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Resumo 

Neste estudo foi avaliada a eficácia das células-tronco mesenquimais (MSCS) de medula 

óssea, isoladamente ou em combinação com a terapia convencional para insuficiência 

cardíaca, no tratamento da cardiopatia chagásica crônica. Cães infectados com a cepa VL-10 

de Trypanosoma cruzi foram tratados com MSCs de origem autóloga ou alogeneicas. Os 

animais receberam, em dose única, por via intravenosa, 5 milhões de células/kg entre 6 a 8 

meses após a infecção. Adicionalmente, outros grupos de animais receberam o tratamento 

farmacológico (enalapril 5mg e carvedilol 3,125mg) associado ou não à terapia celular. A 

avaliação da função cardíaca foi realizada através de ecocardiografias seriadas (antes e 45, 

90 e 180 dias após o tratamento). O efeito da terapia celular na intensidade das lesões teciduais 

foi avaliado por análise quantitativa de miocardite e fibrose no tecido muscular cardíaco 

(câmaras cardíacas, ápice e septo interventricular) dos animais necropsiados 6-8 meses após 

os tratamentos. A função sistólica, avaliada pela fração de ejeção, não apresentou diferença 

significativa entre os animais dos diversos grupos experimentais ao longo do período 

avaliado. No entanto, a comparação dos valores de FEVE obtidos antes e seis meses após o 

tratamento mostra diferentes padrões de evolução da função sistólica entre os animais dos 

diversos grupos experimentais. Os animais não infectados mantiveram a FEVE acima de 40% 

durante o período de avaliação. Os animais dos grupos MSCAUT, MSCAUT+TF e TF não 

apresentaram alterações acentuadas na função sistólica no período de acompanhamento. Por 

outro lado, entre os animais do grupo MSCALO foi observada a redução da percentagem de 

animais com disfunção sistólica (55% para 22%). Em contraste, um aumento da percentagem 

de animais com disfunção sistólica (30% para 60%) foi detectado entre animais infectados e 

não tratados. Além disso, se apenas animais com disfunção sistólica no período pré-

tratamento forem considerados, uma melhora significativa na função sistólica dos animais 

tratados com MCSALO, em relação aos animais infectados e não tratados, pode ser observada. 

Em concordância, o tratamento com MSCs foi capaz de reduzir significativamente a 

miocardite e a fibrose na maioria das regiões cardíacas avaliadas. Além disso, foi observada 

a redução da apoptose e o aumento da mitose no átrio direito dos animais tratados com MSCS 

em relação aos animais infectados e não tratados. Diferentemente, o tratamento 

farmacológico foi capaz induzir a redução da apoptose, mas não de aumentar a mitose no 

átrio direito dos animais.  Em seguida, foi avaliada a expressão dos fatores de transcrição 

associados às linhagens de células T efetoras Th1 e Th2. Os resultados desta avaliação 

mostraram que a infecção por T. cruzi induziu uma expressão aumentada de mRNA dos 

marcadores de resposta Th1 e Th2 no átrio direito de animais. O perfil de resposta imune 

induzido pela infecção por T. cruzi não foi alterado pelo tratamento com MSCAUT, MSCAUT+TF 

ou TF. Por outro lado, expressões reduzidas de mRNA para T-bet, IFN-γ, TNFα, CCL5 / 

CCR5 e expressão aumentada de mRNA para IL-10 foram detectadas no tecido (átrio direito) 

dos animais tratados com MSCALO. Em geral, os resultados deste estudo mostraram o efeito 

benéfico do tratamento da cardiopatia chagásica com MSCs, especialmente com MSCS de 

origem alogeneica. Entretanto, novos estudos, utilizando um maior número de animais com 

disfunção sistólica no momento do tratamento, devem ser realizados para confirmar o por T. 

cruzi. 



 
 

 

 

 

Abstract 

 
This study evaluated the efficacy of the mesenchymal stem cells (MSCS) of bone marrow, 

administered alone or in combination with conventional cardiac therapy, in the treatment of 

chronic chagasic cardiopathy. The dogs infected with VL-10 Trypanosoma cruzi strain, were 

treated with MSCs of autologous or allogeneic origin.  Animals received 5 million cells/kg, 

venous route, 6 to 10 months after T. cruzi infection. Other groups of animals were treated 

with MSCs associated with conventional pharmacological therapy for heart failure or only 

pharmacological treatment (enalapril 5mg and carvedilol 3,125mg). Cardiac functional was 

assessed by serial echocardiography (before and 45, 90 and 180 days post-treatment). The 

effect of cell therapy on tissue lesions was evaluated by quantitative analysis of myocarditis 

and fibrosis in the cardiac muscle tissue (cardiac chambers, apex and interventricular septum) 

of the animals necropsied 6-8 months after treatments. The systolic function, assessed by 

ejection fraction, did not show a significant difference among the animals of the diverse 

experimental groups along of the evaluated period. However, the comparison of the LVEF 

values obtained before and six months after treatment shows different evolution patterns of 

the systolic function among the experimental groups. The uninfected animals maintained the 

LVEF above 40% over the evaluation period. Animals of the MSCAUT, MSCAUT + TF, TF 

groups did not present marked alterations in systolic function during the follow-up period. 

On the other hand, among the animals of the MSCALO group a reduction in the percentage of 

animals with systolic dysfunction was observed (55% to 22%). In contrast, an increased 

percentage of animals with systolic dysfunction (30% to 60%) could be detected among 

infected and untreated animals. In addition, if only animals with systolic dysfunction in the 

pre-treatment period are considered, a significant improvement in the systolic function of the 

animals treated with allogeneic MCS can be observed in relation to the infected and untreated 

animals. In agreement, the MSCs treatment was able to significant reduce the myocarditis 

and fibrosis in most of the cardiac areas evaluated.  In addition, the reduction of apoptosis 

and increase of mitosis in the right atrium of MSC-treated animals was detected in relation to 

infected and untreated animals. Differently, pharmacological treatment was able to reduce 

apoptosis, but not to increase mitosis in the right atrium of animals. Then, the expression of 

the transcription factors associated to Th1 and Th2 effector T cell lines was evaluated. Our 

results showed that T. cruzi infection induces an increased mRNA expression of Th1 and Th2 

response markers in the right atrium of animals. The immune response profile induced by T. 

cruzi infection was not altered by treatment with MSCAUT, MSCAUT+TF or TF.   On the other 

hand, reduced expression of mRNA for T-bet, IFN-γ, TNFα, CCL5 / CCR5 and increased 

expression of mRNA for IL-10 could be detected in tissue (right atrium) of the animals treated 

with MSCALO. In general our results showed the beneficial effect of the treatment of chagasic 

cardiopathy with MSC, especially with MSC of allogeneic origin. However, further studies 

using a larger number of animals with systolic dysfunction at the time of treatment should be 

performed to confirm the beneficial effect of MSCALO treatment in cardiac function of the T. 

cruzi infected animals.  
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A Doença de Chagas  

 

A doença de Chagas (DC), descoberta em 1909 pelo médico sanitarista Carlos 

Justiniano Ribeiro Chagas, é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi (Chagas, 

1909), pertencente à ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae. O ciclo de vida deste 

protozoário compreende vários estágios e formas evolutivas que podem ser observados em 

hospedeiros invertebrados e vertebrados. No intestino do inseto vetor é encontrada a forma 

denominada epimastigota, estas formas epimastigotas darão origem, no intestino posterior do 

inseto, às formas infectantes tripomastigotas metacíclicas. No hospedeiro vertebrado são 

observadas duas formas evolutivas: as tripomastigotas,  presentes no sangue e tem capacidade 

de penetração em qualquer célula nucleada no organismo do hospedeiro e as amastigotas, 

intracelulares, que são as formas replicativas (Brener, 1973; Tyler, 2001; Souza, 2002). A 

presença destas diferentes formas evolutivas permitem que o parasito possa transitar entre 

hospedeiros vertebrados e invertebrados, cumprindo seu ciclo de vida.  

A transmissão do T. cruzi ao homem pode ocorrer de maneiras diferentes, sendo a 

transmissão vetorial a mais prevalente nas áreas endêmicas.  A  forma vetorial de transmissão 

do T. cruzi, principal responsável pelo grande número de casos da infecção no Brasil, foi o 

principal alvo das  campanhas  de controle (Silveira; Dias, 2011). A redução do número de 

casos da infecção relacionados à transmissão vetorial nas últimas décadas têm alterado o perfil 

da transmissão do T. cruzi no Brasil. A transmissão oral, nesta nova realidade, assumiu o papel 

importante na transmissão da DC, especialmente quando são considerados os casos 

diagnosticados na fase aguda entre os anos de 2000 e 2013 (Ministério da saúde, 2015).   

Além das formas de transmissão mais frequentes, oral e vetorial, há também outras 

formas importantes, como  a transfusão sanguínea e a amamentação, e outras menos frequentes 

como acidentes de laboratório (Ministério da Saúde, 2004). A Organização Mundial da Saúde 

estima que entre 6 e 7 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas por T. cruzi com grande 

concentração de casos na América Latina, onde é endêmica (WHO, 2015). 

No Brasil é estimado que no mínimo 1,9 milhões de pessoas estejam infectadas 

(Martins-Melo et al., 2014; Dias et al., 2016). Apesar do maior número de casos estar 

concentrado na América Latina, área endêmica da doença de Chagas, tem se observado um 

grande número de pessoas infectadas, vivendo em regiões não endêmicas, principalmente nos 

Estados Unidos e em países da Europa. Esta mudança tem grande correlação com os 

movimentos migratórios, principalmente de latino-americanos. Somente nos Estados Unidos 
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estima-se que entre 300 mil e 1,0 milhão de pessoas estejam infectadas por T. cruzi (Hotez et 

al., 2013; WHO, 2013).  

Na Europa este número é de aproximadamente 72 mil pessoas,  entre os quais migrantes 

bolivianos e paraguaios representam a maior parte dos infectados, 18,1 e 5,5%, 

respectivamente (ECDC, 2014; Requena-Méndez et al., 2015). Enquanto os países não 

endêmicos tentam monitorar e controlar a expansão da DC, os países endêmicos como o Brasil, 

lidam com a realidade do deslocamento da prevalência de infecção por T. cruzi para as faixas 

etárias mais elevadas, um claro reflexo do envelhecimento da massa de pessoas infectadas em 

anos anteriores ao início do controle da transmissão vetorial.  

Este novo cenário traz a necessidade da assistência por parte do sistema de saúde 

pública brasileiro, o SUS, pois com o predomínio de casos de DC na fase crônica, aumenta o 

risco de ocorrência de “comorbidades, infecciosas ou não, a maioria de caráter crônico-

degenerativo, em especial, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, hipertensão arterial 

sistêmica e outras cardiopatias. (Almeida et al., 2010; WHO, 2013; Ministério da Saúde, 2014;  

Dias et al., 2016). 

 

Aspectos clínicos e imunológicos na doença de Chagas 

 

A DC pode ser dividida em duas fases, aguda e crônica, caracterizadas pela cronologia 

da infecção. A fase aguda é o período em que o parasito está presente em maior frequência na 

corrente sanguínea, podendo ser encontrado também em diferentes tecidos do indivíduo 

infectado (Prata, 2001). A fase aguda, nos casos de transmissão vetorial, apresenta quadro 

clínico polimórfico, podendo ser observados sinais de porta de entrada como os chagomas de 

inoculação e sinal de Romaña, febre, aumento do volume de linfonodos, hepato e 

esplenomegalia, miocardite, além de meningoencefalites. Porém, na maioria da vezes, os 

quadros são oligossintomáticos ou mesmo assintomáticos (Ministério da Saúde, 2005; Pinto et 

al., 2008; Rassi et al., 2000).  

Em pacientes associados à transmissão oral, quando há manifestações clinicas de fase 

aguda, é observada sintomatologia mais severa associada à morbimortalidade mais elevada que 

nas demais formas de transmissão (Yoshida, 2008). A mortalidade durante a fase aguda pode 

ser observada em 1 a cada 1000 casos, ocorrendo em indivíduos imunossuprimidos e em 

crianças menores de 2 anos, geralmente em decorrência de miocardite e/ou meningoencefalites 

(Teixeira et al., 2006). Em surtos orais geralmente é observada mortalidade mais frequente, na 
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maioria das vezes associada à miocardite (Pinto et al., 2008; Steindel et al., 2008; Nóbrega et 

al., 2009).   

Devido ao pequeno número de casos fatais e a baixa frequência de diagnóstico e 

tratamento durante a fase aguda, a maioria dos indivíduos infectados evoluem naturalmente 

para a fase crônica da infecção.  Nesta fase, cerca de 60% dos indivíduos infectados não 

manifestam alterações clinicas e são classificados como portadores da forma indeterminada. 

Porém cerca de 30 a 40% dos infectados manifestam alterações cardíacas e/ou digestivas ou a 

forma nervosa da doença (WHO, 2017). A forma indeterminada é uma forma subclínica da 

doença com parasitismo sanguíneo e tecidual escasso e que pode perdurar por muitos anos ou 

por toda a vida do indivíduo. Esta forma é caracterizada pela  ausência de sintomatologia, 

eletrocardiografia normal, radiografia do coração, esôfago e cólon sem alterações (Prata, 

2001). 

Dentre os indivíduos que manifestam formas clinicas sintomáticas relacionadas a DC, 

a mais prevalente e de maior gravidade é forma cardíaca. Cerca de 30 a 40% dos indivíduos 

parasitados por T. cruzi evolui para a forma cardíaca, evolução esta que pode acontecer décadas 

após a infecção (Rassi et al., 2010). A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é responsável por 

elevada morbimortalidade, com grande impacto social e médico-trabalhista (Ministério da 

saúde, 2005; Prata, 2001). A CCC possui caráter inflamatório e fibrosante, sendo que as 

manifestações decorrentes da mesma apresentam amplo espectro clínico, como a presença de 

arritmias ventriculares complexas, distúrbios da formação e condução do estímulo elétrico 

atrioventricular e intraventricular, elevada incidência de morte súbita e de fenômenos 

tromboembólicos, além de disfunção ventricular e aneurismas ventriculares (Chagas & Villela, 

1922; Bestetti & Muccillo, 1997).  

O comprometimento cardíaco observado na DC é causado por progressiva destruição 

de cardiomiócitos pela inflamação, morte celular e fibrose reativa e reparativa. Este processo 

em diferentes graus pode gerar alteração da função cardíaca como a perda de função contrátil 

do ventrículo esquerdo que culmina inicialmente em disfunções diastólicas e posteriormente 

em perda de parte da função sistólica global. Há também alterações microvasculares além de 

comprometimento do arcabouço muscular, perda de neurônios cardíacos e dilatação das 

cavidades cardíacas (Coura, 1966; Rassi et al., 2006; Marin-Neto et al., 2007).  

Segundo o Ministério da Saúde o eletrocardiograma convencional alterado é utilizado 

como “elemento sugestivo do diagnóstico de CCC em pessoas cronicamente infectadas por T. 

cruzi”, seguido de avaliação ecocardiográfica da fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
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(FEVE) que pode detectar a presença de quadros de insuficiência cardíaca sistólica (IC) 

(Ministério da saúde., 2005; Dias et al., 2016;).  O tratamento após detecção da insuficiência 

sistólica ventricular esquerda tem grande importância na prevenção de déficit da função 

cardíaca contrátil, uma vez que este tipo de insuficiência é o indicador mais importante de 

cardiopatia crônica relacionado a DC (Rodriguez-Salas et al., 1998; Rassi et al., 2006; Rassi et 

al., 2010). 

A origem de grande parte das alterações causadas pela infecção por T. cruzi está 

associada à sua capacidade de modificar o funcionamento normal do sistema imune e seus 

produtos. Atualmente é bastante claro que a resposta imune do hospedeiro frente ao parasito 

pode tanto ser eficaz para a sua eliminação, quanto causar grandes efeitos   prejudiciais ao 

hospedeiro.  Esta resposta imune ao T. cruzi é complexa e diferentes padrões de resposta podem 

ocorrer, uma vez que diferentes compartimentos do sistema imune estão envolvidos, alterando 

perfis de expansão celular, produção de citocinas e morte celular (De Meis et al., 2009). 

 Na fase aguda da infecção o T. cruzi desencadeia uma resposta imunológica que tem 

papel fundamental na patogênese da doença. Inicialmente o T. cruzi ativa   células NK (Brener 

& Gazzinelli, 1997), durante esse processo, macrófagos que entraram em contato com o 

parasito induzem uma cascata de citocinas, produzindo inicialmente IL-12, que age 

diretamente nas células NK, induzindo-as a produzir IFN-γ. O aumento de IFN-γ age sobre os 

macrófagos, estimulando a produção de mais IL-12, TNF-α e NO, elementos que contribuem 

para a eliminação do parasito (Camargo et al., 1997). Este aumento de NO está relacionado ao 

aumento da apoptose na fase aguda da infecção por T. cruzi, sendo mediado pela interação Fas-

FasL (Martins et al., 1998, 2001). A indução da apoptose é considerada como um mecanismo 

de supressão da resposta imune, promovido por T.cruzi, podendo levar à apoptose de células 

esplênicas, tanto linfócitos TCD4 (linfócitos auxiliares) quanto TCD8 (linfócitos citotóxicos) 

(Lopes et al., 1995). As caspases pertencem à família das cisteínas proteases e foram 

identificadas como importantes sinalizadores na via de apoptose. A caspase-3, uma caspase 

com função executora no ciclo apoptótico é ativada independente da via utilizada para ativação  

da apoptose e dessa maneira pode ser explorada como um bom marcador na avaliação da 

apoptose (Nicholson & Thornberry, 1997; Boatright & Salvesen, 2003).  

 Ao mesmo tempo que células NK e macrófagos produzem citocinas capazes de 

eliminar o parasito, há também a produção por parte das mesmas, de citocinas regulatórias, 

como IL-10 e IL-4, que podem reduzir os danos teciduais causados pelo excesso de estimulação 

do sistema imune frente ao parasito (Sathler-Avelar et al., 2009). A capacidade de componentes 
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do T. cruzi, como DNA e glicoconjugados de membrana, estimularem a resposta imune inata 

estão diretamente ligada a sua interação com os receptores do tipo Toll (principalmente TLR2, 

4 e 9), de macrófagos e células dendríticas. A ativação destas células fagocitárias faz com que 

elas secretem citocinas e quimiocinas e aumentem a expressão de moléculas co-estimuladoras, 

induzindo endocitose e morte intracelular do parasito (Cunha-Neto et al., 2009). A secreção de 

citocinas por células relacionadas à resposta imune inata tem grande importância na 

diferenciação das linhagens de células T efetoras de linfócitos em perfis celulares, e o balanço 

entre estes perfis, principalmente Th1 e Th2, é o responsável pelo perfil da resposta adaptativa 

(Basso et al., 2004; Cunha-Neto et al., 2009). 

