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Resumo

Neste trabalho foram avaliados marcadores de estresse oxidativo (substâncias reativas
de ácido tiobarbitúrico, proteína carbonilada e nitrito + nitrato), defesas antioxidantes
(superóxido dismutase e glutationa total), parasitemia e processo inflamatório hepático,
cardíaco e muscular em animais infectados pela cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não e
submetidos ou não ao tratamento com Benzonidazol, à alterações nos estoques de ferro
pelo uso do quelante Desferrioxanina e a suplementação com vitamina E na fase aguda
da doença de Chagas experimental. Foram utilizados camundongos suíços divididos em
12 grupos. Para cumprir com o estabelecido acima o trabalho foi dividido em três
abordagens. Na primeira abordagem foi avaliado o efeito do tratamento com
Benzonidazol sobre estes parâmetros em animais não infectados ou infectados. Na
segunda abordagem, os mesmos parâmetros foram avaliados em animais não infectados
ou infectados submetidos à alteração dos estoques de ferro pelo uso da
Desferrioxamina. Além disso, nesta abordagem também foi avaliado o efeito do
tratamento com Benzonidazol no modelo de alteração dos estoques de ferro com
Desferrioxamina não infectado ou infectado. A terceira abordagem envolveu a análise
dos mesmos parâmetros anteriores em animais infectados que receberam suplementação
com um antioxidante, a vitamina E. A esta última abordagem também foi somado o
efeito adicional do tratamento com Benzonidazol. Com relação à primeira abordagem
podemos sugerir que tratamento com Benzonidazol aumentou o estresse oxidativo e as
defesas antioxidantes, porém, não foi capaz de alterar o processo inflamatório nos três
órgãos avaliados. A segunda abordagem nos permitiu inferir que as alterações dos
estoques de ferro pela Desferrioxamina promoveram aumento do estresse oxidativo,
bem como promove um aumento dos sistemas de defesa antioxidante. As alterações nos
estoques de Fe não tiveram efeito significativo em nenhum dos três órgãos avaliados.
Embora o uso da Desferrioxamina pareça atrasar a queda dos níveis de nitrito + nitrato,
já observado nos animais infectados, os níveis elevados dessa molécula coincidem com
a redução dos níveis de parasitemia e do percentual de mortalidade. A terceira
abordagem mostrou que a suplementação com vitamina E reduziu o estresse oxidativo e
as defesas antioxidantes. O processo inflamatório hepático e muscular foi reduzido nos
animais suplementados e tratados com Benzonidazol enquanto que o processo
inflamatório cardíaco aumentou nos animais suplementados. Portanto, a suplementação
com vitamina E associada ao tratamento com Benzonidazol poderia contribuir para a
redução do estresse oxidativo no hospedeiro.
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Abstract

This work deals with animals infected with the Y strain of Trypanosoma cruzi or not
and whether or not subjected to treatment with Benznidazole, the changes in iron stores
by the use of chelating Desferrioxamine and vitamin E supplementation in acute
experimental Chagas' disease. In order to achieve a quantitative description of the
aforemetioned program we used the following parameters: oxidative stress markers
(thiobarbituric acid reactive substances, protein carbonyl and nitrate + nitrite),
antioxidant defenses (superoxide dismutase and total glutathione), parasitemia and liver,
heart and muscle inflammation. Swiss mice were divided into 12 groups. To comply
with the set up of proposed activities above, this work was divided into three distinct
approaches. In the first approach we evaluated the effect of treatment with Benznidazole
on the aforementioned parameters in either uninfected or infected animals. In the second
approach, the same parameters were evaluated in either uninfected or infected animals
subjected to modifications of iron stores by the use of Desferrioxamine. Moreover,
within this approach we could also evaluate the effect of treatment with Benznidazole in
the model’s change of iron store with Desferrioxamine either uninfected or infected.
The third approach involved an analysis of prior parameters in infected animals
receiving supplementation with an antioxidant, vitamin E. In this latest approach we
also added the additional effect of treatment with Benznidazole. Regarding the first
approach we concluded that treatment with Benznidazole increased oxidative stress and
antioxidant defenses, however, it was not able to alter the inflammatory process in the
three organs evaluated. The second approach allowed us to infer that changes in
storages of iron by Desferrioxamine caused an increase in oxidative stress and promotes
an increase in antioxidant defense systems. Changes in iron storages had no significant
effect on any of the three organs evaluated. Although the use of Desferrioxamine
appears to delay the drop in levels of nitrite + nitrate, as observed in infected mice, high
levels of this molecule coincide with reduced levels of parasitemia and mortality rates.
The third approach has shown that supplementation with vitamin E reduced oxidative
stress and antioxidant defenses. The liver and muscle inflammation was reduced in the
supplemented animals treated with Benznidazole while the cardiac inflammatory
process increased in supplemented animals. Therefore, supplementation with vitamin E
associated with the treatment with Benznidazole could contribute to the reduction of
oxidative stress in the host.
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1.1.

Introdução

Doença de Chagas

A doença de Chagas (DC), importante causa de doença cardíaca na América Latina, é o
resultado da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A distribuição geográfica da DC,
seus reservatórios e vetores, estende-se do sul dos Estados Unidos ao sul da Argentina e do
Chile, tendo sido relatados casos de DC em outros continentes. Após a implantação de
medidas de controle e/ou monitoramento, o ano de 2006 marcou o fim da transmissão pelo
principal vetor (Triatoma infestans) da DC no Uruguai, Chile e Brasil. Argentina, Paraguai e
Bolívia ainda apresentam interrupção parcial da transmissão. De acordo com a WHO (2010)
aproximadamente 10 milhões de indivíduos se encontram infectados pelo T. cruzi na América
Latina.
Entre os tripanossomatídeos, o T. cruzi apresenta um dos ciclos de vida mais complexos
envolvendo diferentes formas de desenvolvimento encontradas em hospedeiros vertebrados e
invertebrados. O ciclo da DC inicia quando insetos da família Reduviidae sugam o sangue de
vertebrados infectados com as formas tripomastigotas. As formas epimastigotas sobreviventes
migram para o intestino, onde se dividem intensamente e são liberadas no intestino médio
posterior do inseto. Na maior parte dos casos, a infecção em humanos ocorre através da
liberação das formas tripomastigotas metacíclicas presentes nas fezes e urina do inseto após
seu repasto sanguíneo que penetram através da mucosa ocular ou da pele lesionada. Essas
formas colonizam diversos tipos celulares e se transformam nas formas amastigotas. Essas
por sua vez replicam-se e transformam-se nas formas tripomastigotas sanguíneas. O inseto, ao
realizar o seu repasto sanguíneo em um hospedeiro contaminado se infecta e reinicia o ciclo
da doença. A Figura 1 mostra de forma esquemática o ciclo de vida do T. cruzi.
Outros importantes mecanismos de transmissão incluem a via transplacentária,
transfusão de sangue e transplante de órgãos. Após a implantação de medidas de controle da
transmissão vetorial e transfusional ocorreu um decréscimo substancial na incidência da DC
no Brasil (Moncayo, 2006). Além disso, tem sido mostrado experimentalmente que as formas
tripomastigotas metacíclicas são capazes de infectar o epitélio da mucosa gástrica (Yoshida,
2009). De acordo com Coura et al. (2002), mais de 50% dos casos de infecção aguda da DC
registrados na região Amazônica entre 1968-2000 ocorreram devido a microepidemias por
infecção oral. Portanto, o controle da DC deve ser realizado com o objetivo de interromper a
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transmissão vetorial e as transfusões de sangue de indivíduos infectados, de melhorar as
condições de moradia e áreas adjacentes, de proporcionar educação sanitária para as
populações expostas e de tratar casos agudos e de infecção crônica recente (Coura e Dias,
2009).

