesis of T. cruzi
infection, resulting in improved outcomes. The current treatment for Chagas disease is
nitroheterocyclic drugs, such as benznidazole, and future studies of the addition of
RvD1 to benznidazole are indicated to evaluate if this combination can provide
improved outcomes in the management of T. cruzi infection.

MATERIALS AND METHODS
Mice and infection. Ten- to 12-week-old male CD-1 mice (The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME)

were intraperitoneally infected with 4 ! 104 trypomastigote forms of the T. cruzi Brazil strain, obtained

FIG 8 Increased TGF-! expression in the heart. TGF-! mRNA levels in the hearts of infected CD-1 mice
(2"∆CT threshold cycle [CT] values are plotted) treated or not treated with RvD1 were determined after
120 days of infection. The dashed line represents the value for the group of uninfected controls. Data
represent the mean # SD for 3 independent mice per group. *, P $ 0.05 between the infected and
uninfected groups (two-tailed Student’s t test).

FIG 9 Effects of RvD1 on cardiac structure and function in T. cruzi-infected CD-1 mice at 90 dpi. Images were determined in the two-dimensional (2D) mode
for the parasternal long-axis view (top) and by representative M-mode transthoracic echocardiography of left ventricular function (bottom) in uninfected CD-1
mice (A), infected CD-1 mice (B), and infected CD-1 mice treated with RvD1 during chronic infection with T. cruzi (C). LV, left ventricle; AV, atrial ventricle; LA,
left aorta; IVS, interventricular septum; LVPW, left ventricle posterior wall.
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by culture passage of an infected cell culture of human foreskin fibroblasts (HFF) that were maintained
in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM; Life Technologies) supplemented with 10% fetal bovine
serum (FBS), penicillin, and streptomycin (Life Technologies). All procedures described in the current
study were performed with the approval of the Institutional Animal Care and Use Committee of the
Albert Einstein College of Medicine (approval number 20180902). All efforts were made to minimize
suffering during surgical procedures.

Resolvin D1. RvD1 (7S,8R,17S-trihydroxy-4Z,9E,11E,13Z,15E,19Z-docosahexaenoic acid) was pur-
chased from Cayman Chemical (catalog no. 10012554; Cayman Chemical, Ann Arbor, MI). It was diluted
in phosphate buffer to a final concentration of 3 !g/kg of RvD1.

Treatment scheme and experimental groups. A total of 140 CD-1 male mice (The Jackson
Laboratory, Bar Harbor, ME) were used for this protocol. Mice were treated and assessed in both the
acute and the chronic phases of T. cruzi infection (Fig. 1), and the time periods for the acute (45 dpi) or
chronic (60 to 120 dpi) stage were selected based on previous reports that evaluated immunological/
parasitological parameters in T. cruzi-infected mice (15). During the acute phase, the study mice were
divided into four different groups: uninfected control mice (n ! 15), uninfected mice treated with RvD1
(n ! 5), infected control mice (n ! 90), and infected mice treated with RvD1 (n ! 30). These mice were
treated intraperitoneally with 3 shots of 3 !g/kg of RvD1. The first shot was given on day 5 postinfection,
followed by the second and third shots on days 10 and 15 postinfection, respectively. On day 45
postinfection, blood was collected from the orbital venous sinus of some of the surviving animals to
obtain serum for immunological analyses, and these mice were then euthanized. During this procedure,
the heart was carefully removed and weighed, a portion of the cardiac tissue was fixed in 10% formalin,
and the other portion was frozen at "80°C for molecular analyses. The remaining animals from both the
uninfected and the infected control groups were used for the chronic-stage experiment and were
arranged in the following groups: uninfected control mice (n ! 5), uninfected mice treated with RvD1
(n ! 5), infected control mice (n ! 18), and infected mice treated with RvD1 (n ! 18). These animals had
their first treatment of RvD1 on day 60, followed by treatment of days 65 and 70 postinfection, and were
sacrificed at day 120 postinfection.