Após a ativação dos linfócitos TCD4 e TCD8 ocorre a sua migração para os tecidos 

onde desencadeiam uma forte resposta imune (Cardillo et al., 2007). Os principais mecanismos 

de ativação e produção de citocinas são conhecidos, como por exemplo, o mecanismo pelo 

qual  células do perfil Th1 passam a produzir citocinas e quimiocinas pro-inflamatórias, 

regulando assim a expressão de receptores e co-receptores ligados à resposta Th1, enquanto 

células do perfil Th2 são responsáveis por grande parte da produção de citocinas que regulam 

a resposta inflamatória (Cunha-Neto et al., 2009). Também é conhecido que as citocinas IL-12 

e IL-18, produzidas por células fagocitárias (macrófagos e células dendríticas), atuam na 

diferenciação de células com o perfil Th1, importantes produtoras de IFN-γ. Já a expansão da 

resposta Th2 é mediada por IL-4 e são as células deste perfil as maiores responsáveis pela 

produção de IL-10, citocina associada ao controle da exacerbação da resposta imune de caráter 

inflamatório. Além de estimular a expansão de uma resposta reguladora, a IL-4 também é uma 

das citocinas necessárias para produção de TGF-β e consequente regulação da atividade das 

células apresentadoras de antígeno e da susceptibilidade à infecção. Além disso, também, pode 

ser detectada a resposta humoral proveniente dos linfócitos B que, entre outras funções, 

desempenha papel essencial na geração de linfócitos T efetores (Cardillo et al., 2007).  

Na fase crônica pode ser observada uma enorme expansão de células T (Dutra et al., 

1996, 2000; Morato et al., 1986) com evidencias de alta frequência destas células no sangue 

periférico de pacientes, tanto na forma cardíaca quanto indeterminada da infecção, além de 

intenso infiltrado inflamatório nos pacientes cardíacos (Dutra et al., 1994, 1996). Os linfócitos 

CD8+ granzima+ foram os tipos celulares mais encontrados nestes infiltrados inflamatórios, o 

que sugere uma importante participação destes linfócitos na destruição tecidual observada na 

DC (Higuchi et al., 2003; Dutra et al., 2009;). Outro estudo aponta um mecanismo de exaustão 
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de linfócitos TCD8, devido à sua alta produção, o que levaria a  ausência de resposta dos 

mesmos, frente aos antígenos do parasito (Albareda et al., 2006). 

Assim como os linfócitos citotóxicos os linfócitos TCD4 tem participação importante 

na resposta celular durante a DC crônica. Juntamente com monócitos e macrófagos as células 

TCD4  são elementos chave na orquestração da resposta imune, uma vez que são capazes de 

produzir citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias (Souza et al., 2007). Vários estudos in 

vitro já demonstraram a produção de citocinas inflamatórias por células TCD4+ e monócitos 

em pacientes com a forma cardíaca, enquanto em pacientes assintomáticos, estas mesmas 

células produziam mais IL-10 (Souza et al., 2004, 2007). Quando comparados a pacientes na 

forma indeterminada, em pacientes com a forma cardíaca são detectados maiores níveis de  

IFN-γ e menores IL-10, quando considerada a produção pelas células mononucleares do 

sangue periférico (PBMC) (Souza et al., 2004). Altos níveis de TNF- α também têm sido 

associados a uma pior função cardíaca, enquanto células regulatórias (Treg) com perfil 

FoxP3+IL-10+ estariam relacionadas à forma indeterminada da doença (Araujo et al., 2007). 

Essas observações corroboram a ideia de que o balanço adequado entre respostas inflamatórias 

e regulatórias estabelecidos durante a fase crônica da DC são críticos para a evolução clínica 

do indivíduo.  

A resposta humoral especifica, principalmente a produção de isotipos de IgG, tem sido 

descrita como um importante mecanismo de controle do parasito. Mecanismos como a 

formação de microagregados parasito-anticorpo, opsonização e ativação plaquetária podem 

facilitar a internalização de parasitos por células fagocíticas (Takehara & Mota, 1991). Em 

experimentos com camundongos infectados por T. cruzi os subtipos IgG1 e IgG2 

demonstraram importante papel na eliminação do parasito (Brodskyn et al., 1989). 

 

O cão como modelo experimental 

 

Um dos primeiros estudos utilizando o cão como modelo experimental para a doença 

de Chagas foi realizado por Torres em 1917, que o considerou como um modelo vantajoso para 

a apreciação de lesões no miocárdio pois estas eram regulares, principalmente quando os 

animais eram infectados com poucas semanas de vida (Torres., 1917). A consolidação do cão 

como um bom modelo experimental para o estudo da DC foi construído ao longo do tempo, 

com o trabalho de diferentes grupos de pesquisadores. As semelhanças entre a doença canina 

e humana foram inicialmente observadas em estudos epidemiológicos. Estas semelhanças eram 
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relacionadas especialmente comas manifestações clínicas, alterações eletrocardiográficas e 

patológicas e finalmente o desenvolvimento de uma fase crônica característica (Pellegrino, 

1946; Dias et al., 1956). 

Em 1941, Taquini inoculou, com T. cruzi, 7 cães de 7 a 11 dias de idade e realizou 

exames eletrocardiográficos antes e após a infecção, observando diversas alterações como 

bradicardia, alterações de ritmo, achatamento da onda P, alterações no segmento ST e na onda 

T. Estas alterações, segundo o autor, demonstram a ocorrência de acentuada lesão cardíaca 

(Taquini, 1941). Em 1945, Magalhães e Freire, conduzindo estudos em 9 cães jovens 

inoculados com T. cruzi também observaram diversas alterações eletrocardiográficas, além 

disso, registraram parasitemia a partir do 25o dia de infecção e mortalidade de 4 animais na 

fase aguda (Magalhães & Freire, 1945). Outro estudo foi realizado em 1946 com 5 cães 

infectados com tripomastigotas metacíclicos obtidos de triatomíneos. Em exames 

eletrocardiográficos realizados nestes animais  foi observada diminuição na voltagem dos 

complexos ventriculares (indicativo de lesão no miocárdio), rotação do eixo elétrico (2 

animais), extrasístole ventricular (1 animal) além de alteração na onda P (1 animal) (Pellegrino, 

1946). Anselmi et al (1967) estudaram a relação entre distúrbios de condução atrioventriculares 

(A-V) e a miocardite/fibrose, em cães com infecção por T. cruzi. Neste trabalho foi observada 

uma relação muito próxima entre características de propagação do impulso elétrico A-V e a 

inflamação e fibrose  nos feixes de His e nó atrioventricular, situação semelhante à observada 

em casos humanos da doença (Anselmi et al., 1967).  

 Em 1980, Andrade & Andrade, demonstraram ser possível observar, no cão 

experimentalmente infectado por T. cruzi, o desenvolvimento de todas as fases da cardiopatia 

chagásica, tal qual observada no homem. Neste estudo além de demonstrar que o cão 

desenvolve a doença aguda e crônica, também foi possível caracterizar vários aspectos 

associados a doença nestas fases.  Foram utilizados 40 cães infectados por T. cruzi para o 

estudo da fase aguda da doença e 10 destes animais foram acompanhados, também, na fase 

crônica (8 meses a três anos de infecção). Na fase aguda foram observadas diversas alterações 

cardíacas, entre elas: intensa miocardite no átrio direito, deformações da onda P em exames 

eletrocardiográficos e inflamação no nó atrioventricular. Outro aspecto importante neste estudo 

foi a demonstração da eficácia do tratamento com nifurtimox (Lampit, Bayer, descontinuado 

no Brasil) em prevenir lesões no miocárdio. Na maioria dos 10 animais acompanhados também 

durante a fase crônica foi observada algum tipo de alteração, seja ela no eletrocardiograma ou 

no sistema de condução. (Andrade & Andrade, 1980).  
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 Resultados similares foram verificados por outros autores que demonstraram 

semelhanças em relação a doença de Chagas humana e canina utilizando diferentes parâmetros 

(Lana et al., 1988; Lana et al., 1992). Em 1988, Lana et al., infectaram cães com 

tripomastigotas da cepa Colombiana ou Berenice-78 e demonstraram que a fase crônica da 

doença de Chagas canina, compartilhava aspectos clínicos e histopatológicos com a doença 

humana, como por exemplo, a dilatação das cavidades cardíacas e miocardite/fibrose. Em 

1992, utilizando as cepas Berenice-62 e 78, para infecção dos cães, Lana et al., demonstraram 

mais uma vez a capacidade do modelo canino em reproduzir a doença de Chagas humana, em 

ambas as fases da doença. Neste estudo os autores demonstraram o aumento de anticorpos das 

classes IgG e IgM e alterações eletrocardiográficas, nos cães infectados. Outros autores 

demonstraram que em cães, a fase crônica da infecção chagásica é marcada por intensa 

miocardite, fibrose  e alterações eletrocardiográficas e ecocardiográficas. (Bahia et al., 2002; 

Santos et al. 2012; Caldas et al., 2013) . 

 Além de ser um bom modelo para o estudo da cardiopatia chagásica, o cão também é 

um modelo adequado para os estudos de quimioterapia da DC. O tratamento com o fármaco 

de referência benznidazol de cães infectados com cepas do T. cruzi sensíveis, parcialmente 

sensíveis e resistentes ao benznidazol  induziu índices de cura de 67,5  na fase aguda e de e 

37,5%  na fase crônica da infecção (Guedes et al., 2002). Estes índices são semelhantes aos 

observados na fase aguda humana, e maiores que os observados na fase crônica, ainda que em 

crianças este índice seja maior (Andrade et al., 1996; Estani et al., 1998; Aufderheide et al., 

2004; Yun et al., 2009). Exames sorológicos dos cães infectados e considerados curados após 

o tratamento foram negativos para IgG nas avaliações realizadas até  1 ano  após o tratamento 

(Guedes et al., 2002), quadro semelhante ao observado em humanos, nos quais o tratamento 

realizado na fase aguda, quando bem sucedido, induz a negativação da sorologia durante o 

primeiro ano após o tratamento  (Luquetti, 1999).  

Em animais infectados pela cepa Berenice-78 o tratamento com benznidazol realizado 

durante a fase crônica da doença foi eficaz em reduzir a carga parasitária, demonstrada pela 

redução da positividade da reação de PCR realizada no sangue dos animais nos primeiros 

meses após o tratamento.  Porém, 12 meses após o tratamento dos animais a taxa de 

positividade da reação de PCR foi semelhantes entre os animais tratados e os animais do grupo 

controle infectado e não tratado, mostrando que o tratamento induziu uma redução transiente 

da parasitemia (Santos et al., 2012). Interessantemente, esta redução transiente da parasitemia 

foi observada em indivíduos portadores de cardiopatia chagásica crônica tratados com 
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benznidazol no ensaio clinico BENEFIT (Morillo et al., 2015). Outra contribuição do estudo 

de Santos et al, (2012) foi demonstrar o desenvolvimento de alterações ecocardiográficas em 

todos os animais infectados no período de doze meses após a infecção. As principais alterações 

observadas foram na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, no volume atrial esquerdo e no 

índice de massa do ventrículo esquerdo. Além disso, foi demonstrado que o tratamento com 

benznidazol apesar de não ter curado os animais foi eficiente em  reduzir as  alterações na 

função sistólica cardíaca em relação ao grupo controle infectado (Santos et al., 2012).  

 Diversos estudos têm investigado, também, o perfil de resposta imune observado na 

doença de Chagas canina. Estudos realizados em cães da raça Beagle, infectados com as cepas 

Y, Berenice-78 e ABC, demonstraram uma estreita correlação entre os níveis das IFN-γ e TNF-

α e a intensidade das lesões cardíacas. Foram detectados maiores níveis de IFN-γ e TNF-α  nos 

animais que apresentaram maior intensidade na inflamação e fibrose do tecido muscular 

cardíaco, enquanto níveis baixos de IL-10 foram detectados nestes animais  (Guedes et al., 

2009). Quimiocinas relacionadas ao recrutamento de células Th1, ou seja, células inflamatórias 

no contexto da DC, também tem sua expressão aumentada em cães da raça Beagle com pior 

prognóstico. Guedes et al., (2010) observaram aumento dessas quimiocinas, como CCL5 e 

CCL4 e receptores CXCR5 enquanto houve diminuição da expressão de quimiocinas de perfil 

Th2 como CCL24 em animais com cardiopatia chagásica, sendo a modulação destes 

componentes da resposta imune um dos responsáveis pelo desbalanço imunológico que pode 

ser observado nos casos mais graves da infecção (Guedes et al., 2010).  

De maneira semelhante Souza et al. (2014) observaram aumento na expressão de CCL5, 

CCL3 e CCR5 em cães inoculado por T. cruzi. Em cães infectados com as cepas Berenice-78, 

AAS, VL-10, ABC e Y de T. cruzi  foi observado aumento na produção de IgG total (Guedes 

et al., 2008, Caldas et al., 2017;). Em cães, sem ração definida,  infectados com as cepas 

Berenice-78, AAS e VL-10  foi observada  correlação positiva entre os níveis de IgG1 

(subclasse de IgG) e a miocardite (Caldas et al., 2017).   

Interessantemente foi demonstrado, pelo mesmo grupo de pesquisadores, a correlação 

entre a intensidade da miocardite e baixos níveis de IgG1 em cães da raça Beagle. Estes 

resultados variáveis obtidos nos diferentes estudos poderiam estar associados ao modelo 

experimental (raça do cão e cepas do parasito) e pela metodologia utilizada para definir dano 

cardíaco, peso do coração (Guedes et al., 2008) e quantificação do número de células presentes 

em cortes histológicos do tecido muscular cardíaco (Caldas et al., 2017). 
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Dessa maneira os diversos estudos utilizando o cão como modelo para DC o 

credenciam como um modelo interessante para o estudo de diversos aspectos da doença de 

Chagas, sejam eles na fase aguda ou crônica. A facilidade de manejo e as similaridades da 

doença compartilhadas pelo cão e o homem são justificativas suficientes para a escolha do 

modelo canino para o estudo da DC. 

 

Células tronco na terapia da Doença de Chagas 

 

O uso de células tronco na terapia de doenças cardiovasculares iniciou-se em animais 

a mais de 20 anos (Marelli et al., 1992) e mais de 10 anos em estudos clínicos (Chen et al., 

2004). As estratégias terapêuticas baseadas no uso de células possuem duas categorias 

(Golpanian et al,2016): a primeira, na qual há o objetivo direto de recelularização de áreas 

cicatriciais do miocárdio e a segunda na qual são estimulados mecanismos endógenos de reparo 

(efeitos parácrinos) (Hatzistergos & Hare, 2015). Na primeira categoria estão inseridos 

transplantes no miocárdio, de células com comprovada capacidade miogênica: células tronco 

pluripotentes induzidas, do inglês induced pluripotent stem cells (iPSC), células tronco 

embrionárias (CTE) (Behfar et al., 2007) ou ainda cardiomiócitos derivados de iPSC e CTE 

(Chong et al., 2014; Ye et al., 2014). A segunda categoria compreende as células progenitoras 

indiferenciadas, como as células mononucleares da medula óssea (BM MNC do inglês bone 

marrow mononuclear cell (Schächinger et al., 2006) e células tronco mesenquimais (MSCS do 

inglês mesenchymal stem cell) (Hare et al., 2012).  

O interesse na utilização de células tronco na DC está na emergência da descoberta de 

novas estratégias terapêuticas. O tratamento farmacológico dos sintomas associados a 

insuficiência cardíaca demonstra ser capaz de atrasar a progressão da disfunção ventricular, 

aliviar sintomas e aumentar a sobrevida (Galvão & Jansen, 2009). O protocolo de tratamento 

utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca, combina fármacos inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (iECA), diuréticos, bloqueadores dos receptores de angiotensina e 

bloqueadores β-adrenérgicos. Um dos protocolos possíveis é a associação de Enalapril (dose 

inicial de 2,5 mg duas vezes ao dia e dose máxima de 10-20 mg duas vezes ao dia) e Carvedilol 

(dose inicial de 3,125 mg duas vezes ao dia e dose máxima de 25-50 mg duas vezes ao dia) 

(Hunt et al., 2009). Bloqueadores β-adrenérgicos e iECAs demonstraram além dos benefícios 

já citados, capacidade de reduzir miocardite e fibrose em pacientes com insuficiência cardíaca 

decorrente da DC (Leon et al., 2003). 



26 
 

Porém, uma vez que o paciente apresenta quadro de insuficiência cardíaca associada a 

doença, a terapia farmacológica não é definitiva na prevenção e deterioração das funções 

cardíacas e na maioria das vezes este paciente passa a depender do transplante cardíaco 

(Carvalho & Carvalho, 2015). Apesar do número de transplantes cardíacos em 2017 ter 

aumentado 6,4% em relação a 2016, o número estimado de transplantes cardíacos necessários 

foi cerca de 5 vezes menor que os 380 realizados. Outro dado importante revela que dos 443 

pacientes que ingressaram na fila de transplante cardíaco em 2017, 86 não sobreviveram nesta 

espera (ABTO, 2017). Estes dados em relação ao transplante cardíaco no Brasil demonstram a 

inequívoca necessidade de alternativas terapêuticas que possam ser utilizadas em quadros 

como o de insuficiência cardíaca observado na DC. 

Desta maneira diversos pesquisadores se dedicam a encontrar uma alternativa 

terapêutica para DC utilizando células tronco. Grande parte destes trabalhos utilizou o 

camundongo como modelo experimental (Soares et al., 2004; Goldenberg et al., 2008). Soares 

et al (2004) observaram diminuição no número de células inflamatórias e fibrose, nos 

camundongos que receberam terapia celular utilizando células mononucleares da medula óssea 

(BM MNC). A redução no número de células inflamatórias foi dependente do número de BM 

MNC utilizadas e não propiciaram efeito benéfico na apoptose cardíaca dos animais (Soares et 

al., 2004). Em 2008, Goldenberg et al. utilizando mais uma vez, BM MNC, trataram 

camundongos previamente inoculados com T. cruzi. Pela primeira vez, os benefícios da terapia 

celular no tratamento da DC, foram avaliados através de exames de ressonância magnética.  