Inseto da família Reduviidae
Epimastigota

Tripomastigotas metacíclicas nas fezes
Coçarou
ou esfregar
esfregar
Coçar
Pele ou mucosa

Repasto sanguíneo

Célula
sanguínea

Tripomastigotas
Corrente
sanguínea

Entrada nas células
Amastigotas
Célula
Rompimento celular
Colonização de células
musculares ou nervosas

Ninhos de
amastigotas

Figura 1 - Representação esquemática do ciclo de vida do protozoário flagelado Trypanosoma cruzi.
O T. cruzi é, naturalmente, transmitido por hemípteros da família Reduviidae. (a) Durante sucção
sanguínea, os insetos defecam sobre a pele. (b) O protozoário presente nas fezes, na forma de
tripomastigotas metacíclicas, entram no hospedeiro vertebrado (representado pelo homem nesta Figura)
ao arranhar a pele ou esfregar as mucosas. (c) No hospedeiro mamífero, as formas tripomastigotas
penetram nas células locais e transformam-se em amastigotas, que são as formas replicativas
intracelulares redondas, com 1,5-5 mícrons de largura e com flagelos, que se multiplicam
intracelularmente. Algumas formas amastigotas transformam-se novamente em tripomastigotas que
rompem as células. (d) Quando a célula morre, amastigotas e formas tripomastigotas são liberadas, (e)
infectam novas células, (f) entram novamente na corrente sanguínea ou (g) colonizam o músculo e
tecidos neurais, sob a forma de ninhos de amastigotas. (h) Insetos Reduviidae são infectados quando os
mesmos se alimentam de sangue contendo formas tripomastigotas (repasto sanguíneo). (i) No intestino do
inseto, as formas tripomastigotas se transformam em epimastigotas, que são formas replicativas
intravetoriais com 20 mícrons de comprimento, com um longo flagelo e que se proliferam principalmente
por reprodução assexuada. Alcançando o reto, essas formas se diferenciam em tripomastigotas
metacíclicas infectantes, completando assim o ciclo de vida desse parasito.
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O T. cruzi é capaz de parasitar diferentes tipos celulares, incluindo macrófagos, células
musculares lisas e estriadas, além de fibroblastos (Andrade e Andrews, 2005). Entretanto,
algumas populações desse parasito, em camundongos, apresentam tropismo preferencial para
células fagocitárias do baço, fígado e medula óssea sendo denominadas de macrofagotrópicas
(cepa Y), ou para células musculares lisas, esqueléticas e cardíacas sendo, nesse caso,
denominadas de miotrópicas (cepa Be-78). Outros tipos de tropismo tem sido descritos, como
por exemplo o neurotropismo (cepa PNM) (Andrade, 1974; Bice e Zeledon, 1970).
A cepa Y do T. cruzi foi isolada por Pereira de Freitas em 1950 e estudada por Silva e
Nussenzweig em 1953. Essa cepa, por apresentar algumas particularidades como a
predominância de formas tripomastigotas delgadas, alta virulência e patogenicidade para
camundongos, assim como resistência parcial ao tratamento quimioterápico a tornaram uma
cepa amplamente citada na literatura. Esses parasitos possuem um ciclo de vida constante e
estável em animais de laboratório e os padrões hematológicos e histopatológicos causados por
essa cepa nesses animais são reprodutíveis, tornando-os ideais para estudos experimentais
(Pinto et al., 1999).
A infecção pelo T. cruzi é caracterizada por duas fases distintas, uma de curta duração
denominada de fase aguda, seguida por uma fase de longa duração que persiste por toda a
vida do indivíduo, na ausência de tratamento específico. A fase aguda, que pode durar de 30 a
90 dias, é caracterizada por elevado parasitismo tecidual e parasitemia patente. Essa fase é
caracterizada pela escassez de sinais e sintomas clínicos que passam despercebidos na
maioria dos pacientes embora, em alguns casos, sinais e sintomas inespecíficos possam ser
observados tais como febre, taquicardia, linfadenopatia, esplenomegalia e edema (Chagas
1909; Prata, 2001). Pacientes imunossuprimidos e crianças podem desenvolver uma fase
aguda mais grave, com envolvimento cardíaco e encefalomielite (Zhang e Tarleton, 1999).
A forma aguda da doença representa uma infecção generalizada pelo T. cruzi, pois suas
formas amastigotas podem ser encontradas nas secções histológicas de quase todos os órgãos
e no interior de vários tipos celulares, usualmente acompanhados pela presença de infiltrado
inflamatório mononuclear, congestão aguda e edema (Guarner et al., 2001).
Na fase crônica, a maioria dos indivíduos permanece assintomático caracterizando a
forma indeterminada ou inaparente da doença (Prata, 2001; Tanowitz et al., 1992). Nessa
fase, o ser humano apresenta ausência de sinais e sintomas, exames eletrocardiográficos e
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radiológicos do tórax e abdome normais e parasitemia baixa ou ausente. Entretanto, a suspeita
da infecção pode ser confirmada por: (1) imuno-diagnóstico como ELISA (teste imunoenzimático para pesquisas de anticorpos IgG específicos contra o T. cruzi), IFI
(imunofluorescência indireta) ou HAI (imuno-aglutinação), (2) exames parasitológicos
(hemocultura, xenodiagnóstico e reação em cadeia da polimerase) como demonstrado por
Gomes et al., (1998), Barreto e Lanni, (1994) e Chiari et al., (1989). A forma indeterminada é
a mais frequente ocorrendo em 70% dos indivíduos (Prata, 2001; Tanowitz et al., 1992).
Contudo, cerca de 30% desenvolvem a fase crônica sintomática em um período variável de 10
a 30 anos após a infecção (Moncayo, 1999; Brener e Gazzinelli, 1997; Dias, 1989; Amato
Neto, 1986), caracterizando as formas clínicas cardíaca e digestiva, essa última
compreendendo o megacólon e/ou megaesôfago. A ocorrência de manifestações cardíacas e
digestivas concomitantemente caracteriza a forma mista da doença (Prata, 2001; Tanowitz et
al., 1992).