Parasitological parameters. The levels of parasitemia were assessed using 10 !l of blood obtained
from the tail vein of infected mice, collected every 7 days. Parasites were evaluated by counting in a
hemocytometer chamber as previously described (52) until the 44th day of infection for animals with
acute infection. Animals in the acute treatment arm of the study were sacrificed on the 45th day, and the
surviving uninfected and infected control animals were kept for the chronic treatment arm studies.
Parasitemia for animals in the chronic treatment arm was performed twice, at days 56 and 70 postin-
fection. The survival rate was recorded daily until the end of the experiment.

Relative heart weight-to-body weight ratio. The body weight of each mouse was measured before
euthanasia. During necropsy, ex vivo hearts were carefully excised and gently dried on absorbent paper,
followed by perfusion in phosphate saline buffer to remove any remaining blood. Subsequently, the
organ removed from each mouse was immediately weighed on an analytical balance, and the relative
heart weight was calculated using the mouse heart weight/body weight and used to evaluate the cardiac
mass measurement at the time of euthanasia in all four groups studied in both the acute and the chronic
phases (45 and 120 dpi, respectively) of T. cruzi infection (n ! 6).

Immunoassays. To analyze the interference of RvD1 therapy with the inflammatory response
associated with T. cruzi experimental infection, an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was
performed to detect the circulating levels of the inflammatory mediators transforming growth factor "
(TGF-"), interferon gamma (IFN-#), and interleukin-10 (IL-10), according to the manufacturer’s instruc-
tions (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), in serum samples collected from the orbital venous sinus on
days 45 and 120 postinfection. The levels in all samples were simultaneously measured in triplicate, and
the limit of detection was as specified by the manufacturer (32 to 3,000 pg/ml).

Histopathological analysis. After removal, the heart fragments were immediately fixed in 10%
(vol/vol) buffered formalin solution. Briefly, tissues were dehydrated, cleared, and embedded in paraffin,

TABLE 1 Echocardiographic analyses of diastolic and systolic diameters from left ventricle
of T. cruzi-infected CD-1 mice at 90 dpia

Parameter

Value for the following group:

U I !RvD1
Body wt (g) 45.94 # 1.28 42.84 # 2.63 36.44 # 2.22#,*
Heart rate (no. of beats/min) 528.8 # 52.25 465 # 82.1 490.4 # 87.27
Ejection fraction (%) 57.56 # 6.81 56.52 # 8.3 69.89 # 11.12
Fractional shortening (%) 30.65 # 6.67 29.71 # 5.3 35.97 # 4.786
LV mass (g) 121.7 # 31.54 173.4 # 36.4 118.7 # 29.12#
LVIDd (mm) 4.3 # 0.37 4.7 # 0.20 4.1 # 0.60
LVIDs (mm) 3.0 # 0.3 3.2 # 0.4 2.8 # 0.4
RWT (mm) 0.40 # 0.06 0.31 # 0.05 0.38 # 0.12
aU, uninfected; I, infected; $RvD1, infected and treated with RvD1 during chronic infection; LVIDs, left
ventricular systolic inner dimension. *, significant differences (P % 0.05) in comparison to the uninfected
control; #, significant differences (P % 0.05) in comparison to the infected controls. P values were
determined by one-way ANOVA with Tukey’s posttest.
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and the blocks were cut into 4-mm-thick sections and stained with hematoxylin and eosin (H&E) to
quantify leukocyte infiltration in both the acute and the chronic infection groups. The stained sections
were imaged using a 3DHistec Pannoramic 250 Flash II slide scanner; the pictures shown in this work
were acquired at a !20 magnification and also at a !40 magnification for a total of 74,931 !m2, which
is an area equivalent to 50 fields of the analyzed myocardium. The inflammatory process was assessed
through the number of cellular nuclei found in the infected heart tissue and compared to the
background of the cardiac cellular nuclei found in the uninfected mice, quantified using a Leica Qwin (v3)
image analyzer. Heart sections were also stained with fibrillar collagen-specific picrosirius red to visualize
the collagen content and identify sites of fibrosis in the heart tissue at 120 days postinfection. The fibrosis
index was obtained by quantification of the proportion of tissue staining positive for collagen; an
increase in collagen content compared to that in the uninfected controls was considered indicative of
myocardial fibrosis. Images were obtained using the 3DHistec Pannoramic 250 Flash II slide scanner, and
polarized micrographs were obtained via a Zeiss Axioskop II microscope (a Zeiss Stemi SV11 microscope
with a Nikon Macro lens). The collagen defined by the micrographs was measured by the use of ImageJ
(v1.45s) software, which was developed by Wayne Rasband and which is available at http://rsb.info.nih
.gov/ij/index.html (National Institutes of Health, Bethesda, MD).