Foi possível observar que todos os animais infectados tiveram aumento no diâmetro 

interno do ventrículo direito, porém somente naqueles tratados com BM MNC houve 

diminuição da dilatação ventricular direito (3 meses após o tratamento) (Goldenberg et al., 

2008). Ensaios clínicos utilizando BM MNC também foram realizados. Vilas-Boas (2006) 

avaliou 28 pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e tratados com BM MNC e 

observou melhora discreta na avaliação funcional e clínica do coração. Porém este trabalho foi 

demonstrou que este tipo de tratamento é viável e acima de tudo seguro.  Baseado nestes bons 

resultados da utilização de BM MNC, foi realizado um estudo de fase II/III, randomizado, 

multicêntrico, duplo cego e utilizando controle com placebo, envolvendo 183 pacientes 

chagásicos crônicos. Apesar dos bons resultados obtidos anteriormente na utilização de BM 

MNC, neste trabalho não foi observada melhora das funções cardíacas nos pacientes que 

receberam o tratamento, em relação aos pacientes que receberam placebo. (Santos et al., 2012).  
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A diferença entre os resultados clínicos e experimentais em relação ao tratamento com 

BM MNC deixam uma pergunta óbvia: Por que os bons resultados observados em 

camundongos não foram também observados em humanos?  

A resposta para esta pergunta não é tão simples pois envolve vários fatores que devem 

ser levados em consideração, dentre eles: (1) as alterações morfológicas e funcionais 

observadas em camundongos representarem apenas parcialmente às observadas em humanos 

e independerem da cepa utilizada na infecção, revelando assim distância entre o modelo 

experimental e a realidade da doença observada em humanos (Goldenberg et al., 2008); (2) as 

células utilizadas no tratamento dos pacientes foram somente as células mononucleares do 

aspirado de medula óssea e estas células correspondem a apenas uma fração deste aspirado (< 

2%) (Santos et al., 2012); (3) os pacientes receberam tratamento farmacológico concomitante 

ao tratamento celular enquanto no modelo animal este tipo de associação não ocorreu; (4) 

diferentes rotas de inoculação das BM MNC podem ser utilizadas ao invés da intracoronariana 

(Losordo et al., 2011; Hare et al., 2012) e um dos motivos mais importantes, (5) o tipo celular 

escolhido para terapia pode influencia o sucesso do tratamento, abrindo dessa maneira a 

perspectiva na utilização de outros tipos celulares neste tipo de terapia. 

Além da inexistência de uma terapia celular efetiva, baseada em células tronco, há 

também a ineficiência do tratamento etiológico, no que diz respeito a melhoria do quadro 

clínico de pacientes chagásico crônicos. A ausência de benefício no tratamento com 

benznidazol durante a fase crônica foi observada no estudo denominado BENEFIT onde foram 

avaliados quase 3000 pacientes chagásicos cardíacos em fase crônica, divididos em grupos 

tratados com benznidazol ou placebo. Apesar do tratamento ter reduzido a detecção de 

parasitos no sangue destes pacientes, não houve melhora na deterioração cardíaca observada 

em avaliações clínicas, durante os 5 anos de acompanhamento (Morillo et al., 2015). 

Diante do cenário de ineficiência dos tratamentos atuais no que tange a doença de 

Chagas crônica, fica clara a necessidade de busca de outras alternativas para este tipo de 

tratamento. Apesar das avaliações utilizando BM MNC não terem apresentado resultados 

satisfatórios na terapia da doença de Chagas, existem outros tipos de células troncos com 

potencial terapêutico e que ainda podem ser exploradas. 

 

Células tronco mesenquimais (MSCS) 

Comparada a outros tipos celulares as células tronco mesenquimais (MSCS) são 

particularmente atrativas para terapias celulares baseadas na recuperação cardíaca (Golpanian 
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et al., 2016). As MSCS foram identificadas em 1970 como uma população rara de células 

estromais da medula óssea (0,01% no total de células nucleadas encontradas na medula óssea) 

e possuíam a habilidade de aderência em plástico (Friedenstein et al., 1970). Friedenstein et 

al., ainda, demonstraram poucos anos depois a capacidade destas células na diferenciação em 

tecidos mesenquimais e de seu papel crucial na via de regulação do nicho hematopoiético 

(Friedenstein et al., 1974). As MSCS são facilmente isoladas e expandidas de diversas fontes 

(Hass et al., 2011), incluindo a medula óssea (Pittenger, 1999) e o próprio coração (Chong et 

al., 2011), além disso possuem um potencial de diferenciação para várias linhagens celulares, 

como células endoteliais, osteoblastos, condrócitos, adipócitos e miócitos (Karantalis et al., 

2012). Também apresentam tolerância imunológica permitindo a utilização de células 

alogeneicas ou autólogas e ainda o tratamento em combinação com outros tipos celulares 

(Calderon et al., 2012; Williams et al., 2013). 

De fato a literatura possui vários exemplos dos benefícios na utilização de MSCS no 

tratamento de doenças cardíacas, incluindo a DC (Chen et al., 2004; Amado et al., 2005; 

Guarita-Souza et al., 2005; Gnecchi., 2006; Quevedo et al., 2009; Hatzistergos et al., 2010; 

Silva et al., 2014). Um conjunto de características das MSCS é considerado responsável pelos 

benefícios observados quando utilizadas no tratamento de doenças cardíacas, como sua 

capacidade de diferenciação em cardiomiócitos, fato que pode ser observado tanto in vitro 

quando in vivo (Makino et al., 1999; Wang et al., 2000; Kamihata et al., 2001; Chong et al., 

2011). As MSCS também são capazes de estimular a proliferação e diferenciação de células 

tronco cardíacas nativas, aumentando assim seu repertório regenerativo (Hatzistergos et al., 

2010).  

Além da capacidade de diferenciação em cardiomiócitos, as MSCS são capazes de 

exercer atividade imunomodulatória e imunossupressiva, tanto in vivo quanto in vitro (Nicola 

et al., 2002; Aggarwal & Pittenger, 2005; Jiang et al., 2005; Corcione et al., 2006; Benvenuto 

et al., 2007;  Spaggiari et al., 2008; Uccelli et al., 2008). Interagindo com células do sistema 

imune inato e adaptativo, as MSCS promovem supressão na liberação de citocinas inflamatórias 

enquanto ajudam a sustentar um estado anti-inflamatório (Uccelli et al., 2008). Em células da 

resposta inata as MSCS são capazes de atenuar a explosão respiratória desencadeada por 

patógenos, protegendo assim o organismo do stress oxidativo além de protegerem a apoptose 

espontânea de neutrófilos (Raffaghello et al., 2008). Ainda em relação a resposta inata, as 

MSCS reduzem a capacidade de células dendríticas de produzirem TNF-α, uma importante 

citocina inflamatória (Aggarwal & Pittenger, 2005).  
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Os dois maiores subtipos de macrófagos presentes no coração, M1 e M2 também são 

modulados pelas MSCS. Os macrófagos M1 são responsáveis pela produção de citocinas de 

caráter inflamatório como IL-1β, TNF-α e IFN-γ e tem sua atividade inibida na presença de 

MSCS. Já os macrófagos M2 são capazes de promover angiogenese e reparo celular e sua 

diferenciação é estimulada na presença de MSCS (Lambert et al., 2008; Frangogiannis, 2012;). 

As MSCS também influenciam vários protagonistas da resposta imune adaptativa, por exemplo, 

inibindo a proliferação de linfócitos T (Nicola et al., 2002; Tse et al., 2003; Rasmusson et al., 

2005). A inibição da proliferação de linfócito T por MSCS, causa a mudança em estados 

inflamatórios através da diminuição da produção de IFN-γ e aumento na produção de IL-4 por 

linfócitos TCD4 de perfil Th2 (Aggarwal & Pittenger, 2005).  

Da mesma forma a resposta humoral, responsável pela produção de anticorpos é 

modulada na presença de MSCS, uma vez que estudos in vitro demonstraram sua capacidade 

de inibir a sobrevivência e proliferação de linfócitos B (Augello et al., 2005; Glennie et al., 

2005). Efeitos parácrinos estão relacionados a produção e secreção de diversos fatores pelas 

MSCS e estão associados a mecanismos de reparo endógeno e consequentemente de 

recuperação da função cardíaca (Kinnaird et al., 2004; Gnecchi et al., 2005; Gnecchi, 2006; 

Liang et al., 2013). Estes fatores solúveis não apenas estimulam regeneração de cardiomiócitos 

e angiogenese como também dão suporte a mecanismos anti-fibrose e anti-apoptoticos 

(Kinnaird et al., 2004; Caplan & Dennis, 2006). 
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De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as Doenças Cardiovasculares 

são a principal causa de morte no mundo.  Além da grande mortalidade causada por doenças 

cardiovasculares, entre elas a cardiopatia causada por T. cruzi, há também a morbidade e 

consequentemente um enorme impacto social associado a estas doenças. Alguns quadros 

clínicos observados nas doenças cardiovasculares são tão graves que o transplante cardíaco 

pode ser a única alternativa para reversão deste quadro, porém segundo dados da Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) o número de transplantes cardíacos realizados 

anualmente são insuficientes para atender todos os casos. 

Tendo em vista este cenário novas alternativas terapêuticas devem ser avaliadas para o 

tratamento destes pacientes. A utilização terapêutica de células tronco de diferentes origens é 

estudada experimentalmente há mais de 10 anos, porém vários pontos ainda precisam ser 

esclarecidos para que a translação para a clínica seja realizada. A compreensão de mecanismos 

que previnam ou retardem as alterações morfofuncionais causadas pelas doenças 

cardiovasculares, alterações estas responsáveis pelas alterações funcionais do órgão, tornam-

se desejáveis por sua alta aplicabilidade clínica, focando em primeira instância, a melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes. Dessa forma a avaliação de células tronco com reconhecido 

potencial terapêutico, como células tronco mesenquimais, tem grande importância. Os 

resultados obtidos neste estudo podem contribuir para a proposição de um modelo adequado 

para a avaliação in vivo, de diferentes tratamentos com células tronco. Essa contribuição é de 

grande relevância, visto que há uma lacuna no processo de avaliação in vivo de terapias 

utilizando células tronco. O tipo celular utilizado no estudo é universal, bem caracterizado, 

conhecido e acessível à maior parte da comunidade científica, assim como o modelo utilizado 

para o estudo. 
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Objetivo Geral 

Avaliar a eficácia da terapia com células-tronco mesenquimais de medula óssea em associação 

à terapia farmacológica convencional para insuficiência cardíaca em um modelo de 

cardiomiopatia chagásica em cães. 

 

Objetivos Específicos 

- Avaliar a eficácia dos tratamentos com células-tronco mesenquimais (MSCs) da medula 

óssea, de origem autóloga ou alogeneica para insuficiência cardíaca de cães com cardiopatia 

chagásica crônica, através de sua função sistólica. 

- Avaliar a eficácia do tratamento com células-tronco mesenquimais autólogas associado ao 

tratamento farmacológico convencional, para insuficiência cardíaca de cães com cardiopatia 

chagásica crônica, através de sua função sistólica. 

- Avaliar a via endovenosa de administração das células-tronco mesenquimais (MSCs) da 

medula óssea, de origem autóloga e alogeneica. 

- Avaliar o efeito dos tratamentos na intensidade da miocardite e da fibrose no miocárdio dos 

animais infectados pela cepa VL-10 de T. cruzi. 

- Avaliar o efeito dos tratamentos na intensidade da apoptose e mitose no tecido muscular 

cardíaco dos animais infectados pela cepa VL-10 de T. cruzi. 

- Avaliar o efeito do tratamento na intensidade da expressão dos fatores de transcrição 

associados as linhagens de células T efetoras Th1, TH2, de citocinas, quimiocina e receptor 

de quimiocina no miocárdio dos animais. 

- Avaliar o efeito do tratamento na resposta imune humoral pela quantificação dos anticorpos 

da classe IgG e das subclasses IgG1 eIgG2.  
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- Cepa VL10 de T. cruzi   

A cepa VL10 foi isolada de paciente na forma indeterminada da doença de Chagas no 

estado de Minas Gerais (Schlemper., 1982).  Segundo o consenso de nomenclatura do T. cruzi 

(Zingales et al., 2009) foi classificada como pertencente ao DTU II (Moreno et al., 2010). A 

cepa VL10 foi escolhida para infecção dos animais  por induzir leões cardíacas como 

miocardite, fibrose, bem como alterações eletrocardiográficas compatíveis com a cardiopatia 

chagásica  (Caldas et al., 2013). 

 

- Animais 

Foram utilizados 48 cães sem raça definida, nascidos e mantidos no Canil da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Este estudo foi aprovado pela Comitê de Ética 

no Uso de Animais da UFOP (CEUA-UFOP) sob os números de protocolo 2012/18 e 

125/2015. Todos os animais receberam alimentação controlada com ração comercial para cães, 

água ad libitum e assistência de médicos veterinários, incluindo tratamento antihelmíntico e 

vacinação contra cinomose, adenovírus tipo 2, coronavírus, parainfluenza, parvovirose e 

leptospirose canina (Vanguard HTLP®).  

 

- Inoculação dos animais e divisão dos grupo experimentais 

 

Os cães foram inoculados aos 120 dias de idade, com 2.000 formas tripomastigotas 

sanguíneas/kg obtidas de camundongos mantidos e infectados no Centro de Ciência Animal da 

UFOP (CCA-UFOP) (Protocolo CEUA 2015/53). A infecção de todos os animais incluídos 

neste trabalho, foi confirmada por investigação diária da parasitemia entre o 10o e o 19o dia 

após a inoculação. 

Os animais infectados foram divididos aleatoriamente em 5 grupos experimentais, 

sendo:  

(1) controle infectado não tratado (CI) – 10 cães  

(2) infectado tratado com MSCS alogeneicas (MSCALO) – 9 cães  

(3) infectado tratado com MSCS autólogas (MSCAUT) – 7 cães 

(4) infectado tratado farmacologicamente com iECA e β-bloqueador (TF) – 6 cães 

(5) infectado tratado farmacologicamente com iECA e β-bloqueador e com MSCS autólogas 

(MSCAUT + TF) – 10 cães 
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Também foi incluído neste estudo o grupo controle não infectado (CNI) – 6 cães 

A inoculação, os tratamentos e a avaliação do efeito dos tratamentos foi realizado de acordo 

com o delineamento experimental apresentado na figura 1. 
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Figura 1- Delineamento experimental.  

Inoculação – inoculação de 2000 formas tripomastigotas da cepa VL10 por kg de peso de cada animal inoculado 

Coleta Sangue – coleta de 5mL de sangue obtido através da veia cefálica para avaliação dos anticorpos da classe IgG e subclasses IgG1 e IgG2, 

Coleta Medula Óssea - coleta de medula óssea da região proximal da tíbia no período de 6 a 8 meses após a infecção, para expansão e caracterização das células 

tronco mesenquimais,  

Tratamentos – tratamento com MSCS autólogas ou alogeneicas, tratamento com os fármacos Enalapril + Carvedilol e tratamento com a associação de MSCS 

autólogas e fármacos, 

Necrópsia – coleta de tecido muscular cardíaco das regiões cardíacas (átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo interventricular 

e ápice) para avaliação da miocardite e fibrose, apoptose e mitose celular e expressão de mRNA para as citocinas IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ, os fatores de 

transcrição T-bet, GATA-3 e FOXP3, quimiocinas CCL5 e receptor CCR5.
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- Caracterização das MSCs, tratamento celular e farmacológico  

 

Para o tratamento celular com MSCS foi realizada punção de medula óssea da região 

proximal da tíbia, cerca de 1 mês antes do tratamento (tempo necessário para expansão das 

MSCS) e entre 6 e 8 meses pós-infecção foi realizada a inoculação (a maior parte dos animais 

recebeu o tratamento aos 6 meses de infecção). A diferença no período de tratamento com as 

MSC foi devido a problemas na obtenção das MSC, como retardo no crescimento ou 

contaminação das culturas.  

 As MSCS utilizadas no tratamento foram caracterizadas segundo os critério mínimos, 

definidos pela International Society for Cellular Therapy. A primeira caracterização leva em 

consideração a capacidade de células mesenquimais de aderir ao plástico. Dessa forma, o 

aspirado da medula óssea foi submetido a um gradiente de densidade em Ficoll, separando as 

células mononucleares de células anucleadas (hemácias) ou polimorfonucleadas. Estas células 

mononucleares foram então depositadas em uma garrafa plástica de cultura, porém somente 

uma pequena fração destas células, correspondente às células mesenquimais, permanece 

aderida ao plástico após sucessivas lavagens das garrafas com PBS. As células mesenquimais 

então são cultivadas até alcançarem o número de células necessárias para o tratamento, 5.0x106 

células/kg de peso. A segunda caracterização utiliza uma fração das células para identificação 

de marcadores de superfície por de citometria de fluxo. Segundo a disponibilidade de 

anticorpos monoclonais para cães e a recomendação da International Society for Cellular 

Therapy foram selecionados alguns anticorpos. 

Os anticorpos disponíveis foram previamente testados em amostras de sangue dos cães 

e os anticorpos selecionados foram CD90 e CD29 como marcadores positivos, ou seja, devem 

estar presentes nas MSCS e CD45 (marcador de células hematopoiéticas) e HLA-DR (marcador 

de células leucocitárias) como marcadores negativos (Figura 2 B). Para terceira caracterização 

foi avaliada a capacidade de diferenciação das MSCS em adipócitos, osteócitos e condrócitos 

(Figura 2 A) 
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Figura 2 - Isolamento e caracterização das células mesenquimais de medula óssea. (A) Imagens 

microscópicas de adipócitos (esquerda), osteócitos (centro) e condrócitos (direita) diferenciados de 

MSCS. Coloração Oil Red O, Vermelho de Alizarina e Colágeno 2 respectivamente (b) Análise, por 

citometria de fluxo, dos marcadores presentes na superfície das MSCS, sendo marcadores negativos 

CD45 e HLA-DR e marcadores positives CD90 e CD29. Picos em vermelho representam o controle 

negativo (isotipo) e em azul, marcação com os anticorpos primários. 

. 

     

O tratamento autólogo (grupo MSCAUT), consistiu na injeção em dose única de MSCS 

obtidas do próprio animal enquanto o tratamento alogeneico (grupo MSCALO) foi realizado 

utilizando MSCS obtidas de doadores do grupo não infectado. Antes da injeção, as células 

foram contadas e a viabilidade estimada usando azul de Trypan. Após centrifugação o meio de 

cultura foi removido e as células foram resuspendidas em 30 mL de PBS com 5% de soro 

autólogo. Para início do tratamento os cães eram contidos fisicamente e recebiam injeção 

intravenosa (veia cefálica) de tiopental sódico (Thiopentax – Cristália®) na dose de 15 mg/kg. 