1.2.

Doença de Chagas e quimioterapia

O modelo murino tem sido utilizado para a avaliação da eficácia terapêutica de
diferentes fármacos na infecção pelo T. cruzi. O Benzonidazol - BZ (LAFEPE, Laboratório
Farmacêutico de Pernambuco, Brasil) é o único fármaco com ação tripanocida empregado no
Brasil atualmente e apresenta eficácia limitada (Cançado, 2002). Entretanto, devido à sua
conhecida toxicidade e seu efeito limitado com relação as diferentes cepas do parasito e as
fases da doença (principalmente pacientes na fase crônica tardia), a busca por novos fármacos
se faz necessária (Soeiro e De Castro, 2009; Coura e De Castro, 2002).
O BZ (N-benzil-2-nitroimidazol-1-imidazolacetamida) tem sido utilizado para o
tratamento da DC há mais de quarenta anos. O tempo de tratamento em casos humanos varia
de um a dois meses para o BZ (revisado por Wilkinson e Kelly, 2009).
Após administração por via oral do BZ o mesmo distribui-se pelos tecidos, sofre
metabolização hepática e seus metabólitos são eliminados na urina e fezes. Apresenta uma
absorção por via oral relativamente alta, atravessa a barreira hematoencefálica, sua
concentração plasmática máxima é atingida entre duas ou quatro horas, e seu tempo de meia
vida, em humanos, é em torno de 12 horas (Puppulin, 2005).
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Os efeitos colaterais provocados pelo BZ podem ser agrupados de três maneiras com
diferentes acometimentos: (i) manifestações de hipersensibilidade, como dermatite com erupção cutânea (usualmente entre o sétimo e décimo dia de tratamento), edema periorbital ou
generalizado, febre, linfadenopatia, dores musculares e articulares; (ii) depressão da medula
óssea, incluindo neutropenia, agranulocitose e púrpura trombocitopêmica; e (iii)
polineuropatia periférica, representada por parestesias e polineurite (Castro et al., 2006).
O mecanismo de ação do BZ, um derivado nitro-heterocíclico, nos tripanosomas ainda
não se encontra totalmente elucidado, porém duas hipóteses foram propostas. A primeira
resultou da observação que a ativação do fármaco poderia levar à formação de espécies
reativas de oxigênio (ERO) e a segunda se deu através de reações bioquímicas que levam a
ruptura do DNA do parasito (revisado por Wilkinson e Kelly, 2009).
Outro trabalho que poderia explicar o mecanismo de ação do BZ foi realizado por
Turrens et al. (1996) que mostraram que o BZ é um potente inibidor da enzima NADHfumarato redutase, importante para a produção de energia nos tripanossomatídeos e presente
em todas as fases evolutivas do T. cruzi. Foi observada uma forte correlação entre a inibição
de crescimento de formas epimastigostas em cultura celular e a inibição dessa enzima in vitro.
Apesar dessa enzima não ser o alvo primário desse fármaco, a inibição parcial da mesma
poderia afetar a produção de succinato (o principal substrato respiratório) contribuindo para
sua ação tóxica em células vivas.
Em uma ampla revisão da literatura Toledo et al. (2004) demonstraram que das 104
cepas do parasito estudadas até 2004 58,5% foram susceptíveis aos derivados nitroheterociclícos, 5,77% parcialmente sensíveis e 35,8% foram resistentes. Embora a existência
de cepas naturalmente resistentes aos derivados nitro-herocíclicos seja um fator importante
influenciando a resposta ao tratamento (Guedes et al., 2002; Filardi e Brener, 1987), alguns
trabalhos verificaram que a manutenção do parasito no hospedeiro vertebrado por longo
período promove aumento na resistência ao BZ (Toledo et al., 2004; Veloso et al., 2001).
É muito bem documentado que o tratamento com derivados nitro-heterocíclicos é mais
efetivo durante a fase aguda da DC, quando uma forte ativação do compartimento celular do
sistema imune libera altos níveis de interferon-gama (IFN-γ) e interleucina-12 (IL-12) e
outras citocinas pró-inflamatórias. De acordo com estudos prévios usando a cepa Y do T.
cruzi, a fagocitose in vitro por macrófagos murinos aumenta significativamente quando
populações ou clones WT isolados da cepa Y do T. cruzi são obtidos de camundongos
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infectados 3h após tratamento com BZ. O tratamento in vivo com BZ induz mudança na
mobilidade e forma do parasito o que leva a um aumento na ativação do macrófago. O
aumento de óxido nítrico (·NO) e citocinas têm efeito direto no aumento da fagocitose de
parasitos WT obtidos após tratamento in vivo com BZ. A combinação do tratamento com BZ
aliado à resposta imune pode eliminar o parasito dos tecidos do hospedeiro. É possível que
algumas cepas possam estimular a resposta imune de forma mais eficiente que outras. Cepas
do T. cruzi naturalmente resistentes (Colombiana e VL-10) falham em induzir a síntese de IL12 por macrófagos in vivo e in vitro (Murta et al., 1999).
Trabalhos posteriores mostraram que camundongos nocautes para IFN-γ e infectados
com a cepa Y apresentaram 100% de mortalidade 45 dias após o fim do tratamento com BZ e
0% de cura parasitológica. O mecanismo principal pelo qual o IFN-γ aumenta o efeito
tripanocida do BZ não é sabido e merece outras investigações (Romanha et al., 2002).

1.3.