RNA extraction and quantitative real-time PCR. The coding region for TGF-"1 was analyzed by
quantitative PCR (qPCR). Total RNA was isolated from heart tissue using a Qiagen RNeasy minikit (catalog
no. 74134; Qiagen, Germantown, MD) and quantified using a NanoDrop ND-1000 spectrophotometer
(NanoDrop Technologies, Inc.). RNA was converted into cDNA by reverse transcription (RT) using a
OneTaq RT-PCR kit (catalog no. E5310S; New England Biolabs). TGF-"1 was amplified using the following
primers: TGF-"1-forward (5=-CTTGTACGGCAGTGGCTGAAC-3=) and TGF-"1-reverse (5=-GGGTGGCCATGA
GGAGCAGG-3=) (52). Relative mRNA levels were normalized against the level of GAPDH (glyceraldehyde-
3-phosphate dehydrogenase) mRNA using the primers GAPDH-forward (AACGACCCCTTCATTGA) and
GAPDH-reverse (TTCACGACATACTCAGCA) (53). All data are expressed as the mean " standard deviation
(SD) for three independent mice (each in triplicate).

Echocardiography. To evaluate whether chronic T. cruzi infection would affect left ventricular (LV)
function, we performed echocardiography on the surviving mice at 90 days postinfection (dpi) to assess
function and morphology. Acquisitions and analyses were performed by a certified and experienced
physician blind to the data using a 30-MHz RMV-707 B scanhead interfaced with a Vevo 770 high-
resolution imaging system (VisualSonics, Toronto, ON, Canada). The total number of mice available for
study was five in all three analyzed groups (uninfected control mice, infected control mice, infected mice
treated with RvD1). Mice were placed in the supine position, and light anesthesia was achieved with 1.5%
isoflurane inhalation (54). After anesthesia, the chest wall was carefully shaved, an ultrasound transmis-
sion gel was applied to the precordium, and transthoracic transmission was performed. The heart was
first imaged in the two-dimensional (2D) mode in the parasternal long-axis view. The parameters left
ventricular inner dimension (left ventricular end diastolic diameter [LVID], i.e., left ventricular end
diastolic diameter), interventricular septum thickness (IVS), and left ventricular posterior wall thickness
(LVPW) were measured from three to six consecutive cardiac cycles using M-mode imaging. The left
ventricle internal diameter in diastole was obtained at the point of the greatest cavity dimension, and
systole measurements were obtained at the point of minimal cavity dimension. Also, the relative wall
thickness (2! left ventricular diastolic wall thickness/end diastolic diameter) was calculated as an
additional parameter. All measurements were done according to the leading method of the American
Society of Echocardiography guidelines (55).

Statistical analyses. All analyses were performed using GraphPad Prism (v8.3) software (GraphPad
Software, San Diego, CA, USA). Data are expressed as the mean " standard deviation (SD), and the
patterns of normality were confirmed using the Shapiro-Wilk test. Parasitemia was evaluated using
two-way analysis of variance (ANOVA) with Sidak’s posttest for multiple comparisons. Statistical differ-
ences in the survival curve were detected using the log-rank (Mantel-Cox) test and the Gehan-Breslow-
Wilcoxon test. For analyses comparing the means for two populations, we used a two-tailed Student’s t
test and a one-way ANOVA for multiple comparisons with Tukey’s posttest. P values of #0.05 were
considered statistically significant.
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