Após serem posicionados em decúbito lateral a inoculação foi feita via veia cefálica com tempo 

de administração controlado (2 mL/min). 

O tratamento farmacológico consistiu na administração via oral de um comprimido de 

enalapril 5 mg e um comprimido de carvedilol 3,125 mg (Enalapril 5mg Medley e Carvedilol 

3,125mg Medley), ambos a cada 12 horas. O tratamento farmacológico foi realizado 

concomitantemente ao tratamento celular, no grupo que recebeu ambos os tratamentos.  

 

-Avaliação da função cardíaca sistólica por ecocardiografia 

 

Os registros ecocardiográficos foram realizados com um ecocardiógrafo modelo Esaote 

MyLab 30 Gold Cardiovascular® ou com o modelo Vivid-i (GE Healthcare®) com transdutor 
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multifrequência (2,9 – 5,7 MHz). Foram realizados exames nos períodos: antes da infecção, 

antes do tratamento e 45, 90 e 180 dias após o tratamento.  

O estudo foi conduzido com metodologia duplo-cego onde nem o operador do 

ecocardiógrafo e nem o avaliador dos exames tinham informações sobre o tratamento recebido 

pelo animal. Os cães eram contidos fisicamente, recebiam injeção intravenosa (veia cefálica) 

de tiopental sódico (Thiopentax – Cristália) na dose de 15 mg/kg e posicionados em decúbito 

lateral direito.  As análises das imagens foram executadas no software EchoPAC PC versão 

112 (GE Healthcare) e analisadas pelo método de Simpson.  

- Necrópsia    

Os cães de cada grupo experimental foram necropsiados em um período de 6 a 8 meses 

após o tratamento. Os animais foram eutanasiados seguindo o protocolo de anestesia geral 

através de injeção (bolus intravenoso) na veia cefálica de tiopental sódico (Thiopentax – 

Cristália) na dose de 15 mg/kg (solução a 3%). Após confirmado o estado de anestesia do 

animal, era feita a infusão de solução de cloreto de potássio (KCl) 20%.  Após a confirmação 

do óbito a necropsia era iniciada com a retirada e pesagem do coração. Após a lavagem com 

PBS o órgão foi fragmentado e conservado em solução de formalina tamponada (temperatura 

ambiente) ou meio Tissue-Tek O.C.T Compound Sakura (-80ºC), para futura avaliação 

morfológica e molecular, respectivamente. 

 

- Analise quantitativa do infiltrado inflamatório e da fibrose no miocárdio dos animais 

 

A quantificação do infiltrado inflamatório foi feita a partir de fragmentos teciduais 

corados pela Hematoxilia&Eosina obtidos das 4 câmaras cardíacas, átrio direito (AD), átrio 

esquerdo (AE), ventrículo direito (VD), ventrículo esquerdo (VE), septo interventricular (SV) 

e ápice (AP). Os cortes dos tecidos foram desparafinizados em imersões em xilol, hidratados 

em soluções alcoólicas de concentrações decrescentes, lavados em água corrente e em tampão 

fosfato (PBS). Em seguida, os cortes foram corados pela hematoxilina, lavados em água 

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

processo de lavagem em água corrente, as lâminas secaram naturalmente e lamínulas foram 

fixadas com auxílio de entellan.  

Os núcleos celulares foram quantificados em 35 imagens (campos) aleatórias (área total 

percorrida igual 35.493,7 µm2). As imagens visualizadas pela objetiva de 40x foram 

digitalizadas através de microcâmera Leica DM 5000 B (Leica Application Suite, versão 
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2.4.0R1) e processadas por meio do programa analisador de imagens Leica Qwin V3.5.1. A 

miocardite foi determinada pela média do número de células quantificadas nos fragmentos 

cardíacos de cada animal.  

Para a quantificação da área ocupada por tecido conjuntivo fibroso fragmentos das 

regiões cardíacas AD, AE, VD, VE, SV e AP foram corados pela técnica de Tricrômico de 

Masson. Para a análise quantitativa de tecido conjuntivo fibroso foram obtidas 35 imagens 

(campos) aleatórias (área total percorrida igual 35.493,7 µM2). As imagens foram visualizadas 

pela objetiva de 40x e digitalizadas através de microcâmera Leica DM 5000 B (Leica 

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

Leica Qwin V3.5.1. A fibrose foi determinada pela média da área de tecido conjuntivo fibroso 

nos fragmentos cardíacos de cada animal.  

 

- Contagem de células positivas para marcação com anti-fosfohistonaH3 (PH3) e 

anticaspase-3 

 

 Foram utilizados fragmentos de átrio direito mantidos a -80ºC após a necropsia. Os 

fragmentos foram lavados em PBS / Triton X-100 a 1% (PBST) três vezes durante trinta 

minutos e fragmentandos em porções menores, antes de serem incubados durante 24 h a 4oC 

em anticorpo primário anti-caspase- 3 (Cell Signaling) diluido em PBS (1:500). Posteriormente 

os fragmentos foram novamente lavados por três vezes  e incubados com anticorpo secundário 

de coelho anti-IgG, conjugado com isotiocianato de fluoresceína (FITC - Sigma®) (1:500) por 

24 h a 4 °C. As amostras então foram lavadas três vezes e incubadas com anticorpo primário 

anti-fosfohistona 3 (PH3) conjugado com eFluor® 660 (1:100) por 24 h a 4°C. As secções 

foram novamente lavadas três vezes e coradas com 4′,6-diamidino-2-fenilindole (DAPI) 

(Biotium Inc., Hayward, CA, EUA) por 30 min. Os átrios direitos foram então lavados em 

PBS, desidratados em séries crescentes de etanol (70-100%) e incorporados em historesina 

(Leica Microsystems). Secções de 2µm de espessura foram obtidos usando um micrótomo 

automático Leica 2255 com lâmina de vidro. Todas as secções foram preparadas com solução 

de sacarose 50%, fotografados (áreas total obtida de 17 mm2) e analisado usando microscópio 

Olympus BX60 com um filtro WB. 
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- Expressão de mRNA para citocinas, quimiocinas e fatores de transcrição através da 

PCR em tempo real quantitativa 

   i)     Extração do RNA 

          A extração do RNA foi realizada de acordo com as instruções do kit RNA- SV Total 

RNA Isolation System – Promega. Um fragmento de aproximadamente 30 mg do átrio direito 

(AD) de cada cão foi adicionado em um tubo do tipo eppendorf que continha 1 mL de Trizol. 

No tubo contendo o fragmento/Trizol foram adicionadas beads de 3 mm (Tungsten carbide 

breads) e o fragmento de tecido posteriormente foi macerado no Qiagen Tissue Lyser. Após 

30 minutos em temperatura ambiente foram adicionados 200µL de clorofórmio. A amostra foi 

agitada e centrifugada a 12000g por 10 minutos. O sobrenadante, o qual contém o RNA, foi 

cuidadosamente pipetado e transferido para um novo tubo. 200µl de etanol 95% foram 

adicionados com a finalidade de precipitar o RNA. Essa amostra foi transferida para a Spin 

Column Assembly e centrifugada a 12000xg por 1 minuto. Nessa etapa, o RNA estará ligado à 

superfície sílica encontrada na Spin Basket. O líquido residual foi descartado no tubo coletor e 

o RNA lavado com 600 µl de solução de lavagem para RNA. Após centrifugação, foram 

adicionados à coluna contendo o RNA 50 µl do mix DNase (40 µl de Yellow Core Buffer, 5 

µl de 0,09M MnCl2 e 5µl de DNAse I enzyme), para digerir DNA genômico contaminante. 

Após incubação por 15 minutos a 20-25ºC, a reação foi interrompida com 200µl de solução de 

parada e o tubo centrifugado a 12000xg por 1 minuto. Foram processadas então sucessivas 

lavagens utilizando a solução de lavagem a fim de purificar o RNA, eliminando sais 

contaminantes, proteínas e impurezas celulares. Finalmente, o RNA total foi eluido da 

membrana pela adição de água livre de nucleases.     

ii) Quantificação do RNA – Determinação de rendimento, pureza e integridade 

A qualidade e a concentração das soluções de RNA extraídas das amostras foram 

avaliadas por espectrofotometria de absorção no ultravioleta no Thermo Scientific™ 

NanoDrop™. O RNA puro deverá exibir razão de absorbância 260/280 de 1.7 a 2.1 e 260/230 

de 1.8 a 2.2 (Tabela 1).  
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Tabela 1: Quantificação e qualidade do RNA obtido utilizando espectrofotometria de absorção 

no ultravioleta (Nanodrop). 

Amostras Concentração ng/ul 260/280 260/230 

Normal1 249,6 2,15 2,15 

Normal 2 166,8 2,14 2,06 

Normal 3 324,5 2,15 2,08 

Normal 4 185,6 2,15 2,00 

25 106,0 2,16 1,68 

28 238,5 2,16 1,92 

48 108,7 2,13 1,93 

37 188,9 2,15 1,92 

 

A integridade do RNA extraído foi avaliado por eletroforese em gel de agarose  1% 

com adição de brometo de etídio (5 µL a cada 60 m) e a imagem digital foi capturada sob luz 

ultravioleta (Fotodocumentador para gel de eletroforese – L-PIX TOUCH – Loccus 

Biotecnologia). As amostras consideradas íntegras em relação ao RNA, apresentavam bandas 

características: 28S e 18S (amostras eucarióticas) (Figura 3, amostras dos cães 13,14, 22-52 e 

17). O RNA parcialmente degradado terá uma aparência manchada e/ou não terá as bandas de 

RNA definidas (Figura 3, amostras dos cães 21 e 58). 

     

 

Figura 3: Figura representativa da separação eletroforética de amostras de RNA extraídas de 

fragmentos do AD de cães dos diferentes grupos experimentais. As amostras de RNA intactas 

apresentavam as bandas 28S e 18S. Os números no topo representam a identificação de cada 

cão e neste exemplo apenas as amostras de RNA correspondentes aos cães 21 e 58 não estavam 

íntegras. 
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iii) Transcrição reversa  

A transcrição reversa foi processada de acordo com as instruções do kit GeneAmp RNA 

PCR – Applied Biosystems. Foi preparado o Mastermix contendo 5mM de MgCl2, 2 µl de 

10XPCR Buffer, 1mM de cada desoxinucleotídeo (dATP, dGTP, dCTP e dTTP), 1 U de RNase 

Inhibitor, 2,5 µl de MuLV Reverse Transcriptase, 2,5 µl de oligo d(T)16, 1 µl de amostra (na 

concentração de 1 ug/µl) e água DEPC em quantidade suficiente para um volume final de 20 

µl. Os tubos foram incubados à temperatura ambiente por 10 minutos para permitir a extensão 

do Oligo d(T) pela transcriptase. Posteriormente, os tubos foram submetidos a um ciclo de 

termociclagem com as seguintes temperaturas: 15 minutos a 42ºC, 5 minutos a 99ºC e 5 

minutos a 5ºC. Após esse processo, o cDNA está disponível para realização da PCR.    

iv) Amplificação 

A quantificação relativa da expressão gênica por PCR em tempo real foi processada no 

aparelho 7500 Fast (Applied Biosystems), utilizando o SYBR Green Master Mix para detecção 

dos amplicons. Foi analisada a expressão de mRNA para as citocinas IFN-γ, IL-10, IL-6 e 

TNF-α, além dos fatores de transcrição T-bet, GATA-3 e FOXP3 e quimiocinas CCL5 e 

receptor CCR5 através da PCR em tempo real quantitativa (TABELA 1). Para cada reação, foi 

usado um mix contendo 12,5µl de SYBR® Green Master Mix, 5µM de cada primer – sense e 

anti-sense, 2µl de cDNA e água ultra pura em quantidade suficiente para um volume de 25 µl. 

As condições de termociclagem foram as seguintes: 50ºC por 2 minutos, 95°C por 10 minutos; 

40 ciclos de 94°C por 30 segundos, 58°C por 30 segundos e 72°C por 1 min. Os valores médios 

de Ct obtidos a partir de duplicatas foram utilizados para calcular a expressão do gene alvo, 

normalizado por um controle interno (gene da β-actina), usando a fórmula 2–ΔΔCt.     
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Tabela 2: Alvo e iniciadores utilizados. As sequências foram determinadas com base na 

sequência de nucleotídeos obtidas GenBank Database. 

Alvo Sequência do primer Sense e Antisense 
   

IFN-γ TTCAAAGGAGCATGGATACCA e TTAAGAACTTGCCAAGCATGTC (3)          

 

IL6 

 

CCTGGTGATGGCTACTGCTT e ACTATTTGAAGTGGCATCATCCT      

TGF-β  AGGATCTGGGCTGGAAGTG e CGGGTTGTGCTGGTTGTA (2) 
 

 
IL10 AAT GAA GGACAAGCTGGACAA e TTAAAGTCCTCCAGAAGGGA (3) 

 
 

TNF-α TGTTGTAGCAAACCCCGAAG e ATCAGCTGGTTGTCTGTCAGCT (3) 

 

T- bet 

 

TAAATGACAACGGGAACA e AAGTTCAATCAGCACCAGACG 

 

GATA3 

    

TGTCAAACCACCACTACTACCC e TATGCAGCTTGTAGTACAGCCC 
 

 
 

 
FOXP3   AGAAGCAGCGGACACTCAAT e TCCTGAAGAAGGCAAACATG 

 
 

CCR5                                  TGTGTCTGCTTCAAAAGCCC e TCACTTGTCACCACCCCAAA (1) 
 

 
CCL5 AAGGGCTGACTGATAAATGTGA e AGCGAGAATTTTAATGGAAAGC (1) 

  

β-actina CCACTTTCCTGTCTTACCCAA e AATTAACCACCCACGGTGTT (1) 

(1) Guedes et al, 2010, (2) Souza et al, 2014, (3) Caldas, 2011    

v) Validação da técnica de quantificação de mRNA 

 Para avaliação da expressão das citocinas foi utilizada a PCR em tempo real usando a 

estratégia de quantificação relativa, onde a expressão gênica de cada citocina foi determinada 

em relação a expressão observada por cão não infectado pelo T. cruzi e normalizada pelo gene 

constitutivo β-actina.  Assim, os resultados foram mostrados em quantas vezes mais, 

determinado animal possui mRNA para a citocina do que os cães controles não infectados. 

 Inicialmente foi necessário um experimento de validação, mostrando que as eficiências 

das amplificações do alvo e do gene de referência (β-actina) eram aproximadamente iguais.  A 

eficiência de amplificação é a taxa na qual uma molécula de DNA é gerada. Quando a 

quantidade de cópias aumentar 10 vezes a cada 3,32 ciclos de amplificação durante a fase 

geométrica a reação está ocorrendo com 100% de eficiência. Essa eficiência é calculada 
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baseando-se no slope de uma curva padrão, onde o slope de -3,32 indica uma reação com 100% 

de eficiência. Para o cálculo da eficiência foi utilizada a seguinte fórmula: 

Eficiência = (10-1/slope– 1) x 100 

 Os resultados mostraram que os primers para amplificação das citocinas IFN-γ, IL-10, 

IL-6 e TNF-α, fatores de transcrição T-bet, GATA-3 e FOXP3, quimiocinas CCL5 e o receptor 

CCR5, além da β-actina escolhidos foram próximos de 100%. Todos os slopes estavam 

próximos a correspondência de 100%, estes slopes variaram de -3.166 a -3.375, que 

correspondem respectivamente a 106,96% e 97,83%.  É interessante ressaltar, também, que os 

coeficientes de correlação (valor R2) foram sempre próximos de 1. A Figura 4 demonstra a 

curva de eficiência da IFN-γ, GATA-3 e β-actina. 

 

Figura 4 - Exemplos de curvas padrão geradas com diluições seriadas de uma mesma amostra 

de cDNA para verificação das eficiências dos primers para IFN-γ, GATA-3 e β-actina. 

 

A seguir foi avaliado se os ciclos de amplificação (CT) para cada cDNA das citocinas, 

quimiocinas e fatores de transcrição se comportavam de forma semelhante após diluição 
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seriada de uma mesma amostra, verificando eventuais inibições que pudessem comprometer o 

experimento. A Figura 5 mostra uma uniformidade dos CT para os cDNA das citocinas se 

comportaram após a diluição. 

 

Figura 5 - Ciclos de amplificação gerados com diluições seriadas de uma mesma amostra de 

cDNA para verificação das eficiências dos primers para FOXP3 (A), GATA-3 (B) e β-

actina(C). 

 

Os resultados da otimização mostrados indicaram que a estratégia de quantificação 

relativa poderia ser utilizada com segurança para a realização dos experimentos de avaliação 

da expressão dos mRNA de todas as citocinas, quimiocinas e fator de transcrição avaliados. 

 

 

- Dosagem de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgG e das subclasses IgG1 e IgG2  
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Foram coletados 5mL de sangue dos cães, através da veia cefálica nos seguintes 

períodos: antes da infecção, 30 dias após a infecção, antes do tratamento (6 meses de infecção), 

7 dias após o tratamento, 270 dias após a infecção (3 meses após o tratamento) e 360 dias após 

a infecção (6 meses após o tratamento). As amostras de soro foram armazenado a -80ºC. 

As dosagens dos anticorpos foram realizadas pela técnica ELISA de acordo com a 

metodologia descrita por Voller et al., (1976) e modificada por Guedes et al (2002).  Foi 

utilizado antígeno obtido de formas epimastigotas da cepa Y de T. cruzi, cultivadas em meio 

LIT (Liver Infusion Tryptose) por extração alcalina. Como conjugado foram utilizadas anti-

imunoglobulinas de cão da classe IgG e das subclasses IgG1 e IgG2 marcadas com peroxidase 

(Bethyl Laboratories, Montgomery, USA). Foram utilizadas placas de poliestireno com 96 

poços de fundo chato. Em cada poço foi adicionado 100 µL de antígeno, diluído em solução 

tampão carbonato na concentração definida previamente por titulação em bloco. As placas 

foram incubadas a 4ºC por 18h e após este intervalo de tempo foram bloqueadas com PBS + 

SFB 5% e incubadas a 37ºC 45 minutos.  As placas foram lavadas e 100 µL de cada amostra 

de soro, diluída 1:80 em PBS-Tween, foram adicionadas nos poços, sempre em duplicatas.  