Status nutricional na infecção pelo Trypanosoma cruzi

A infecção pelo T. cruzi apresenta diversidade morfológica, imunológica e patogênica,
que dependem do hospedeiro e outros fatores ainda indeterminados, bem como das variações
regionais e individuais da doença humana e da infecção natural e experimental (Coura e Dias,
2009). Diversos estudos têm demonstrado a natureza multifatorial dos mecanismos
envolvidos no estabelecimento das diferentes formas clínicas da doença, bem como nos
aspectos inerentes à resposta quimioterápica. Destacam-se, nesse contexto, aspectos inerentes
tanto ao parasito quanto ao hospedeiro (Macedo, 2004).
Dentre os aspectos inerentes ao parasito, a presença de populações geneticamente
distintas vem sendo sugerida como fator determinante (Macedo, 2004; Toledo et al., 2003;
Vago et al., 2000). No âmbito do hospedeiro, o estado nutricional e o padrão de resposta
imune têm sido apontados como os principais fatores determinantes das diferentes formas
clínicas e da eficácia terapêutica (Rivera et al., 2003). A deficiência de micronutrientes no
organismo pode ser induzida por diversos fatores, tais como dietas deficientes, infecções
parasitárias ou uso terapêutico de agentes quelantes.
É importante ressaltar que deficiências de micronutrientes e doenças infectoparasitárias
coexistem em diversos países e, frequentemente, apresentam interações complexas, que
promovem efeitos clínicos deletérios e mutuamente reforçados. Tais combinações são
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predominantemente observadas em países em desenvolvimento e, particularmente em regiões
rurais. Cabe destacar que o significado de tais efeitos sinérgicos depende do estado
nutricional prévio do indivíduo, da natureza e duração da infecção, bem como da dieta
durante o período de recuperação (Scrimshaw e Sangiovanni, 1997).
A infecção pelo T. cruzi representa um protótipo de tal particularidade das doenças
infectoparasitárias, que ocorrem mais comumente entre populações pobres, residentes em
áreas rurais da América Central e do Sul, onde a desnutrição poderia representar um cofator
de impacto sobre o curso da infecção, bem como na resposta terapêutica ao BZ. A desnutrição
é frequente em áreas endêmicas para DC (Andrade e Zicker, 1995). Alguns estudos têm sido
realizados para esclarecer o efeito da nutrição na infecção humana e experimental pelo T.
cruzi (Barros et al., 2002; de Andrade e Zicker, 1995).
Na infecção experimental pelo T. cruzi, a deficiência em zinco parece interagir
sinergicamente, alterando o perfil imunológico do hospedeiro, o que favorece o
desenvolvimento do parasito e exacerba as taxas de parasitemia e mortalidade nos animais
infectados (Fraker et al., 1982). Por outro lado, alguns estudos têm demonstrado a
importância das alterações dos níveis de ferro (Fe) no controle de aspectos parasitológicos em
modelos experimentais infectados pelo T. cruzi (Pedrosa et al., 1990; Lalonde e Holbein,
1984).
O Fe possui um papel central na biologia. Ele é um cofator indispensável para enzimas
envolvidas na proliferação celular, respiração, metabolismo de folato e síntese de DNA.
Contudo, o excesso de Fe “livre” é tóxico. O Fe em sua forma ferrosa participa da reação de
Fenton com o objetivo de catalisar a conversão de peróxido de hidrogênio (H 2 O 2 ) em radicais
hidroxil (HO•) altamente reativos que danificam o DNA, proteínas e lipídios. Embora os
hospedeiros tenham desenvolvido contramedidas para limitar a disponibilidade de Fe para o
patógeno, é necessário assegurar que o Fe disponível é suficiente para manter as funções
celulares essenciais, incluindo a defesa antimicrobiana (Falzacappa e Muckenthaler, 2005).
A manutenção da homeostase celular de Fe não é somente um requerimento geral para o
crescimento e proliferação de todas as células, mas é também de extrema importância para a
regulação da resposta imune. A sua deficiência predispõe o hospedeiro a infecções por
interferir tanto na resposta celular quanto humoral (Kent et al., 1990; Galan et al., 1988;
Blakley e Hamilton, 1988; Weinberg, 1984). As deficiências no status de Fe também são
conhecidas por prejudicarem a função das células do sistema imune, especialmente dos
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linfócitos (Baliga et al., 1982). O Fe modula a expressão de moléculas de superfície de
células T, função fagocítica de macrófagos (Jiang et al., 1993) e a atividade de células natural
killers (NK) (Nishiya et al., 1982). Além disso, o Fe diminui os níveis de IFN-γ em células
mielomonocíticas humanas (Weiss et al., 1992) e reduz a produção de ·NO em células
microgliais murinas (Saleppico et al., 1996).
O controle da homeostase de Fe atua em nível celular e sistêmico. O metabolismo
celular desse mineral é mantido em nível de absorção, armazenamento, exportação e
distribuição intracelular de Fe. A homeostase sistêmica de Fe regula a entrada e saída do
mesmo e mobilização dos estoques (principalmente no fígado) para sustentar a demanda da
eritropoiese. Eritrócitos senescentes são reciclados através do sistema retículo-endotelial em
Fe livre para um posterior ciclo de eritropoiese. Não há caminho fisiológico para a excreção
ativa de Fe do corpo. A perda de sangue e as células da mucosa intestinal são responsáveis
pela maior parte do Fe que deixa o organismo e a absorção do Fe da dieta compensa essas
perdas. Para manter a homeostase sistêmica, a comunicação entre as células que consomem
Fe (principalmente precursores eritróides), os estoques de Fe (hepatócitos e macrófagos) e a
absorção de Fe da dieta (enterócitos do duodeno) devem ser fortemente reguladas
(Falzacappa e Muckenthaler, 2005).
O mecanismo básico pelo qual a forma amastigota do T. cruzi obtém os micronutrientes