Após 45 min de incubação as placas foram lavadas e foram adicionados os conjugados, 

diluídos em PBS-Tween, conforme titulação prévia (IgG - 1:2.000 e IgG1/IgG2 – 1:1000). As 

placas foram novamente incubadas a 37ºC. Finalmente, foi adicionada a solução de substrato 

(O-fenilenodiamino-OPD , solução de ácido cítrico e H2O2 30 volumes). Posteriormente a 

reação foi interrompida com a adição de ácido sulfúrico 2,5 molar. A leitura foi realizada em 

leitor de microplaca (BIO RAD, Modelo 3550) com filtro de 490nm. Em cada placa foram 

adicionados 2 soros positivos e 10 soros negativos como controle.  

   

- Análise estatística  

A análise estatística dos dados foi realizada no programa GraphPad Prism versão 5 

(GraphPad Software Inc®).  Os dados da histopatologia, da ecocardiografia e dos parâmetros 

imunológicos foram analisados pelo teste não paramétrico de t de Student. As correlações 

realizadas entre miocardite e FEVE, assim como fibrose e FEVE foram realizadas utilizando 

o Coeficiente de Correlação de Pearson. As diferenças foram consideradas significativas se o 

p foi igual ou menor que 0,05. 
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Resultados 

 

 

   

Neste estudo foi avaliada a eficácia do tratamento com MSC em prevenir e/ou melhorar 

a função cardíaca sistólica de cães infectados pela cepa VL-10 de T. cruzi. Além disso, foi  

realizada a associação da terapia com MSC e tratamento farmacológico com fármacos 
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utilizados no tratamento convencional da insuficiência cardíaca. A eficácia destes tratamentos 

foi avaliada pela análise seriada da fração de ejeção e da análise das lesões cardíacas e da 

resposta imune nos animais eutanasiados 6 meses após o término dos tratamentos.      

 

- Avaliação da função cardíaca sistólica pela fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE)  

 

A função cardíaca dos animais foi avaliada antes da infecção e aos 6 meses após a 

infecção. Esta avaliação evidenciou uma significativa redução da fração de ejeção entre os 

animais infectados, caracterizando a disfunção sistólica induzida pela infecção por T. cruzi 

(Figura 6).  

Neste estudo foi definido como disfunção sistólica valores de fração de ejeção ≤40%. 

Utilizando este parâmetro foi determinado que 5,12% (2 de 39) dos animais avaliados aos 4 

meses de idade, ou seja antes da infecção apresentavam fração abaixo do limite de 

normalidade, e 26,19% (11 de 42) daqueles avaliados aos 6 meses após a infecção e antes do 

início dos tratamento com MSCS apresentaram disfunção sistólica. 

 

 

 

 

                           

Figura 6 – Avaliação funcional por ecocardiografia do modelo animal de cardiomiopatia chagásica em 

cães infectados pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi. Comparação entre os valores de fração de 
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ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de todos os animais aos 4 meses de idade, ou seja, antes da 

infecção (AI) e entre 6-8 meses pós-infecção (6-8 mpi), imediatamente anterior ao início dos 

tratamentos.  A fração de ejeção foi calculada pelo método de Simpson e a linha em 40% representa o 

limite de normalidade. 

Obs. Em 3 dos animais não foi realizado o exame de ecocardiografia no período anterior à infecção. 

 

Após os diferentes tratamentos a função cardíaca sistólica foi avaliada pela fração de 

FEVE nos períodos pré-tratamento, 45, 90 e 180 dias após o tratamento. A TABELA 3 

apresenta as médias e os desvios-padrão da FEVE em cada grupo.  Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas dos valores de FEVE entre os diferentes grupos 

experimentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Evolução temporal das médias ± o desvio padrão da fração de ejeção nos animais 

dos grupo experimentais 

 

 Grupo AT 45dpt 90dpt 180dpt 

 CNI 51,90±7,02 50,71±7,98 48,73±2,62 51,11±9,45 

In
fe

ct
ad

o
s CI 43,08±11,43 45,3±11,47 47,90±6,61 43,89±12,90 

MSCALO 38,73±10,02 48,17±6,41 44,32±7,18 49,49±6,67 

MSCAUT 50,62±8,15 51,29±8,01 52,15±9,70 51,07±12,54 

MSCAUT + TF 47,73±8,12 46,98±8,70 45,41±7,83 46,38±8,97 

TF 49,96±5,74 47,81±13,32 45,68±3,42 49,84±10,07 

ALO-alogeneicas, AUT- autólogas, TF- tratamento farmacológico, MSC- células mesenquimais.  

AT-  antes do tratamento com MSC, dpt – dias pós-tratamento com MSC  
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É importante considerar que este estudo foi realizado de maneira cega, ou seja, a função 

cardíaca de cada animal não era conhecida no momento do início dos diferentes tratamentos. 

Neste caso, como apenas 26,19% dos animais tinham fração de ejeção < 40% no momento do 

tratamento (critério: FEVE < 40%), foram gerados grupos bastante heterogêneos, mesclando 

animais com clara disfunção sistólica e com função sistólica normal.  Esta heterogeneidade foi 

observada quando comparada a FEVE de cada animal dos diferentes grupos experimentais 

(Figura 7). Pode-se observar que todos os animais do grupo controle não infectado 

permaneceram com a fração de ejeção dentro dos limites de normalidade ao longo do estudo. 

Nos grupos MSCAUT, MSCAUT +TF, TF e CNI não foram observadas diferenças marcantes 

entre a incidência de fração de ejeção abaixo da normalidade nos dois períodos avaliados. 

Por outro lado, no grupo de animais infectados foi detectada a prevalência de 30% (3 

de 10) de fração de ejeção abaixo de 40% aos 6 meses de infecção e de 60% (6 de 10) aos 12 

meses de infecção, evidenciando uma incidência de 50% de LVFE abaixo do limite de 

normalidade neste período. De forma inversa, no grupo MSCALO 55% (5 de 9) dos animais 

tinham fração de ejeção menor de 40% no momento do tratamento, sendo observada uma 

redução na percentagem de animais com fração de ejeção abaixo do limite de normalidade 6 

meses após o tratamento. Neste período em apenas 22% (2 de 9) dos animais a FEVE 

permaneceu inferior a 40% (Figura 7).  
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Figura 7: Fração de ejeção de cães infectados pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi e cães controle 

não infectados. Avaliações referentes aos grupos CNI (controle não infectado), CI (controle infectado) 

e grupos tratados com células tronco mesenquimais de origem autóloga (MSCAUT), MSC alogeneicas 

(MSCALO), tratamento farmacológico (TF) e ao tratamento farmacológico + MSCAUT (TF+ MSCAUT) 

nos períodos de seis meses de infecção (AT) e 6 a 8 meses após o tratamento (6-8 mpt). A fração de 

ejeção foi calculada pelo método de Simpson.  

- A linha em 40% representa o valor de normalidade; 

 % significa a percentagem de animais com a fração de ejeção menor de 40% no período avaliado. 

 -Valores de p<0,05 indicam diferença significativa entre os valores de FEVE antes e 6 meses após o 

tratamento nos animais de um mesmo grupo experimental. 

 
 

Da mesma forma que a realização de um ensaio clínico em seres humanos exige 

critérios de inclusão bem delineados, seria importante a realização de estratificação dos 

animais pela fração de ejeção no momento da realização da terapia celular. Apesar deste 

trabalho inicialmente não ter sido desenhado para que se realizasse tal estratificação, os dados 

foram reanalisados para se verificar tal possibilidade.  Assim, ao se estratificar os grupos 

usando como critério de inclusão a presença de insuficiência sistólica (FEVE < 40%), em 

apenas dois grupos experimentais foram detectados mais de 3 animais nestas condições, ou 

seja, o grupo MSCALO e o CI, o que permitiria a realização de análise estatística.   
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A Figura 8 mostra a comparação entre 3 animais do grupo CI e 5 animais do grupo 

MSCALO.  Houve diferença estatisticamente significativa na FEVE entre as avaliações 

realizados antes e após 180 do tratamento com MSCALO (Figura 8). Na avaliação realizada 180 

dias após o tratamento apenas 1 dos 5 animais avaliados permaneceu com fração de ejeção 

menor de 40%. De forma interessante, quando os animais do grupo controle infectado foram 

avaliados nos mesmos períodos não foi observada alteração na FEVE (Figura 8). Neste grupo 

a fração de ejeção permaneceu menor de 40% em todos os animais.  Estes resultados indicam 

um efeito benéfico da terapia celular no modelo canino de CCC, porém é importante ressaltar, 

que este estudo não foi desenhado para uma estratificação, portanto, novos estudos ou um 

redimensionamento dos grupos deste estudo levando em consideração a variabilidade do 

modelo são necessários para confirmar este benefício. 
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Figura 8 -  Fração de ejeção de animais dos grupos controle (CI) e infectados e tratados com células 

mesenquimais de doadores normais (MSCALO) no período anterior ao tratamento (AT) e seis a oito 

meses após o tratamento (6-8 mpt) que apresentaram disfunção sistólica definida pela fração de ejeção 

≤40% aos seis meses após a infecção pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi.  

Valores de p<0,05 indicam diferença significativa entre os valores de fração de ejeção antes e 6 meses 

após o tratamento nos animais de um mesmo grupo experimental. 

 

Índice de peso cardíaco de cães infectados pela cepa VL-10 do T. cruzi 

 

No final do tratamento os animais foram eutanasiados e foi realizada necropsia, quando 

foi retirado e pesado o coração de cada animal. O peso dos corações e as medições de peso e 

comprimento destes cães foram utilizadas para a determinação do índice de peso (IP). O IP foi 

determinado por duas formas:  pela razão entre o comprimento do cão e o peso cardíaco e pela 

razão entre o peso do animal e o peso cardíaco. Não houve diferença no IP entre os animais de 
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todos os grupos avaliados, demonstrando que neste parâmetro, a infecção por T. cruzi não 

alterou o peso cardíaco em relação à média normalmente observada em cães (CNI) (Figura 9).  

Figura 9- Índice de peso do coração (IP), sendo o IP determinado pela razão entre o comprimento do 

animal (m) e o peso cardíaco (g) (A) e pela razão entre o peso do animal (g) e o peso cardíaco (g) (B) 

dos grupos: não infectado (CNI), infectado e não tratado (CI) e infectados e tratados com: suas próprias 

células mesenquimais (MSCAUT), células mesenquimais de doadores (MSCALO), Carvedilol e Enalapril 

(TF), carvedilol, enalapril e MSCS próprias (MSCAUT + TF).   

 

-Análise quantitativa do infiltrado inflamatório presente no tecido muscular cardíaco 

de cães infectados pela cepa VL-10 de T. cruzi e sua correlação com a FEVE 

 

A presença de inflamação no miocárdio foi determinada pela quantificação celular 

realizada em cortes histológicos obtidos das diferentes áreas cardíacas (átrio direito (AD), átrio 

esquerdo (AE), ventrículo direito (VD), ventrículo esquerdo (VE), Septo interventricular (SV) 

e ápice (AP), corados pela Hematoxilina & Eosina. 

Inicialmente foram comparados os resultados das análises teciduais obtidas dos animais 

infectados e não infectados. Os resultados desta avaliação estão apresentados na Figura 10, 

onde pode ser observada uma celularidade significativamente maior (p>0,05) nos animais 

infectados, em relação aos não infectados, em todas as regiões cardíacas analisadas (Figura 10 

A).  A seguir foi verificada a presença de correlação entre os valores de FEVE e o número de 

células detectadas em cada região do coração dos animais. Assim, foi observada a correlação 

significativa entre a FEVE e a intensidade da miocardite (p>0,05) apenas quando foram 

avaliadas fragmentos de tecidos coletados do AD e AP (Figura 10 B). Nestas regiões quanto 

menor era o valor da FEVE maior era o número de células quantificadas.  
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Figura 10 – Miocardite em animais infectados pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi após 12-14 

meses de infecção.  (A) Número de células quantificadas em cortes histológicos do átrio direito, átrio 

esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo interventricular e ápice, corados pela 

Hematoxilina & Eosina. Grupos controle infectado e controle não infectado (B) Correlação de Pearson 

entre o número de células e a fração de ejeção do grupo CI. (C) Fotomicrografias representativas do CI 

e CNI (fragmentos de VD). Valores significativos quando p<0.05. 
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A seguir a miocardite foi avaliada nos grupos infectados que receberam tratamento com 

MSC e/ou farmacológico, ou seja, com MSCS autólogas ou alogeneicas, com MSC autólogas 

associadas ao tratamento farmacológico e com tratamento farmacológico. Na figura 11 estão 

apresentados os resultados das contagens de células realizadas no AD e no VE dos animais. A 

miocardite nestas regiões foi mostrada em destaque uma vez que no AD do grupo CI foi 

observada correlação significativa entre miocardite e FEVE, além disso o AD é a região mais 

estudada na miocardite ocasionada por T. cruzi. Já o VE é a região que possui relação direta 

com um dos principais parâmetros de avaliação da função cardíaca, a FEVE.    

De forma interessante, apenas nos animais tratados com MSCALO o número de células 

quantificadas no átrio direito foi significativamente menor dos que o detectado nos animais 

infectados que não receberam nenhum tratamento.  De forma diferente todos os tratamentos 

foram eficazes em induzir uma redução significativa da miocardite (p<0,05) no ventrículo 

esquerdo. Todos os grupos tratados tiveram média de núcleos celulares significativamente 

maiores que o grupo CNI, tanto no AD quanto no VE.  Estes resultados estão de acordo com a 

presença de um menor número de animais com fração de ejeção menor de 40% nos grupos 

tratados em relação ao grupo controle. 
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Figura 11– Número de núcleos celulares detectados no tecido muscular cardíaco de animais infectados 

pela cepa VL-10. (A) Número de células quantificadas em cortes histológicos do átrio direito e 

ventrículo esquerdo dos grupos tratados com células mesenquimais autólogas (MSCAUT), MSC de 

alogeneica (MSCALO), MSCAUT associada   ao tratamento farmacológico com Carvedilol e Enalapril 

(MSCAUT) e tratamento farmacológico (TF).  Os animais foram necropsiados 12 a 14 meses após a 

infecção (6 a 8 meses após os diferentes tratamentos) e corados pela Hematoxilina&Eosina. (B) 

Fotomicrografias representativas dos grupos avaliados (fragmentos de VE). *diferença significativa em 

relação ao controle infectado quando p<0.05. 
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O número de células (média + desvio padrão) detectadas nas outras regiões cardíacas 

(AE, VD, SV e AP) estão apresentadas na Tabela 4. De maneira geral foi observada redução 

da miocardite nos grupos tratados em relação ao grupo CI. No grupo MSCALO foi possível 

observar que a intensidade da miocardite foi significativamente menor do que nos animais do 

grupo CI, em 5 das 6 regiões (AD, AE, VD, VE e AP), ainda, no AE a média foi semelhante a 

observada em animais não infectados. Nos animais do grupo MSCAUT foi observada miocardite 

significativamente menor do que nos animais do grupo controle infectado em 2 das 6 regiões 

analisadas (VE e VD). Este mesmo resultado foi observada em 3 das 6 regiões analisadas (VE, 

VD e AP) nos tecidos dos animais que receberam MSCAUT + TF  e TF.  

É interessante ressaltar que no VD todos os tratamentos induziram uma redução 

significativa da miocardite em relação aos animais do grupo controles infectado, entretanto 

sempre foi detectada uma média de células maior que a observada nos animais do grupo CNI. 

De maneira interessante, no septo interventricular (SV) a miocardite foi semelhante em todos 

os grupos de animais infectados, tratados ou não. No ápice o tratamento farmacológico 

isoladamente ou em combinação com MSCS preveniu a miocardite e manteve a celularidade 

semelhante à observada no grupo CNI. 

 

Tabela 4 - Número de núcleos celulares ± desvios padrão dos grupos controle infectado (CI), 

MSCALO, MSCAUT, MSCAUT+TF e TF, infectados pela cepa VL-10 do T. cruzi e do grupo CNI, 

referentes às regiões cardíacas do AE, VD, SV e AP.  

 Grupo AE VD SV AP 

 CNI 105,6 ± 6,0* 70,9 ± 5,9* 60,9 ± 3,8* 85,0 ± 1,4* 

In
fe

ct
ad

o
s CI 175,9 ± 40,8 # 210,7±44,0 # 152,4 ± 71,7 # 160,7 ± 59,6 # 

MSCALO 120,0 ± 40,3* 119,9 ± 27,7* # 173,2 ± 58,0# 108,9 ± 26,5*# 

MSCAUT 145,1 ± 49,5 131,9 ± 42,4* # 145,4 ± 45,7# 134,4 ± 45,8# 

MSCAUT + TF 132,5 ± 55,2 119,3 ± 28,9* # 115,8 ± 47,9# 113,3 ± 45,6* 

TF 148,2 ± 30,1# 120,8 ± 62,0* # 111,0 ± 29,8# 
100,2±17,9* 

 

CI – grupo controle infectado, MSCALO – grupo infectado e tratado com células mesenquimais 

alogeneicas, MSCAUT- grupo infectado e tratado com células mesenquimais autólogas, MSCAUT+TF - 

grupo infectado e tratado com células mesenquimais autólogas e fármacos, TF grupo infectado e tratado 

com fármacos, CNI – grupo controle não infectado. AE – átrio esquerdo, VD – ventrículo direito, SV 

– septo interventricular, AP – ápice. * diferença significativa em relação ao CI e # diferença 

significativa em relação ao CNI, quando p<0,05. 
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-Análise quantitativa da fibrose cardíaca de cães infectados pela cepa VL-10 de T. cruzi 

e sua correlação com a FEVE 

Uma vez que a deposição de colágeno é um processo que sucede a destruição de 

cardiomiócitos desencadeada pela miocardite, foi avaliada a fibrose no tecido muscular 

cardíaco, determinada pela área de tecido conjuntivo fibroso quantificada em diferentes regiões 

cardíacas dos diferentes grupos experimentais. A fibrose foi determinada pela área de tecido 

conjuntivo fibroso em cortes histológicos corados por Tricrômio de Masson. Na Figura 12 

pode-se observar a presença de intensa área ocupada pelo tecido fibroso no miocárdio dos 

animais infectados em todas as áreas cardíacas analisadas. A intensidade da fibrose no 

miocárdio dos animais infectados foi significativamente maior (p<0,05) do que a detectada nos 

animais não infectados em todas as áreas avaliadas (Figura 12 A).  

No átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e no ápice foi observada correlação 

significativa entre fibrose e FEVE (p<0,05). Nestas regiões quanto menor era o valor da FEVE, 

maior era a intensidade da fibrose (Figura 12 B). 
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Figura 12 – Fibrose no tecido muscular cardíaco de animais infectados pela cepa VL-10 de 

Trypanosoma cruzi após 12-14 meses de infecção.  (A) Quantificação da fibrose em cortes histológicos 

do átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo interventricular e ápice, 

corados por Tricrômio de Masson nos grupos infectado e não infectado (B) Correlação de Pearson entre 

a fibrose e a fração de ejeção do grupo infectado. (C) Fotomicrografias representativas do CI e CNI 

(fragmentos de VE). *diferença significativa em relação ao controle infectado quando p<0.05. 
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A avaliação da área ocupada por tecido fibroso também foi realizada nos grupos 

infectados que receberam tratamento com células mesenquimais (MSCALO e MSCAUT), 

tratamento farmacológico (TF) ou associação de tratamentos (MSCAUT+TF). Na Figura 13 pode-

se observar os níveis de fibrose no AD e VE em todos os grupos experimentais. Nestas regiões 

a área ocupada pelo tecido fibroso foi sempre significativamente maior nos animais infectados, 

tratados ou não, (p>0,05) em relação aos animais não infectados (Figura 13 A). Em relação ao 

AD, apenas no grupo MSCALO o nível de fibrose foi significativamente menor (p<0,05) que o 

observado no grupo CI. 

Um padrão diferente foi detectado no ventrículo esquerdo, onde todos os grupos de 

animais tratados apresentaram uma área de fibrose significativamente menor do que a 

detectada nos animais do grupo controle infectado (Figura 13 A). 
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Figura 13– Área ocupada por fibrose no tecido muscular cardíaco dos animais infectados pela cepa 

VL-10 de Trypanosoma cruzi. (A) Fibrose quantificada em cortes histológicos do átrio direito e 

ventrículo esquerdo dos grupos tratados com células mesenquimais autólogas (MSCAUT), MSCS de 

alogeneica (MSCALO), MSCAUT associada   ao tratamento farmacológico com Carvedilol e Enalapril 

(MSCAUT) e tratamento farmacológico (TF). Os animais foram necropsiados 12 a 14 meses após a 

infecção (6 a 8 meses após os diferentes tratamentos) e corados por Tricrômico de Masson. (B) 

Fotomicrografias representativas dos grupo avaliados (fragmentos de VE).  

*diferença significativa em relação ao controle infectado quando p<0.05. 

 

Na tabela 5 estão representadas as áreas de fibrose ± desvio padrão presentes no AE, 

VD, SV e AP. Nos grupos que receberam tratamento celular, ou seja, MSCALO, MSCAUT e 

MSCAUT+TF foi observado o maior número de regiões com menor intensidade de fibrose (3 das 
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6 regiões cardíacas) em relação ao controle infectado. Já o grupo que recebeu apenas o 

tratamento farmacológico, TF, apresentou fibrose semelhante ao controle infectado em 5 das 

6 regiões cardíacas avaliadas. De maneira interessante, no VD e no SV nenhum dos tratamentos 

foi eficiente em prevenir a fibrose. 

 

Tabela 5 - Área de fibrose e desvios padrão dos diferentes grupos experimentais referentes ao 

átrio esquerdo, ventrículo direito, septo interventricular e ápice. 

 Grupo AE VD SV AP 

 CNI 1305, 14 ±137,5* 950,3 ± 160,3* 923,8 ± 49,6* 818,0 ± 126,9* 

In
fe

ct
ad

o
s CI 4692,7 ± 1314,5# 3022,4±1385,9# 2515,9±1243,5# 

4101,9 ± 

1441,4# 

MSCALO 3324 ± 981,7# 2147,3 ± 876,5# 2206,9 ± 808,9# 1717,4 ± 503,8*# 

MSCAUT 3106,9 ± 714,7*# 2206,3 ± 542,6# 1914,9 ± 351,6# 1492,1 ± 434,7*# 

MSCAUT + TF 3209,8± 1361,2*# 2758,9 ± 858,0# 2342,2 ± 519,7# 
2791,1± 

1548,2*# 

TF 3690,9 ± 1874,5# 2421,2 ± 598,3# 1717,2 ± 342,4# 
2615,8 ± 

1075,4# 

CI – grupo controle infectado, MSCALO – grupo infectado e tratado com células mesenquimais 

alogeneicas, MSCAUT- grupo infectado e tratado com células mesenquimais autólogas, MSCAUT+TF - 

grupo infectado e tratado com células mesenquimais autólogas e fármacos, TF grupo infectado e tratado 

com fármacos, CNI – grupo controle não infectado. AE – átrio esquerdo, VD – ventrículo direito, SV 

– septo interventricular, AP – ápice. * diferença significativa em relação ao CI e # diferença 

significativa em relação ao CNI, quando p<0,05. 

 

Os resultados revelaram uma intensidade significativamente menor de miocardite e 

fibrose no VE de todos os grupos tratados, quando comparado ao grupo infectado e não tratado. 

No AD esta redução foi verificada apenas nos animais do grupo MSCALO. De forma geral, nos 

grupos tratados, foram observadas menores médias de celularidade e deposição de colágeno 

em relação ao CI, porém essa diferença nem sempre foi significativa (p<0,05).  

 

-Avaliação da apoptose e mitose celular no átrio direito de cães infectados pela cepa VL-

10 de T. cruzi 

 

 Inicialmente foi avaliada a presença de mitose no átrio direito dos animais pela 

contagem de células positivas para marcação com anti-fosfohistonaH3 (PH3).  No átrio direito 

dos animais infectados foi detectado, após marcação com o anticorpo anti-PH3, um menor 

número de células em mitose em comparação aos grupos CNI, MSCAUT, MSCALO e MSCALO+TF 
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(Figura 14). Além disso, o tratamento farmacológico isoladamente não interferiu no número 

de células com marcação para PH3, que foi similar ao detectado nos animais do grupo CI. Não 

houve diferença significativa (p<0,05) entre os grupos CNI, MSCALO e MSCAUT.  

  

Figura 14 – Número de células positivas para marcação com anti-fosfohistonaH3 (PH3) (diluição 

1:100) em cortes histológicos do átrio direito (2µm).  Fragmentos obtidos de animais infectados com 

2000 formas tripomastigotas do Trypanosoma cruzi (CI), tratados (MSCAUT e MSCALO), tratados com 

os fármacos Enalapril e Carvedilol (TF) ou tratados com a associação de células autólogas e fármaco 

(MSCAUT+TF), além de animais não infectados (CNI) (A). Foto representativa de células cardíacas (em 

azul) e células em mitose (em vermelho) (seta). (B). * diferença significativa em relação ao CI e                     

# diferença significativa em relação ao CNI. Foram considerados significativos valores de p<0,05. 

 

Na figura 15 pode-se observar o número de células em apoptose através da marcação 

com o anticorpo fluorescente anti-caspase 3. Nos animais tratados com MSCS (MSCAUT e 

MSCALO) o número de células positivas para caspase-3 foi significativamente menor que o 

detectado no átrio direito dos animais do grupo controle infectado (p<0,05). O tratamento 

farmacológico com carvedilol e enalapril também teve efeito benéfico, reduzindo a apoptose 

no átrio direito em relação aos animais infectados e não tratados. Tanto os grupos que 

receberam tratamento farmacológico isoladamente (TF) quanto os tratados com a combinação 

(MSCAUT+TF) apresentaram número de células com marcação para caspase-3 menores que o 

grupo CI.  
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Figura 15 – Número de células positivas para marcação com anticorpo anti-caspase-3 (diluição 

1:500) em cortes histológicos do átrio direito (2µm), oriundos de animais infectados com 2000 formas 

tripomastigotas do Trypanosoma cruzi (CI), tratados (MSCAUT e MSCALO), tratados com os fármacos 

Enalapril e Carvedilol (TF) ou tratados com a associação de células autólogas e fármaco (MSCAUT+TF) 

e de animais não infectados (CNI) (A). Foto representativa de células cardíacas (em azul) e células 

em mitose (em verde) (seta). (B). * diferença significativa em relação ao CI e # diferença significativa 

em relação ao CNI, quando p<0,05. 

 

 De forma geral estes resultados mostram a redução da mitose celular e o 

aumento da apoptose no átrio direito dos animais infectados por T. cruzi e a alteração deste 

perfil em decorrência do tratamento com MSC. A identificação do perfil de células em 

apoptose ou mitose poderá permitir a avaliação dos mecanismos que possibilitaram a 

ocorrência destes eventos. 

 

-Quantificação da expressão de mRNA para as citocinas IFN-γ, IL-10, IL-6 e TNF-α, 

fatores de transcrição T-bet, GATA-3 e FOXP3, quimiocina CCL5 e receptor CCR5 

 

 Para avaliação da expressão das diferentes citocinas, fatores de transcrição, 

quimiocina e receptores de quimiocinas no tecido cardíaco dos cães, foi utilizada a qPCR.  Foi 

utilizada a estratégia de quantificação relativa, onde a expressão gênica de cada citocina foi 

determinada em relação a expressão observada nos animais não infectados e normalizada pelo 

gene constitutivo β-actina. Assim, os resultados foram mostrados em quantas vezes mais, 

determinado animal possui mRNA para a citocina do que os cães controles não infectados. 

Inicialmente foram avaliadas as expressões dos fatores de transcrição associados as 

linhagens de células T efetoras Th1 (T-bet), TH2 (GATA-3) (Figura 16). A expressão de 



67 
 

mRNA codificando o fator de transcrição T-bet foi cerca de 10 vezes maior nos animais 

controle infectados em relação aos animais não infectados. Expressão similar deste fator foi 

detectada nos animais dos grupos MSCAUT, MSCAUT+TF e TF. Porém, nos animais do grupo 

MSCALO a expressão de mRNA para T-bet foi cerca de 5 vezes menor do que o detectado nos 

animais infectados e não tratados. Em relação a expressão de GATA-3, resposta importante no 

controle da resposta inflamatória desencadeada por T. cruzi, não foi observada diferença entre 

os diferentes grupos experimentais.  Todos os grupos infectados expressaram mais GATA-3 

em relação ao grupo CNI independente de receber ou não algum dos tratamentos. 

 

Figura 16 - Expressão de mRNA codificando fatores de transcrição T-bet e Gata-3 no átrio direito de 

cães infectados pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi após 6 a 8 meses do tratamento com células 

mesenquimais da medula óssea autólogas (MSCAUT), alogeneicas (MSCALO), MSCAUT associado ao 

tratamento farmacológico (MSCAUT+TF), tratamento farmacológico (TF) e animais infectados que não 

receberam tratamento (CI). Após normalização utilizando o mRNA de ß-Actina, o aumento em relação 

ao grupo não infectado foi plotado. O dados foram calculados pelo método 2-ΔΔct. 

  

Considerando a evidência de diferentes níveis de expressão para marcadores de células 

Th1 no AD dos animais que receberam diferentes tratamentos, foram avaliadas as expressões 

das citocinas com perfil inflamatório, IFN-γ, TNF-α e IL-6 (Figura 17). Foi observada a relação 

entre a expressão do fator de transcrição T-bet e as citocinas inflamatórias IFN-γ e TNF-α. A 

expressão destas citocinas no AD dos animais que receberam MSCALO   foi significativamente 

menor do que a detectada nos animais infectados e não tratados, resultado semelhante ao 

observado em relação à expressão de T-bet. De forma diferente a expressão de IL-6 foi 

significativamente maior nos animais do grupo MSCALO.  
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Figura 17 - Expressão de mRNA codificando as citocinas IFN-ƴ, TNF-α e IL-6 no átrio direito de cães 

infectados pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi após 6 a 8 meses do tratamento com células 

mesenquimais da medula óssea autólogas (MSCAUT), alogeneicas (MSCALO), MSCAUT associado ao 

tratamento farmacológico (MSCAUT+TF), tratamento farmacológico (TF) e animais infectados que não 

receberam tratamento (CI). Após normalização utilizando o mRNA de ß-Actina, o aumento em relação 

ao grupo não infectado foi plotado. O dados foram calculados pelo método 2-ΔΔct. 

 

Em seguida foi avaliada a expressão de genes associados com a função regulatória de 

células T (Figura 18). Foram avaliadas as expressões do fator de transcrição Foxp3 e das 

citocinas IL-10 e TGF-ß no AD dos animais de todos os grupos experimentais. Os níveis de 

expressão detectados nos animais infectados foram sempre superiores aos níveis de expressão 

do controle não infectado, independente dos diferentes tratamentos realizados. Os níveis de 

expressão para de TGF-ß foram similares entre os grupo CI e os animais dos demais grupos 

tratados. Por outro lado, níveis significativamente menores na expressão de Foxp-3 e maiores 

de IL-10 foram detectados nos animais do grupo MSCALO.  

 

Figura 18 - Expressão de mRNA codificando Foxp-3, IL-10 e TGF-ß no átrio direito de cães infectados 

pela cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi após 6 a 8 meses do tratamento com células mesenquimais da 

medula óssea autólogas (MSCAUT), alogeneicas (MSCALO), MSCAUT associado ao tratamento 

farmacológico (MSCAUT+TF), tratamento farmacológico (TF) e animais infectados que não receberam 

tratamento (INF). Após normalização utilizando o mRNA de ß-Actina, o aumento em relação ao grupo 

não infectado foi plotado. O dados foram calculados pelo método 2-ΔΔct. 
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A expressão da quimiocina CCL5 e seu receptor CCR5 também foram avaliados devido 

a sua importância no perfil de resposta imune observado na doença de Chagas. Foram 

quantificados níveis de CCL5 em torno de 20 vezes maiores e de CCR5 em torno de 4 vezes 

maiores nos animais infectados em relação aos animais normais (Figura 19). Nos animais dos 

grupos MSCAUT, MSCAUT+TF e TF os níveis de expressão de CCL-5 e CCR5 foram similares 

aos dos animais infectados que não receberam nenhum tratamento. De forma diferentes no AD 

dos animais do grupo MSCALO a expressão de CCL5 e CCR5 foi significativamente menor do 

que nos animais do grupo CI. 

                

 

Figura 19 - Expressão de mRNA codificando CCL5 e CCR5 no átrio direito de cães infectados pela 

cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi após 6 a 8 meses do tratamento com células mesenquimais da 

medula óssea autólogas (MSCAUT), alogeneicas (MSCALO), MSCAUT associado ao tratamento 

farmacológico (MSCAUT+TF), tratamento farmacológico (TF) e animais infectados que não receberam 

tratamento (INF). Após normalização utilizando o mRNA de ß-Actina, o aumento em relação ao grupo 

não infectado foi plotado. O dados foram calculados pelo método 2-ΔΔct. 

 

A razão entre a expressão de mRNA para os fatores de transcrição T-bet e GATA3, 

associados às respostas células do tipo Th1 e Th2 respectivamente, demonstram um 

predomínio da resposta Th1 no grupo controle infectado, MSCAUT, MSCAUT+TF e TF (Tabela 

6). O grupo TF apresentou expressão de mRNA para T-bet 27 maior que a expressão para 

GATA3, apresentando assim o maior desequilíbrio potencial entre as respostas inflamatória e 

regulatória. Porém no grupo MSCALO a razão foi de 1,694 o que demonstra equilíbrio na 

expressão de ambos os fatores de transcrição. 
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Tabela 6 – Razão da expressão de mRNA dos fatores de transcrição T-bet (Th1) e GATA3 (Th2) no 

átrio direito de cães infectados pela cepa VL-10 do Trypanosoma cruzi 

Grupos T-bet/GATA3 

Controle infectado 11,03 

MSCALO 1,694 

MSCAUT 15,86 

MSCAUT + TF 20,29 

TF 27 

MSCALO – grupo infectado e tratado com células mesenquimais alogeneicas, MSCAUT- grupo infectado 

e tratado com células mesenquimais autólogas, MSCAUT+TF - grupo infectado e tratado com células 

mesenquimais autólogas e fármacos, TF grupo infectado e tratado com fármacos  

 

 De forma geral estes resultados indicam que a infecção pela cepa VL-10 de T. cruzi 

induziu um aumento da expressão de mRNA para os diferentes marcadores de resposta Th1 e 

Th2 no átrio direito dos animais. O tratamento com MSCAut, MSCAut+TF e com TF não alteraram 

o perfil de reposta imune, que foi similar a dos animais infectados e não tratados. Por outro 

lado, nos animais tratados com MSCALO foi detectada uma expressão reduzida de T-bet, IFNγ, 

TNFα, CCL5/CCR5 e uma expressão aumentada de IL-10 em relação aos animais infectados 

e não tratados. 

 

-Avaliação do nível sérico da imunoglobulina da classe IgG e dos subtipos IgG1 e IgG2 

 

Na Figura 20 estão apresentados os níveis de anticorpos da classe IgG e subtipos 

IgG1 e IgG2 detectados nos soros dos cães dos diferentes grupos experimentais. Os níveis dos 

anticorpos IgG e IgG2 foram detectados em todos os grupos infectados em níveis superiores 

ao observado nos animais não infectados, já no 30o dia após a infecção. Seis meses após a 

infecção essa diferença passou a ser observada também para o anticorpo IgG1. Não foi 

observada diferença marcante nos níveis séricos dos anticorpos da classe IgG e das subclasses 

IgG1 e IgG2 entre os diferentes grupos experimentais em nenhum dos períodos avaliados.  
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Figura 20 – Níveis séricos de anticorpos da classe IgG e das subclasses IgG1 e IgG2 no soro de cães 

infectados com a cepa VL-10 de Trypanosoma cruzi e tratados com células mesenquimais da medula 

óssea associada ao tratamento farmacológico (MSCAUT+TF) e ao tratamento farmacológico (TF). Os 

períodos avaliados foram: antes da infecção, 30 dias após a infecção, 180 meses de infecção), 7 dias 

após o tratamento, 270 dias após a infecção (3 meses após o tratamento) e 360 dias após a infecção (6 

meses após o tratamento.  CNI= grupo controle não infectado, CI= grupo controle infectado. 
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Ao longo dos últimos anos, estudos com diversos tipos de células-tronco 

(mononucleares, mesenquimais, cardíacas e embrionárias) vêm sendo desenvolvidos em 

modelos murinos de doenças cardíacas (Goldenberg et al., 2008; Pinho-Ribeiro et al., 2010; 

Fonseca et al., 2011; Bagno et al., 2012; Fidelis-de-Oliveira et al., 2012; Lachtermacher et al., 

2012) . Infelizmente, no caso específico da cardiopatia chagásica, a translação do modelo 

murino para a clínica revelou-se inválida, como já tem acontecido em outras ocasiões na 

história da medicina (Perel et al., 2007). Isto indica a necessidade de desenvolver modelos mais 

fidedignos de doença humana em animais de médio porte, antes de tentar a translação para o 

cenário clínico. 