do hospedeiro mamífero para sua multiplicação intracelular ainda é desconhecido. Tem-se
investigado o papel das proteínas dos hospedeiros, principalmente, a transferrina no
transporte destes micronutrientes para estas formas parasitárias. Lima e Villalta (1990)
observaram que a transferrina se liga e é internalizada pelas formas amastigotas do T. cruzi in
vitro. Contudo, a relevância fisiológica dessa interação permanece desconhecida uma vez que
as formas amastigotas se replicam no citoplasma das células do hospedeiro, um local onde a
transferrina está ausente.
A nutrição tem uma profunda influência sobre o sistema imunológico, afetando a
suscetibilidade a alguns agentes infecciosos e a gravidade das patologias relacionadas
(Beharka et al., 1997). Sendo a desnutrição frequente em áreas endêmicas para a DC, alguns
estudos (Barros et al., 2002; Andrade and Zicker, 1995) foram realizados a fim de esclarecer
o efeito da nutrição na DC humana e experimental.
Os primeiros trabalhos correlacionando o T. cruzi com as alterações nos níveis de Fe e
infecção foram realizados por Lalonde e Holbein (1984) e por Loo e Lalonde (1984). Eles
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observaram que os camundongos infectados com formas sanguíneas (103 ou 104) da cepa
Brasil do T. cruzi e com estoques intracelulares de Fe aumentados pela injeção de Fe-dextran
(5 mg/5 dias pós-infecção - dpi) apresentaram maior mortalidade. O Fe-dextran é amplamente
utilizado para aumentar os níveis de Fe no corpo (Holbein et al., 1979). Por outro lado, a
alteração dos estoques de Fe do hospedeiro utilizando um quelante de Fe denominado
Desferrioxamina (DFA - Desferal®, Basel, Suíça) (10 mg/quinto e sexto dpi) e dieta
deficiente de Fe reduziu a patogenicidade (Lalonde e Holbein, 1984).
Estudos posteriores que avaliaram os efeitos da deficiência e da suplementação de Fe na
evolução da infecção experimental por diferentes cepas do T. cruzi (Pedrosa et al., 1990)
mostraram resultados que variaram em decorrência do tipo da cepa utilizada, cepa Y e CL (1
400 formas sangüíneas) e cepa YuYu (quinze mil formas sangüíneas). A suplementação com
Fe-dextran (5 mg/quinto dpi) resultou em maior parasitemia e mortalidade com a cepa Y,
maior parasitemia com a cepa CL e nenhum efeito com a cepa YuYu. O uso de DFA (10
mg/quinto dpi) não provocou alteração com as cepas Y e CL e uma infecção branda com a
cepa YuYu. Posteriormente, Pedrosa et al. (1993), em trabalhos utilizando camundongos
convencionais e gnotobióticos, obtiveram os mesmos resultados em relação à cepa Y do T.
cruzi.
A DFA tem sido empregada em estudos que buscam avaliar a relação entre infecção e
status de ferro (Dhur et al., 1989) e atua tanto no meio intracelular quanto no extracelular.
Dois mecanismos são propostos para esta ação: indução da deficiência de Fe por limitar sua
disponibilidade dentro da célula ou interferência direta com a aquisição de Fe pelo parasito
(Hershko e Peto, 1988).
Esse quelante de Fe tem como finalidade acessar os “pools” de Fe no fígado e no
sistema retículo-endotelial, que armazenam uma parcela significativa do Fe corporal. No
entanto, devido à lenta penetração nas células por causa do seu alto peso molecular e
hidrofilicidade, a sua eficiência como quelante intracelular é limitada (Zannineli et al., 1997;
Keberle 1964). Estes aspectos podem explicar os resultados observados anteriormente
(Francisco et al., 2008; Arantes et al., 2007) com relação aos parâmetros utilizados (Fe
tecidual, Fe sérico e hemoglobina) para avaliar as alterações nos estoque de Fe levando a crer
que este fármaco possa induzir um efeito benéfico no hospedeiro.
Estudos realizados anteriormente têm demonstrado que, no âmbito da interação T.
cruzi/hospedeiro no modelo murino a utilização da DFA representa um fator favorável ao
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hospedeiro, com redução da parasitemia, mortalidade, bem como das lesões decorrentes da
fase aguda (Arantes et al., 2007).
Alguns estudos têm sugerido que a DFA pode agir contra o estresse oxidativo (EO)
(Srivastava et al., 1999; Clark e Hunt, 1983) e que simultaneamente auxilia na eliminação do
parasito e aumenta a sobrevivência do hospedeiro. A observação de que a DFA protege os
tecidos contra o EO tornou-se um importante achado a fim de compreender suas qualidades
moleculares. No entanto, quando se observa de forma mais precisa a natureza da mesma,
torna-se evidente sua atuação como uma molécula pró-oxidante. Estudos do mecanismo
redox têm demonstrado que a DFA aumenta a formação de radicais dependentes de Fe
(Klebanoff et al., 1989). Há também trabalhos que apóiam a ideia da DFA como sendo a
causa de danos aos tecidos, incluindo um relatório da DFA como agravante de inflamação e
exacerbação da toxicidade de certos xenobióticos (Blake et al., 1983). Portanto, por um lado,
a DFA pode ser um importante eliminador de substâncias potencialmente oxidantes em certas
partes do corpo, mas por outro lado, também pode atuar como pró-oxidante.
Pesquisas posteriores, desenvolvidas pelo mesmo grupo mostraram que a utilização da
DFA em paralelo ao BZ promoveu 100% de sobrevida em camundongos infectados pela cepa
Y do T. cruzi, sugerindo que a utilização deste quelante também interfere na resposta
quimioterápica. Em relação ao parasitismo tecidual, o tratamento com BZ reduziu o
parasitismo cardíaco e hepático, independente da utilização em paralelo com a DFA; porém,
no baço a redução do parasitismo foi mais evidente nos grupos onde os dois foram utilizados
concomitantemente (Francisco et al., 2008). A DFA sozinha promoveu redução de
parasitismo tecidual quando comparada aos animais somente infectados.