Nesse contexto, o modelo de cardiopatia chagásica em cães foi desenvolvido. Os 

animais infectados com a cepa VL-10 de T. cruzi desenvolvem intensa inflamação no tecido 

muscular cardíaco durante a fases aguda (30 dias de infecção) e crônica (6 meses de infecção), 

associada ao significativo aumento da área de fibrose na fase crônica da infecção, além de 

apresentarem alterações eletrocardiográficas relacionadas à doença de Chagas (Caldas et al 

2013). Este modelo experimental foi utilizado para avaliar a eficácia da terapia com células-

tronco mesenquimais de medula óssea (MSCS) em associação à terapia farmacológica 

convencional para insuficiência cardíaca. As MSCS foram escolhidas por apresentarem 

características interessantes para regeneração cardíaca baseada em terapia celular, como: ser 

facilmente isoladas e amplificadas; poder ser administradas por via intravenosa; ser 

imunotolerantes, permitindo a utilização de células alogeneicas ou autólogas; ser células 

multipotentes, podendo se diferenciar em diferentes tipos celulares (adipócitos, osteoblastos e 

condrócitos). 

A função cardíaca dos animais foi avaliada por ecocardiografia antes e no 6o mês de 

infecção, quando os animais receberam o tratamento com MSCS.  Considerando que a   melhora 

da função ventricular esquerda é o desfecho mais comum nos estudos de doença 

cardiovascular, enquanto a ecocardiografia é o método mais utilizado para avaliar a função 

ventricular esquerda (Lang et al., 2015), neste estudo a eficácia da terapia celular na melhora 

da função sistólica foi avaliada pela FEVE. Esta avaliação evidenciou uma significativa 

redução da fração de ejeção entre os animais infectados aos 6 meses de infecção.     

Poucos estudos têm sido designados com o objetivo de delimitar valores de 

normalidade da FEVE. Algumas limitações destes estudos, como o pequeno número de 

animais avaliados e o polimorfismo racial dificultam a definição dos valores de normalidade.  

Dukes-Mcewan et al. (2003) consideram valores de fração de ejeção abaixo de 40% como 
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anormal nas diretrizes para diagnóstico da cardiomiopatia dilatada canina. Da mesma forma, 

De Madron et al. (2015) consideram que FEVE menor que 40% indica disfunção sistólica em 

cães. Para Tilley (2008) a fração de ejeção normal em cães é entre 50% a 65%, enquanto que 

um estudo incluindo 24 cães (machos e fêmeas de diversas raças e idades) encontrou valores 

de normalidade entre 52,1% a 78,9% (Serres et al., 2008).  

Adotando-se neste estudo que uma fração de ejeção ≤ 40% indica disfunção sistólica 

em cães, a incidência de alteração da função sistólica foi de 5,7% (2 de 39) entre os animais 

avaliados aos 4 meses de idade, ou seja antes da infecção e de 26,19% (11 de 42) naqueles 

avaliados aos 6 meses após a infecção e antes do início dos tratamento com MSCS. Estes 

resultados estão de acordo com Santos et al (2012) que observaram que a redução da FEVE de 

cães infectados pela cepa Berenice-78 de T.cruzi pode ser observada a partir de 6 meses após 

a infecção, sendo que o número de animais que apresentam redução da fração de ejeção 

aumenta com o decorrer da infecção.   

Estes resultados confirmam o potencial da infecção pela cepa VL-10 em induzir 

cardiopatia em cães. Dessa maneira, na próxima etapa deste estudo foi avaliada a influência do 

tratamento com MSCS na função cardíaca sistólica dos animais.  Estudos anteriores mostraram 

a eficácia do tratamento com MSCS em regenerar o miocárdio de suínos cronicamente 

infartados (Quevedo et al., 2009). Como a terapia celular com MSCS tem potencial para 

utilização na clínica, foram incluídos dois grupos tratados com fármacos preconizados para o 

tratamento de insuficiência cardíaca em humanos (Hunt et al., 2009). O tratamento 

farmacológico com carvedilol e enalapril foi administrado de maneira individual ou em 

associação com MSCS autólogas. Esta estratégia foi utilizada para se tentar determinar se a 

terapia celular traria vantagens em relação ao tratamento farmacológico convencional. Foram 

escolhidas as MSCAUT nesta avaliação devido á facilidade de se coletar células do próprio 

animal. 

A função cardíaca sistólica foi avaliada pela FEVE nos períodos pré-tratamento, 45, 

90 e 180 dias após o tratamento. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas desse parâmetro decorrentes do tratamento com MSCS autólogas ou alogeneicas, 

bem como com a terapia farmacológica isoladamente ou associada à terapia com MSCS 

autólogas. No entanto, deve-se considerar que este estudo foi realizado de maneira cega, ou 

seja, a função cardíaca de cada animal não era conhecida no momento do início dos diferentes 

tratamentos. Neste caso, apesar de ter sido detectada uma redução significativa dos valores de 

fração de ejeção no sexto mês de infecção, a utilização do critério de FEVE≤40% como 
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indicador de disfunção cardíaca, apenas 26,19% apresentaram disfunção sistólica no início o 

tratamento. Desta forma foram gerados grupos heterogêneos, mesclando animais com clara 

disfunção sistólica e animais com a função sistólica normal.  

No entanto, a comparação da FEVE antes (seis meses de infeção) e seis meses após o 

tratamento (12 meses de infecção) entre os animais de cada grupo experimental permite uma 

análise da evolução da função sistólica dentro de cada grupo experimental. Pode-se observar 

que todos os animais do grupo controle não infectado permaneceram com a fração de ejeção 

dentro dos limites de normalidade ao longo do estudo. Por outro lado, nos animais do grupo 

CI foi detectado 30% (3 de 10) de fração de ejeção abaixo de 40% aos seis meses de infecção 

e de 60% (6 de 10) aos 12 meses de infecção, evidenciando uma incidência de 50% de alteração 

da função sistólica neste período.  Nos grupos MSCAUT, TF+MSCAUT e TF não foram 

observadas diferenças marcantes entre a incidência de fração de ejeção abaixo da normalidade 

nos dois períodos avaliados. De forma inversa, no grupo MSCALO foi observado 55% (5 de 9) 

de disfunção sistólica no momento do tratamento (seis meses de infecção), e de 22% (2 de 9) 

seis meses após a administração das MSC, além disso, nestes animais os valores de FEVE 

foram significativamente maiores seis meses após o tratamento. Considerando a definição de 

disfunção sistólica como FEVE ≤40% pode-se inferir que o tratamento com MSCAUT e o TF 

associados ou não foram eficazes em prevenir a ocorrência de disfunção sistólica e o tratamento 

com MSCALO reduziu o número de animais com disfunção sistólica. De forma inversa a 

infecção de cães pela cepa VL-10 de T. cruzi induziu a um aumento de 30% de animais com 

disfunção sistólica entre o 6o e o 12o mês de infecção. 

Estes resultados sugerem um benefício real do tratamento, especialmente com       

MSCALO na melhora da função sistólica dos animais. No entanto, é importante lembrar que não 

foi realizada a estratificação dos animais pela fração de ejeção no momento da realização da 

terapia celular. Neste caso, os dados foram reanalisados para verificar a eficácia do tratamento 

com MSC em indivíduos com disfunção sistólica.  A comparação entre 3 animais do grupo CI 

e 5 do grupo MSCALO mostrou diferença estatisticamente significativa na FEVE entre as 

avaliações realizados antes e 6 meses após o tratamento com MSCALO.  Entre os animais que 

receberam MSCALO foi detectada uma redução de 80% de animais com disfunção sistólica, 

enquanto nos animais infectados não foi observada variação na % de animais com disfunção 

sistólica. Estes resultados reforçam um efeito benéfico da terapia celular no modelo canino de 

cardiopatia chagásica, porém é importante ressaltar, que este estudo não foi desenhado para 

uma estratificação, portanto, novos estudos ou um redimensionamento dos grupos deste estudo 
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levando em consideração a variabilidade do modelo são necessários para confirmar este 

benefício. 

 Para o melhor entendimento das diferenças observadas na função cardíaca sistólica 

entre os diferentes grupos experimentais foi realizada a necropsia dos animais 6 meses após o 

tratamento com MSCs com o objetivo de avaliar a intensidade das lesões cardíacas, bem como, 

aspectos da resposta imune humoral e celular. Inicialmente foi avaliada a presença de 

cardiomegalia pela avaliação do IP cardíaco. Não foi observada diferença significativa entre o 

IP cardíaco dos animais infectados, tratados ou não, e dos animais não infectados. A ausência 

de cardiomegalia, determinada pelo IP cardíaco, também foi descrita por Guedes et al (2009) 

em cães da raça Beagle infectados por diferentes cepas de T. cruzi. De forma diferente um 

aumento do peso cardíaco, induzido pela infecção por T. cruzi, têm sido relatado em outros 

modelos experimentais. O aumento do peso cardíaco foi relatado em infecções experimentais 

de ratos e camundongos, das linhagens Balb/c e C3H (Novaes et al. 2011; García et al. 2016). 

 As alterações cardíacas observadas na cardiopatia chagásica são consequência da 

miocardite crônica, que resulta em morte de cardiomiócitos e consequentemente em fibrose 

reativa e reparativa (Marin-Neto et al., 2007; Rassi; Rassi; Marin-Neto, 2010). O 

remodelamento cardíaco, gerado por essa perda de cardiomiócitos e substituição por tecido 

fibroso, causa alterações na estrutura normal do coração. Como consequência o coração perde 

capacidade contrátil e tem suas funções comprometidas, sendo a melhora da função ventricular 

esquerda o desfecho mais esperado em estudos  relacionados à doença de Chagas (Marin-Neto 

et al., 2007; Pascon et al., 2010; Lang et al, 2015) . Disfunções cardíacas relacionadas com 

miocardite e fibrose, causadas pela infecção por T.cruzi, foram extensivamente avaliadas em 

humanos (Higuchi et al., 1987; Tassi et al., 2014; Vannucchi et al., 2015; Uellendahl et al., 

2016) e em  diversos modelos experimentais, entre eles o cão que reproduz com fidedignidade 

a doença humana (Lana et al., 1988; Lana et al., 1992; Bilate et al., 2003; Diniz et al., 2010; 

Melo et al., 2011; Caldas et al., 2013; Souza et al., 2014). 

 Nos animais infectados pela cepa VL-10, que não receberam nenhum tratamento, foi 

detectada intensa miocardite em todas as regiões analisadas (átrios, ventrículos, septo e ponta), 

enquanto que nos animais não infectados o tecido cardíaco estava com aparência normal. Esta 

mesma observação pode ser verificada na análise quantitativa da fibrose presente no tecido 

muscular cardíaco dos animais infectados e não infectados.  Adicionalmente foi verificada uma 

correlação de Pearson significativa entre a intensidade da miocardite e a FEVE quando foram 

avaliadas amostras de tecidos coletados do AD e do ápice e entre a fibrose e a FEVE nos átrios 
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direito e esquerdo, no ventrículo esquerdo e no ápice. Estes resultados são concordantes com 

outros autores que demonstraram que a infecção por T. cruzi induz intensa inflamação e fibrose 

no tecido muscular cardíaco de cães da raça Beagle (Guedes et al 2009), bem como em cães 

sem raça definida (Caldas et al, 2013), infectados por diferentes cepas do parasito.  

 A capacidade anti-inflamatória das MSCS em doenças cardiovasculares já foi 

demonstrada anteriormente, justificando assim, o interesse na avaliação destas células no 

tratamento da cardiopatia chagásica. Quevedo et al (2009), observaram, em um modelo suíno 

de cardiomiopatia isquêmica crônica, que o tratamento com MSCS alogeneicas inoculadas via 

injeção intramiocárdica, foi eficaz em reduzir a área infartada dos animais. Também Shabbir 

(2009) demonstrou a eficácia do tratamento   com MSCS utilizando um modelo de insuficiência 

cardíaca em hamsters. Após 2 injeções intramusculares (intervalo de 2 semanas) de MSCS na 

musculatura posterior da coxa (região isquiotibial), os animais apresentaram diminuição do 

número de células cardíacas e não cardíacas em apoptose, do marcador de lesão cardíaca 

troponina, além de redução do infiltrado inflamatório  e da fibrose (50% menor), em relação 

ao grupo controle (Shabbir et al., 2009). Resultado semelhante foi observado por Mello et al 

(2015), que detectaram redução da miocardite e da fibrose cardíaca após o tratamento de 

camundongos C57BL/6 com MSCS oriundas de tecido adiposo. De forma diferente, Silva et al 

(2014) mostraram que 2 meses após a injeção intramiocárdica com MSCS alogeneicas foi 

observada prevenção da miocardite em relação ao grupo tratado com salina, porém não houve 

diferença significativa entre os grupos em relação a fibrose.   

 Para verificar a capacidade anti-inflamatória das MSCs na infecção por T. cruzi os 

animais foram tratados com uma dose única de MSC, associada ou não ao tratamento 

farmacológico. De forma geral todos os tratamentos, com MSC e/ou farmacológico, reduziram 

a intensidade da miocardite, porém o número de núcleos celulares presentes no tecido muscular 

cardíaco dos animais tratados sempre foi significativamente maior do que o detectado nos 

animais não infectados.  De forma interessante, apenas nos animais tratados com MSCALO o 

número de células quantificadas no átrio direito foi significativamente menor dos que o 

detectado nos animais infectados que não receberam nenhum tratamento.  No entanto, todos 

os tratamentos foram eficazes em induzir uma redução significativa da miocardite no 

ventrículo esquerdo. De forma semelhante, a intensidade da fibrose no tecido muscular 

cardíaco foi menor nos animais tratados com MSCs em relação ao grupo controle infectado. 

Esta redução foi detectada no átrio direito, ventrículo esquerdo e ápice do grupo MSCALO, no 

átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ápice do grupo MSCAUT e MSCAUT+TF e no ventrículo 
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esquerdo do grupo TF.  Estes resultados estão de acordo com o significativo aumento da FEVE 

observada nos animais do grupo MSCALO e de um menor número de animais com fração de 

ejeção menor de 40% nos outros grupos tratados, em relação ao grupo controle infectado.  

De maneira geral, os resultados deste estudo mostraram que o tratamento com MSCS 

isoladas da medula óssea no modelo canino de cardiopatia chagásica foi eficaz em reduzir a 

intensidade das lesões cardíacas. Este resultados estão de acordo com o observado  no 

tratamento de doenças cardíacas de outras etiologias  utilizando  modelos experimentais como 

suínos, ratos e camundongos (Quevedo et al., 2009; Shabbir et al., 2009; Silva et al., 2014; 

Mello et al., 2015). Na tentativa de entender os mecanismos relacionados ao efeito do 

tratamento com MSC, especialmente das MSCALO, em relação à intensidade das lesões 

cardíacas foi realizada a quantificação de células em apoptose ou mitose no átrio direito dos 

animais infectados, não infectados e submetidos ao tratamento com MSC e/ou farmacológico. 

A infecção por T. cruzi induz ao aumento da apoptose no coração, sendo este aumento 

correlacionado com pior prognóstico para pacientes chagásicos (Tostes et al., 2005, Mondello 

& Scovassi, 2010, Lamkanfi & Dixit, 2010, Manque et al., 2011.). A diminuição da apoptose 

celular, observada nos animais, pode estar relacionada a capacidade de células tronco 

mesenquimais de suprimir a liberação de citocinas inflamatórias enquanto ajudam a sustentar 

um estado anti-inflamatório (Uccelli et al., 2008).  Também no modelo canino de infecção por 

T. cruzi foi demonstrado a presença de apoptose e miócitos não parasitados (Andrade et al., 

1994). Zhang et al (1999) observaram, também em cães chagásicos, a existência de miócitos 

em processo de necrose e apoptose, na periferia dos focos inflamatórios. Neste infiltrado 

inflamatório os linfócitos e macrófagos estavam em contato direto com os cardiomiócitos, 

indicando que a apoptose induzida por mecanismos imunes são importantes no processo de 

miocardite chagásica (Zhang et al., 1999).  

Além da apoptose de cardiomiócitos, a infecção por T.cruzi também induz apoptose de 

células imunes (Lüder et al., 2001). Lopes et al (1995), em um modelo murino de doença de 

Chagas, observaram apoptose de linfócitos TCD4+ e TCD8+ e uma consequente ineficiência da 

resposta do hospedeiro frente ao parasito. Os resultados deste estudo também mostraram um 

aumento significativo de células em apoptose no átrio direito dos animais infectados, que pode 

ser um fator importante na intensa miocardite observada nesta região cardíaca. De forma 

interessante o tratamento com MSCs e/ou farmacológico reduziu em pelo 4 vezes o número de 

células em apoptose em relação aos animais não tratados. Este resultado também foi observado 

por Shabbir et al (2009), quando foi observado que o tratamento de hamster com insuficiência 
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cardíaca utilizando as MSCS, promoveu diminuição da apoptose tanto de células cardíacas 

quanto de células não cardíacas.  

A diminuição da apoptose no átrio direito dos  animais tratados com MSCS, pode ter 

relação com a capacidade das MSCS em inibir a proliferação de linfócitos T (Nicola et al., 

2002; Tse et al., 2003; Rasmusson et al., 2005). Essa inibição causa a regulação do estado 

inflamatório através da diminuição da produção de IFN-γ por células de perfil Th1 e aumento 

na produção de IL-4 por linfócitos de perfil Th2 (Aggarwal & Pittenger, 2005). Assim, as 

MSCS tem a capacidade de suprimir a liberação de citocinas inflamatórias enquanto ajudam a 

sustentar um estado anti-inflamatório e consequentemente prevenir a apoptose celular 

desencadeada por este estado inflamatório (Uccelli et al., 2008). Estes resultados mostram que 

pela regulação da resposta inflamatória ou por algum outro mecanismo anti-apoptótico, o 

tratamento com MSCS demonstrou a capacidade de promover a proteção dos cardiomiócitos. 

 De forma interessante, apenas nos animais do grupo MSCALO, nos quais foi observada 

redução significativa da inflamação no átrio direito, os níveis de apoptose foram maiores em 

relação aos animais não infectados (mas menores em relação ao grupo infectado). Soares et al 

(2004) utilizando células da medula óssea para o tratamento da doença de Chagas crônica, 

observou aumento da apoptose de células inflamatórias nos camundongos que receberam o 

tratamento, em relação aos animais controle não infectados. Estes resultados sugerem que o 

aumento significativo no número de células apoptóticas do grupo MSCALO, em relação ao grupo 

CNI, pode estar relacionado, pelo menos parcialmente, à apoptose de células inflamatórias.  Já 

a diminuição na contagem de células apoptóticas nos animais que receberam apenas o 

tratamento farmacológico poderia ser explicado por sua capacidade de prevenir especialmente 

miocardite como demonstrado neste estudo e em pacientes com insuficiência cardíaca 

decorrente da doença de Chagas (Leon et al., 2003).   