1.4.

Estresse oxidativo, defesas antioxidantes e doença de Chagas

Efeitos tóxicos do oxigênio sobre componentes biológicos já eram conhecidos no final
de século XIX, tornando-se objeto de intensa investigação científica (Halliwell, 2000). Um
radical livre é qualquer espécie capaz de existência independente que contenha um ou mais
elétrons desemparelhados (Haliwell, 1987). Os radicais livres estão relacionados com uma
vasta variedade de doenças, incluindo câncer, doenças hepáticas, aterosclerose e
envelhecimento (Chisolm, Steinberg, 2000; Moriel et al., 1999; Chirico et al., 1993;
Esterbauer et al., 1992 em Lima e Abdalla, 2001). A reação destas espécies com os ácidos
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graxos poliinsaturados, presentes nas membranas celulares e nas lipoproteínas, inicia um
processo em cadeia conhecido como lipoperoxidação, que pode ser avaliado e utilizado como
um indicador do EO celular. Contudo, estes podem participar também de processos
fisiológicos como a geração de eicosanóides, regulação do crescimento celular, fagocitose e
diversas vias de transdução de sinais (England, 1998).
Os organismos vivos estão constantemente sujeitos as ERO produzidas no metabolismo
oxidativo, desintoxicação de xenobióticos ou pela ação da radiação ultravioleta. Devido a este
fato, desenvolveram diferentes sistemas de defesa antioxidante para lidar com as ERO, que
incluem enzimas antioxidantes e antioxidantes de baixo peso molecular (Fairlamb e Cerami,
1992).
O excesso de radicais livres no organismo é combatido por antioxidantes produzidos
pelo corpo ou absorvidos da dieta. De acordo com Halliwell, 2000 “Antioxidante é qualquer
substância que, quando presente em baixa concentração comparada à do substrato oxidável,
regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação do mesmo”. Os antioxidantes
produzidos pelo corpo agem enzimaticamente, a exemplo da glutationa peroxidase (GPx),
catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD), ou não enzimaticamente como a glutationa.
Além dos antioxidantes produzidos pelo corpo, o organismo utiliza aqueles provenientes da
dieta como o a-tocoferol (vitamina-E), β-caroteno (pro-vitamina-A), ácido ascórbico
(vitamina C), e compostos fenólicos.
O organismo humano sofre ação constante de ERO e espécies reativas de nitrogênio
(ERN) geradas em processos inflamatórios, por alguma disfunção biológica ou proveniente
dos alimentos. As ERO incluem todos os radicais do oxigênio, como o ânion radical
superóxido (O 2 •-), radical HO•, radical alquila (L•), alcoxila (LO•) e peroxila (LOO•). Nas
ERN estão incluídos além do peroxinitrito (ONOO-), o •NO e o radical dióxido de nitrogênio
(•NO 2 ). O ânion peroxinitrito (O=NOO-), o ácido hipocloroso (HOCl), o H 2 O 2 , o oxigênio
singlete (1O 2 ) e o ozônio (O 3 ) não são radicais livres, mas podem induzir reações radicalares
no organismo, sendo por isso também considerados como espécies reativas (Patel, 1999;
O’donnell, 1998; Eiserich, Patel, Benzie, 1996; Barber, Hogg, Kalyanaraman, Porter, 1984;
Change, Sies, Boveris, 1979; Bernheim, 1967 em Lima e Abdalla, 2001). As ERO são
derivadas do oxigênio molecular, altamente instáveis e reagem rapidamente com outros
radicais livres e macromoléculas em reações em cadeia para gerarem o aumento de oxidantes
nocivos (Kirkinezos e Moraes, 2001). Acredita-se que os efeitos tóxicos das ERO variam em
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função da quantidade e de sua força oxidante. O H 2 O 2 possui certo grau de reatividade, sendo
altamente ativo em seu local de produção e considerado precursor do HO• (Zacks et al.,
2005).
O •NO é uma espécie ERN e é produzido pela atividade enzimática da óxido nítrico
sintase (NOS). Diferentes isoformas de NOS foram identificadas no citoplasma (iNOS), na
mitocôndria (mtNOS) ou em tipos celulares específicos (e.x. NOS endotelial - eNOS)
(Andrew e Mayer, 1999). O H 2 O 2 e o •NO podem facilmente atravessar membranas e, logo,
são capazes de afetar alvos celulares distantes. A interação do O 2 •− e do •NO resulta em um
composto altamente tóxico, o peroxinitrito (O=NOO−) (Zacks et al., 2005).
O •NO e as ERO, quando produzidos em quantidades fisiológicas, desempenham papéis
críticos em processos normais de desenvolvimento e mecanismos de controle de transdução
de sinais que regulam a proliferação, diferenciação e morte celular. No entanto, quando as
ERO são produzidas em excesso ou por longos períodos, podem exercer efeitos tóxicos que
danificam as células e tecidos, e que resultam na disfunção dos processos fisiológicos. As
ERO podem rapidamente oxidar proteínas, lipídios e ácido desoxirribonucléico (DNA). A
lipoperoxidação provoca danos à integridade da membrana e como conseqüência a perda da
função das proteínas de membrana (Gupta et al., 2009).
Estudos sobre o EO e a DC estão sendo realizados e os mecanismos patogênicos que
envolvem o •NO vêm sendo pesquisados. O EO pode ocorrer no curso da infecção pelo T.
cruzi e durante o desenvolvimento da DC e como resultado ocorre a destruição do tecido por
secreções tóxicas do parasito, por reações imunes mediadas por citotoxidade (Martins et al.,
1998; Tanowitz et al., 1992) ou por danos secundários na mitocôndria (Sadek et al., 2002;
Cardoso et al., 1999; Piper et al., 1994).
Durante o seu ciclo de vida, o T. cruzi está exposto a diferentes ERO geradas pelo
metabolismo aeróbico do parasito, à resposta imune do hospedeiro e, ocasionalmente, as ERO
liberadas pelos fármacos utilizados no tratamento da DC (Turrens, 2004; Docampo, 1990).
As ERO podem levar à ruptura da membrana celular, à inativação de enzimas essenciais, à
mutagênese e a danos à máquina de reparo de DNA. O T. cruzi possui diferentes mecanismos
de detoxificação para manter a homeostase redox, a maioria deles baseados em mecanismos
que envolvem a tripanotiona (Fairlamb et al., 1985).
Tem sido relatado que tripanosomatídeos são desprovidos ou extremamente deficientes
em CAT e GPx selênio-dependente, as defesas antioxidantes mais comuns observadas em
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eucariotos. As SODs são um grupo de metaloenzimas antioxidantes que eliminam os radicais
O 2 •- por dismutação em H 2 O 2 e O 2 . As SODs têm grandes propriedades antioxidantes e
capacidade para proteger as células contra as ERO. Classicamente, as SODs foram
classificadas em três tipos, segundo o co-fator metal ligado no sítio ativo: cobre-zinco (CuZn-SOD) e SODs manganês (Mn-SOD), (ambos presentes na maioria dos procariontes e
eucariontes, incluindo os humanos), e SODs ferro (Fe-SOD), detectada em alguns
procariotas, protozoários e cloroplastos de plantas e algas. Quatro SODs (SOD I, II, III e IV)
foram caracterizadas na forma epimastigota do T. cruzi (Mateo et al., 2008).
A glutationa, sintetizada principalmente no fígado, é um tripeptídeo que existe no
organismo sob as formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) e atua direta ou indiretamente
em muitos processos biológicos importantes, como participação na detoxificação de agentes
químicos e eliminação de produtos da lipoperoxidação. Ainda é requerida para a síntese de
DNA, de proteínas e de algumas prostaglandinas (revisado por Ferreira e Matsubara, 1997).
Mielniczki-Pereira et al. (2007) estudaram a diferença entre a cepa Y e Tulahuen 2 no
que diz respeito a resistência das mesmas ao EO e concluíram que a cepa Tulahuen 2 possui
um nível maior de triparedoxina peroxidade citosólica quando comparada a cepa Y. Esta
peroxidase participa direta ou indiretamente do sistema antioxidante dependente de
tripanotiona, já que os tripanossomatídeos não possuem glutationa e tioredoxina redutases. O
sistema dependente de tripanotiona é um importante fator para a sobrevivência e proliferação
do T. cruzi na presença de macrófagos ativados.
Em pacientes portadores da forma cardíaca da DC, as concentrações de algumas
enzimas relacionadas às defesas antioxidantes como a GPx apresentaram-se reduzidas com a
progressão da DC o que sugere o envolvimento do EO sistêmico (de Oliveira et al., 2007;
Pérez-Fuentes et al., 2003). Santos et al. (2005) observaram que o EO constante causa um
aumento significativo no número de parasitos durante a fase aguda da infecção pelo T. cruzi
em ratos, sugerindo que o EO pode aumentar a patogênese através da supressão do sistema
imune do hospedeiro.
Em modelos experimentais, o EO avaliado pelas substâncias reativas de ácido
tiobarbitúrico (TBARS) e proteína carbonilada (PC) no coração de camundongos infectados
pelo T. cruzi na fase aguda e crônica da infecção demonstraram disfunção mitocondrial como
causa de geração de reativos de oxigênio que conduzem a progressão da cardiomiopatia
chagásica (Wen et al., 2006). Danos no DNA de células cardíacas e do baço vêm sendo

14

FRANCISCO, A.F.

Introdução

encontrados na infecção pelo T. cruzi (Ribeiro et al., 2007). Trabalhos que demonstraram os
efeitos dos inibidores da ciclo-oxigenase na carga parasitária, na anemia e no EO durante a
infecção pelo T. cruzi em camundongos propuseram a existência de pelo menos dois
mecanismos de EO, dependentes ou independentes das vias do •NO e ciclo-oxigenase, onde
uma ou outra é mais evidente dependendo da cepa do parasito (Tatakihara et al., 2008).
Com relação ao tratamento quimioterápico para DC alguns trabalhos têm buscado
compreender de forma mais clara a ligação entre o tratamento com BZ e o EO numa tentativa
de melhor compreender os possíveis mecanismos de ação desse fármaco no hospedeiro.
Pedrosa et al. (2001) mostraram que o tratamento com BZ quando administrado em ratos não
infectados na dose de 40mg/kg de peso corporal por via intraperitoneal aumenta a produção
de TBARS no fígado durante o período de tratamento.
As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades e
essenciais para o funcionamento normal do metabolismo, resposta imune, participação como
coenzimas ou enzimas e em processos metabólicos distintos que são fundamentais para o
funcionamento do organismo. Em condições normais, o seu aporte ao organismo faz-se,
basicamente, através da ingestão de alimentos. Porém, existem situações em que os requisitos
vitamínicos não são supridos e, logo, justificam a sua utilização terapêutica.
A vitamina E é um antioxidante lipossolúvel mais conhecido por sua capacidade de
inibir a peroxidação lipídica pela remoção das ERO e de preservar a membrana celular
(Clarke et al., 2008). Além disso, é um micronutriente com potente propriedade antioxidante
e anti-inflamatória e é capaz de inibir a adesão de leucócitos e agregação plaquetária (Devaraj
et al., 2001;. Li et al., 1996). A suplementação de vitamina E em ratos demonstrou melhora
em alguns aspectos da função imunológica e proteção contra o Streptococcus pneumoniae
tipo I (Heinzerling et al., 1974). Por outro lado, a deficiência de vitamina E induz
diferenciação reduzida de células T imaturas no timo além de favorecer o desenvolvimento da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) (Liang et al., 1996).
Carvalho et al. (2006) demonstraram que ratos infectados com 300.000 formas
tripomastigostas do T. cruzi (cepa Y) submetidos a uma dieta deficiente em vitamina E
apresentaram alterações nos níveis de leucócitos e agravamento da denervação simpática
aguda. O presente trabalho mostrou que o aumento da concentração de macrófagos no
coração dos ratos pertencentes ao grupo deficiente em vitamina E pode explicar, pelo menos
em parte, a exacerbação da desnervação observada nesse grupo. Macrófagos ativados liberam
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ERO e ERN, bem como proteases que degradam as membranas celulares e matriz
extracelulares. Com base nesses resultados os autores especularam que o aumento no estado
redox estaria ligado a uma intensificação no processo de denervação nos animais submetidos
à dieta deficiente em vitamina E.
Maçao et al. (2007) observaram que a terapia com vitamina E e C por um período de
seis meses atenua o EO provocado pela infecção em pacientes em diferentes fases da
cardiopatia chagásica crônica. Os pacientes que foram suplementados com essas vitaminas
apresentaram aumento de marcadores relacionados às defesas antioxidantes e reduziram os
níveis de marcadores relacionados ao EO. Os resultados indicam que a suplementação
antioxidante foi capaz de conter a progressão do EO associado à doença.
Ribeiro et al. (2009) e Maçao et al. (2007) mostraram a importância da suplementação
com vitaminas antioxidantes para o hospedeiro na fase crônica da infecção, promovendo
atenuação no quadro cardíaco de alguns pacientes.
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Até o presente momento, o mecanismo exato de ação do BZ sobre o hospedeiro e sobre
o T. cruzi ainda não se encontra totalmente esclarecido o que promove a existência de muitas
lacunas a serem preenchidas. Portanto, ainda são necessárias investigações mais abrangentes
com o objetivo de se tentar compreender de forma mais clara as reações diretas que o
tratamento quimioterápico pode causar no hospedeiro e, dessa maneira, contribuir para uma
melhor compreensão relacionada à maior ou menor eficácia do tratamento. Um dos
mecanismos de ação do BZ sobre o parasito se dá através do aumento do EO, porém, no
hospedeiro poucos trabalhos foram realizados no intuito de compreender quais alterações
relacionadas ao status oxidativo (marcadores de EO e defesas antioxidantes) o tratamento
quimioterápico pode provocar.
Alterações no estado nutricional do hospedeiro (deficiências ou suplementação de
micronutrientes) podem gerar respostas diferenciadas no combate a um determinado agente
patológico, contribuindo ou não para uma reposta mais eficaz ao patógeno. Além disso, sabese que as alterações dos estoques de Fe promovem mudanças no curso da infecção. Porém,
ainda é desconhecido o papel destas alterações relacionadas ao EO no hospedeiro a fim de
verificar se estas alterações seriam capazes de alterar o balanço redox do hospedeiro e com
isso contribuir para uma resposta distinta em relação à infecção pelo T. cruzi.
As células inflamatórias (macrófagos e neutrófilos) também estão envolvidas na
indução de EO, uma vez que as mesmas são estimuladas e produzidas no intuito de aumentar
a reposta imune com o objetivo de combater um determinado agente patogênico. Por isso,
torna-se necessário avaliar com que intensidade o processo inflamatório ocorre a fim de
observar se essas alterações foram capazes de induzir alterações no balanço redox do
hospedeiro.
A vitamina E é uma importante substância antioxidante proveniente da dieta visto que a
mesma possui capacidade de inibir danos celulares nas membranas das células e aumento do
processo inflamatório. É importante ressaltar que não existem trabalhos que avaliaram o
efeito da suplementação de vitamina E associada à infecção experimental pelo T. cruzi na fase
aguda da infecção. Sendo assim, a identificação de alterações nos marcadores do EO, das
defesas antioxidantes e processo inflamatório podem fornecer importantes contribuições para
melhor compreender as alterações induzidas pela DC. Diante disso, torna-se necessário
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investigar se a suplementação com vitamina E na fase aguda da infecção pode de alguma
maneira minimizar os efeitos do EO causados pelo tratamento com BZ.
Uma vez que o tratamento com BZ induz aumento de EO no parasito e que, em
hospedeiros, poucos trabalhos foram realizados no intuito de compreender quais alterações
este tratamento provoca sobre o status oxidativo, torna-se importante avaliar o efeito do
tratamento com BZ em camundongos infectados ou não pelo T. cruzi. Além disso, visto que a
alteração dos estoques de Fe, que é importante para manutenção do balanço redox do
hospedeiro, apresentou efeito benéfico na infecção experimental pelo T. cruzi e considerando
o efeito antioxidante da vitamina E torna-se relevante avaliar o impacto dessas alterações
nutricionais sobre o efeito do tratamento com BZ.
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Objetivos

Objetivo geral

Avaliar marcadores do estresse oxidativo, das defesas antioxidantes e o processo
inflamatório em animais não infectados ou infectados com o T. cruzi considerando o
tratamento quimioterápico com BZ, as alterações dos estoques de ferro pelo uso da DFA ou
ainda, a suplementação com vitamina E durante a fase aguda da DC.