De forma geral os resultados deste estudo demonstraram a redução da apoptose no 

coração pelo tratamento com MSCs, no entanto, para a identificação das populações celulares 

envolvidas deverão ser utilizados outros marcadores celulares, o que permitirá o entendimento 

dos mecanismos relacionados.   

Além da avaliação da apoptose, no átrio direito, foi avaliada a atividade mitótica por 

marcação com o anticorpo anti-fosfohistona3. A infecção por T. cruzi induziu a redução 

significativa de células mitóticas no átrio direito dos animais, detectada pelo menor número de 

células marcadas no coração dos animais infectados em relação aos não infectados. O 

tratamento com MSC, mas não o tratamento farmacológico, preveniu a redução da mitose no 



80 
 

coração dos animais infectados, pois o número de células marcadas pelo anticorpo anti-

fosfohistona3 foi similar entre os animais que receberam MSCs e os animais não infectados.    

Para a avaliação das populações de células em mitose devem ser realizadas marcações 

especificas. No entanto, a presença predominante de linfócitos no infiltrado inflamatório, 

demonstrada em diferentes estudos (Higuchi et al., 1993; Reis et al., 1993; Sun & Tarleton, 

1993), permite sugerir que além dos cardiomiócitos, os linfócitos poderiam ser as populações 

de células em mitose no átrio direito dos cães tratados com MSCS. Apesar de já ter sido 

demonstrado, in vivo, que MSCS podem se diferenciar em cardiomiócitos (Wang et al., 2000), 

não há evidencia na literatura de sobrevivência das MSCS por longos períodos de tempo, após 

seu transplante. Deste modo, é pouco provável que as células observadas em apoptose ou 

mitose, sejam as MSCS utilizadas no tratamento. 

A noção do coração como um órgão pós-mitótico, ou seja, onde não há capacidade 

regenerativa celular, vem sendo contestada nos últimos anos, devido ao desenvolvimento de 

técnicas mais avançadas na detecção de síntese do DNA. Em adultos e camundongos sadios, a 

taxa de cardiomiócitos com atividade de síntese de DNA, varia entre 0.005%-3.15% e 

0.0004%-0.04%, respectivamente. Já em animais adultos com lesões cardíacas foi observada 

variação ainda maior. Em ratos a taxa variou entre 0.0006%-43.6% e em camundongos 

0.0055%-0.5% (Soonpaa & Field, 1998). 

Uma vez admitida a capacidade mitótica de cardiomiócitos, mesmo que em taxas 

extremamente variáveis, é factível a tentativa de estimular os mecanismos associados a mitose 

cardíaca e consequentemente de regeneração celular.  Nesse sentido, as MSCS são conhecidas 

por produzirem e secretarem várias moléculas que contribuem em mecanismos parácrinos. 

Algumas dessas moléculas contribuem para recuperação da função cardíaca, auxiliando 

mecanismos de reparação endógena (Gnecchi et al., 2008). A ação parácrina das MSCs pode 

auxiliar na recuperação miocárdica, mesmo em tecidos remotos, como mostrado em estudos 

pré-clínicos (Shabbir et al., 2009) e clínicos (Karantalis et al., 2014). Além disso, as MSCS  

poderiam estar envolvidas no estimulo da proliferação de células tronco cardíacas residentes. 

Estas células foram descritas  como uma população de células primitivas que poderiam ser 

expandidas por clonagem, além de serem capazes de se diferenciar em cardiomiócitos 

(Beltrami et al, 2003), sendo capazes reconstituir o miocárdio infartado (Beltrami et al., 2003). 

Hatzistergos et al. (2010) demonstraram que a injeção intramiocárdica de MSCS alogeneicas 

em porcos, levaram ao aumento de 20 vezes no número de células tronco cardíacas residentes 
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normalmente observadas. Além disso o mesmo tratamento foi capaz de aumentar em 4 vezes 

o número de células em mitose (Hatzistergos et al., 2010). 

As expressão de mRNA codificando o fator de transcrição associado com a linhagem 

de células T efetoras TH1 (T-bet) foi cerca de 10 vezes maior nos animais infectados em relação 

aos animais normais. Este resultado foi semelhante nos animais dos grupos MSCAUT, 

MSCAUT+TF e TF, enquanto os animais do grupo MSCALO a expressão de mRNA para este fator 

de transcrição foi cerca de 5 vezes menor em relação ao grupo controle infectado. Estes 

resultados estão de acordo com Yang et al (2013), que demonstraram, in vitro, que células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC), após estimulação, aumentam a expressão de 

mRNA para T-bet. Porém quando estas células são cultivadas na presença de MSCS obtidas da 

placenta, há redução de mais de 50% na expressão deste fator  (Yang et al., 2013). Nesta mesma 

linha,  foi observado que a adição  de MSCs em culturas de linfócitos TCD4 e TCD8 humanos 

estimuladas por diferentes peptídeos, induz a redução da expressão de mRNA para T-bet em 

relação às culturas que não foram tratadas com MSCs (Nazarov et al., 2013). 

De forma diferente não foi observada diferença na expressão de mRNA para GATA-3, 

fator de transcrição associado com as linhagens de células T efetoras TH2, nos diferentes grupos 

experimentais.  No entanto, a taxa da expressão relativa de T-bet/GATA-3, um possível índice 

de desequilíbrio da resposta TH1/TH2, foi significativamente menor nos animais do grupo 

MSCALO, em relação aos outros grupos experimentais. Estes resultados estão de acordo com a 

avaliação da função sistólica e das lesões no átrio direito dos animais, permitindo a hipótese 

de que o tratamento com MSCALO poderia ser eficiente no tratamento da cardiopatia chagásica 

crônica. Em humanos, tem sido demonstrado que um maior desequilíbrio na resposta TH1/TH2, 

medido pelo índice T-bet/GATA-3, é observado em indivíduos portadores de cardiopatia 

chagásica crônica, em relação aos assintomáticos (Nogueira et al, 2014). 

De forma interessante foi observada uma relação entre os níveis de expressão de T-bet 

e das citocinas IFN- γ, TNF-α. Tendo sido detectada uma expressão significativamente menor 

destas citocinas no miocárdio dos animais que receberam MSCALO em relação aos animais 

infectados e não tratados.  Estes resultados então de acordo com Nogueira et (2014) que 

observaram menores níveis de expressão de IFN-γ em indivíduos com cardiopatia chagásica 

em relação aos indivíduos assintomáticos. De forma diferente a expressão de IL-6 foi 

significativamente maior nos animais do grupo MSCALO. No entanto, a expressão desta 

citocina não foi detectada em indivíduos com cardiopatia no estudo realizado por Nogueira et 

al (2014). 
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A avaliação da expressão de genes associados com a função regulatória de células T 

mostrou a presença de expressão de Foxp3, IL-10 e TGF-ß no miocárdio dos animais de todos 

os grupos experimentais. Os níveis de expressão para Foxp3, IL-10 e TGF-ß foram similares 

entre os animais não tratados e os animais que receberam MSCAUT, MSCAUT+TF e TF. De forma 

diferente níveis significativamente menores de expressão de Fox-P3 foram detectados nos 

animais do grupo MSCALO, apesar disso, nestes animais foi detectada expressão 

significativamente maior de mRNA para IL-10.  Estes resultados estão de acordo com os 

menores níveis de expressão de IFN-γ e TNF-α detectado no miocárdio destes animais. 

As alterações observadas na resposta imune, especialmente relacionados á 

administração de MSCALO podem estar relacionados a capacidade das MSCS em normalizar a 

expressão de vários genes alterados pela infecção por T. cruzi (Soares et al., 2011). Nesse 

sentido, Yang et al (2013) demonstraram, in vitro, que a adição de MSCS em culturas de PBMC 

estimuladas, tem efeito supressivo na expressão de mRNA para IFN-γ e TNF-α, quando essa 

expressão era comparada a de culturas onde não eram adicionadas MSCS. He et al (2016) 

também demonstraram a diminuição na expressão de mRNA para TNF-α no tecido pulmonar, 

após tratamento com MSCS da medula óssea, de ratos com lesões pulmonares. 

No entanto, a expressão de mRNA para IL-6 teve aumento significativamente maior no 

grupo MSCALO em relação aos demais grupos infectados, tratados ou não. Este resultado é 

aparentemente contraditório em relação aos menores níveis de miocardite e fibrose detectados 

no átrio direito destes animais, em relação aos outros grupos experimentais. Estudos realizados 

in vitro mostraram que em cultura de PBMC oriunda de humanos, o tratamento com MSCS 

reduz a expressão de mRNA para IL-6 (Yang et al 2013).  Porém, no estudo realizado por Yang 

a redução da expressão de mRNA para IL-6 foi associada à rejeição de MSCS, estando seu 

aumento relacionado a maior sobrevivência celular. Neste caso, o aumento da expressão de IL-

6 nos animais do grupo MSCALO, poderia estar associado, pelo menos teoricamente, na 

ausência da rejeição das células alogeneicas, bem como na manutenção de sua habilidade de 

reparo cardíaco.  

Além de citocinas pró-inflamatórias foi avaliada a expressão de mRNA para CCL5 e 

CCR5, pois ambos são encontradas em altos níveis no miocárdio de pacientes com cardiopatia 

chagásica crônica (Gomes et al., 2005). O aumento na expressão de mRNA para CCL5 e CCR5 

também foi demonstrado na doença de Chagas canina, tanto na fase aguda quanto na fase 

crônica da infecção, induzida por diferentes cepas de T. cruzi (Guedes et al., 2010, De Souza 

et al., 2014;). Resultados semelhantes foram observados nos grupos de cães infectados pela 
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cepa VL-10 de T. cruzi. Porém, apesar da expressão de mRNA para CCL5 e CCR5 ter sido 

aumentada em todos os grupos infectados, níveis significativamente menores foram detectados 

nos animais do grupo MSCALO.  Este resultado está de acordo com os menores níveis de 

expressão de mRNA para T-bet (resposta Th1).   

De forma diferente, os níveis de expressão de mRNA para TGF-β foram similares para 

os animais de todos os grupos experimentais infectados, tratados ou não. Outros autores 

demonstraram não haver diferença na expressão mRNA para TGF-β entre  pacientes com 

cardiopatia crônica chagásica, daqueles com cardiopatia não inflamatória (Nogueira et al., 

2014). Neste caso, é interessante lembrar que todos os animais infectados apresentavam lesões 

cardíacas (inflamação e fibrose) significativamente maiores do que o observado nos animais 

não infectados, o que poderia explicar a expressão similar de TGF-β, mesmo nos animais com 

lesões significativamente menores do que aquelas detectadas nos animais infectados e não 

tratados, como os do grupo MSCALO. Utilizando o mesmo modelo experimental Souza et al 

(2014) demonstraram expressão aumentada de TGF-β no átrio direito de cães infectados pela 

cepa Berenice-78 de T. cruzi.  

Diferentes autores têm demonstrado que no infiltrado inflamatório presente no 

miocárdio na cardiopatia chagásica crônica predominam  células TCD4+ e TCD8+, tipo TH1, 

com  células mononucleares produzindo IFN-γ e TNF-α, entre outras citocinas (Fonseca et al., 

2007). Neste estudo também foi observado aumento na expressão de mRNA para as citocinas 

IFN-γ e TNF-α, independente do tratamento realizado. Estes resultados estão de acordo com 

Guedes et al (2009), que demonstraram que a expressão aumentada de mRNA para IFN-γ pode 

ser observada, nas fases aguda e crônica da infecção de cães da raça Beagle infectados por 

diferentes cepas do parasito (Y, ABC e Berenice-78). Resultados semelhantes foram 

verificados em outros estudos, utilizando diferentes modelos experimentais. Soares et al (2010) 

também demonstraram aumento da expressão gênica de IFN-γ e TNF-α na infecção de 

camundongos C57Bl/6 pela cepa Colombiana.  Da mesma forma, Souza et al (2014), utilizando 

o cão como modelo experimental para infecção por T. cruzi (cepa Berenice 78), detectaram o 

aumento da expressão de mRNA para IFN-γ e TNF-α no átrio direito dos animais.  

 De forma geral estes resultados indicam que a infecção por T. cruzi induziu um aumento 

da expressão de mRNA para os diferentes marcadores de resposta TH1 e TH2 no átrio direito 

dos animais. O tratamento com MSCAut, MSCAut+TF e com TF não parece ter sido eficazes em 

alterar o perfil de reposta imune, que foi similar a dos animais infectados e não tratados. Por 

outro lado, nos animais tratados com MSCALO foi detectada uma expressão reduzida de T-bet, 
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IFN-γ, TNF-α, CCL5 e CCR5 e uma expressão aumentada de IL-10 em relação aos animais 

infectados e não tratados. De forma interessante, no átrio direito dos animais MSCAut, 

MSCAut+TF e com TF a intensidade da miocardite foi similar a observada nos animais do grupo 

controle infectado, sendo esta intensidade significativamente menor nos animais do grupo 

MSCALO.  

A resposta imune humoral também é importante na defesa do hospedeiro infectado por 

T. cruzi. Na doença de Chagas pode-se observar altos níveis de anticorpos, sendo na infecção 

canina bem determinada a produção de altos níveis de IgM, IgG, IgG1 e IgG2  (Lana et al, 

1992; Guedes et al., 2002, 2008; Caldas et al., 2017). De maneira semelhante, os resultados 

deste estudo mostram aumento da produção sérica dos anticorpos IgG, IgG1 e IgG2 em todos 

os animais infectados, tratados ou não. Apesar de já ter sido reportada a capacidade de MSCS 

em inibir a proliferação de linfócitos B, assim como a produção de IgG, entre outras 

imunoglobulinas (Corcione et al., 2006), neste trabalho, não houve redução significativa dos 

níveis séricos destas imunoglobulinas nos grupos tratado com MSCS. 

  Em conjunto, os resultados deste estudo mostraram que o tratamento praticado no 

grupo MSCALO teve efeito benéfico em todos os parâmetros avaliados, com exceção da 

produção de anticorpos específicos IgG, IgG1 e IgG2, que foi semelhante em todos os grupo 

infectados. Na avaliação da insuficiência cardíaca, foi observado o aumento significativo da 

FEVE entre os animais tratados do grupo MSCALO. Estes resultados são concordantes com a 

avaliação das lesões cardíacas, inflamação e fibrose. Apesar de animais de todos os grupos 

tratados com MSCS ou fármaco apresentarem menor intensidade da miocardite, em relação ao 

grupo CI, em pelo menos duas das seis regiões avaliadas, no grupo MSCALO foi observada 

menor intensidade da miocardite em cinco das seis regiões, entre elas o AD e o VE.  

Adicionalmente, apenas nos animais tratados com MSCS alogeneicas foram observados 

níveis menores de fibrose tanto no AD quanto no VE, em relação ao grupo CI.  Já a avaliação 

da apoptose por imunofluorescência demonstrou a diminuição da apoptose celular no AD de 

todos os grupo tratados em relação ao grupo controle infectado. A atividade mitótica no AD, 

foi semelhante a do grupo normal, apenas nos grupos tratados com MSCS, alogeneicas ou 

autólogas. A quantificação de mRNA para citocinas, fatores de transcrição, quimiocina e 

receptor de quimiocina confirmou mais uma vez, o benefício no tratamento com MSCS 

alogeneicas. No grupo MSCALO foi observada, em relação ao grupo CI, redução na expressão 

de mRNA associado a resposta inflamatória (T-bet, IFN-γ, TNF-α, CCL5 e CCR5), enquanto 

promove a expressão de componentes de uma resposta protetiva (FoxP3 e IL-10). De maneira 
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geral estes resultados demonstram o potencial terapêutico na utilização de MSCS, 

principalmente as MSCS alogeneicas, em um modelo canino de cardiopatia chagásica crônica.  

Além disso, foi demonstrado que o modelo canino de cardiopatia chagásica crônica é 

uma opção viável para testes pré-clínicos de novas terapias celulares. No entanto a utilização 

de critérios de inclusão mais rigorosos (como a presença de FEVE ≤ 40%) deverão ser 

utilizados para a obtenção de resultados mais conclusivos, que permitam a sua utilização em 

ensaios clínicos. 
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- A cepa VL-10 de T. cruzi é eficaz em induzir disfunção sistólica, determinada pela redução 

significativa da fração de ejeção, seis meses após a infecção. 

 

- A via endovenosa é adequada e segura para administração das MSCS, não apresentando 

qualquer efeito adverso. 

 

- A evolução temporal da função sistólica, medida pela fração de ejeção, foi similar entre os 

animais que receberam MSCS de origem alogeneica ou autólogas associadas ou não ao 

tratamento farmacológico e aos animais infectados.  

 

- A terapia com MSCALO foi eficaz em aumentar a fração de ejeção dos animais infectados pela 

cepa VL-10 de T. cruzi. 

 

- Os tratamentos com MSCs associadas ou não ao tratamento farmacológico foram eficazes 

em reduzir a miocardite e a fibrose dos animais infectados pela cepa VL-10 de T. cruzi em 

relação aos animais infectados e não tratados, sendo esta redução mais evidente nos animais 

tratados com MSCs de origem alogeneica.  

 

- O tratamento com MSC, alogeneicas ou autólogas, induziu a redução da apoptose e o aumento 

da mitose no átrio direito dos animais em relação ao grupo controle infectado e não tratado.  

 

- O tratamento farmacológico induziu a redução da apoptose, mas não o aumento da mitose 

celular, no átrio direito dos animais em relação ao grupo controle infectado e não tratado.  

 

- A infecção por T. cruzi induziu um aumento da expressão de mRNA para os diferentes 

marcadores de resposta TH1 e TH2 no átrio direito dos animais.  

 

- Os tratamentos com MSCAut ou MSCAut+TF e o TF não parecem ter sido eficazes em alterar o 

perfil de reposta imune de animais infectados pela cepa VL-10, que foi similar a dos animais 

infectados e não tratados.  

 

- O tratamento com MSCALO induziu uma redução da expressão de fatores de transcrição 

relacionados à resposta TH1 e um aumento de IL-10 no átrio direito dos animais. 
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- O tratamento com MSCs não alterou a resposta imune humoral dos animais infectados pela 

cepa VL-10 de T. cruzi, avaliada pela quantificação de IgG, IgG1 e IgG2 no soro dos animais. 
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