3.2.

Objetivos específicos

Avaliar a parasitemia e mortalidade;

Dosar indicadores de estresse oxidativo no soro e fígado;

Verificar as defesas antioxidantes no soro e fígado;

Quantificar o processo inflamatório no fígado, coração e músculo esquelético.
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4.1.

Foram

Materiais e Métodos

Animais utilizados

utilizados

156

camundongos

suíços

(Mus

musculus)

machos

com

aproximadamente 30 dias de idade, pesando entre 20-25 g. Todo o protocolo experimental foi
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFOP) (Anexos 1 e 2).

4.1.1. Delineamento e protocolos experimentais

Do total de animais (n= 156), 36 foram utilizados para avaliação da parasitemia e
mortalidade dos grupos infectados e o restante para composição dos grupos experimentais.
Como pode ser observado na Figura 2, os animais foram distribuídos em 12 grupos
experimentais, sendo seis grupos não infectados (n= 60) e seis infectados (n=60).
Os grupos de animais não infectados receberam a seguinte nomenclatura: C:
camundongos não infectados (n= 9); D: camundongos não infectados e submetidos à
alteração dos estoques de Fe com DFA (n= 9); B: camundongos não infectados e tratados
com BZ (n= 9); DB: camundongos não infectados, submetidos à alteração dos estoques de
ferro com DFA e tratados com BZ (n= 9); V: camundongos não infectados e suplementados
com vitamina E (n= 12) e VB: camundongos não infectados, suplementados com vitamina E
e tratados com BZ (n= 12).
Os grupos de animais infectados receberam a seguinte nomenclatura: I: camundongos
infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); ID: camundongos infectados com a cepa Y do T.
cruzi e submetidos à alteração dos estoques de Fe com DFA (n= 9); IB: camundongos
infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados com BZ (n= 9); IDB: camundongos infectados
com a cepa Y do T. cruzi, submetidos à alteração dos estoques de Fe com DFA e tratados
com BZ (n= 9); IV: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e suplementados com
vitamina E (n= 12) e IVB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi, suplementados
com vitamina E e tratados com BZ (n= 12).
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GRUPOS CONTROLE

GRUPOS INFECTADOS

C - não infectados

I - infectados

B - não infectados e tratados com BZ

IB - infectados e tratados com BZ

D - não infectados e submetidos à alteração dos
estoques de ferro com DFA

ID - infectados e submetidos à alteração dos
estoques de ferro com DFA

DB - não infectados, submetidos à alteração dos
estoques de ferro com DFA e tratados com BZ

IDB - infectados, submetidos à alteração dos
estoques de ferro com DFA e tratados com BZ

V - não infectados e suplementados com
vitamina E

IV - infectados e suplementados com vitamina E

VB - não infectados, suplementados com
vitamina E e tratados com BZ

IVB - infectados, suplementados com vitamina E
e tratados com BZ

Figura 2 - Distribuição dos animais nos grupos controle (n=60) e infectados (n=60). As setas indicam
as comparações estatísticas realizadas entre cada grupo infectado e o seu respectivo controle (não
infectado).

4.1.2. Distribuição dos grupos

Este trabalho foi dividido em três etapas, onde os diferentes grupos de animais foram
distribuídos de acordo com a abordagem empregada. Em todas as etapas foram avaliados
marcadores de EO e das defesas antioxidantes, além do processo inflamatório hepático,
cardíaco e muscular.
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Na primeira abordagem foi avaliado o efeito do tratamento com BZ sobre estes
parâmetros em animais não infectados ou infectados pelo T. cruzi (Figura 3).

ABORDAGEM 1
C - não infectados

I - infectados

B - não infectados e tratados com BZ

IB - infectados e tratados com BZ

Figura 3 - Esquema representando a abordagem 1. C: grupo de animais não infectados (n= 9); I:
grupo de animais infectados com o Trypanosoma cruzi (n= 9); B: grupo de animais não infectados e
tratados com Benzonidazol (n= 9); e IB: grupo de animais infectados com o Trypanosoma cruzi e
tratados com Benzonidazol (n= 9). As setas na cor verde indicam animais não infectados e na cor
vermelha animais infectados. Sempre foram comparados animais não infectados em relação aos animais
infectados (setas grossas) e animais que receberam tratamento com aqueles que não receberam (setas
finas), não infectados ou infectados.
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Na segunda abordagem, os mesmos parâmetros foram avaliados em animais não
infectados ou infectados com o T. cruzi considerando a alteração dos estoques de Fe pelo uso
da DFA. Além disso, nesta abordagem também foi avaliado o efeito do tratamento com BZ
no modelo de alteração dos estoques de Fe com DFA, em animais não infectados ou
infectados com o T. cruzi (Figura 4).

ABORDAGEM 2
C - não infectados

I - infectados

D - não infectados e submetidos a alteração
de ferro com DFA

ID - infectados e submetidos a alteração de
ferro com DFA

DB - não infectados, submetidos a alteração
de ferro com DFA e tratados com BZ

IDB - infectados, submetidos a alteração de
ferro com DFA e tratados com BZ

Figura 4 - Esquema representando a abordagem 2. C: grupo de animais não infectados (n= 9); I:
grupo de animais infectados com o Trypanosoma cruzi (n= 9); D: grupo de animais não infectados e
submetidos à alteração dos estoques de ferro com DFA (n= 9); ID: grupo de animais infectados com o
Trypanosoma cruzi e submetidos à alteração do estoques de ferro com DFA (n= 9); DB: grupo de animais
não infectados, submetidos à alteração dos estoques de ferro com DFA e tratados com Benzonidazol (n=
9); IDB: grupo de animais infectados com o Trypanosoma cruzi, submetidos à alteração dos estoques de
ferro com DFA e tratados com Benzonidazol (n= 9). As setas na cor verde indicam animais não
infectados e na cor vermelha animais infectados. Sempre foram comparados animais não infectados em
relação a animais infectados (setas grossas) e animais que tiveram alteração nos estoque de ferro com
DFA em relação àqueles que não tiveram e em relação aqueles que tiveram alteração nos estoques de
ferro com DFA e foram tratados com Benzonidazol (setas finas), não infectados ou infectados.
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A terceira abordagem envolveu a análise dos mesmos parâmetros anteriores em animais
infectados que receberam suplementação com um antioxidante, a vitamina E. A esta última
abordagem também foi somado o efeito adicional do tratamento com BZ (Figura 3).

ABORDAGEM 3
C - não infectados

I - infectados

V - não infectados e suplementados com
vitamina E

IV - infectados e suplementados com
vitamina E

VB - não infectados, suplementados com
vitamina E e tratados com BZ

IVB - infectados, suplementados com
vitamina E e tratados com BZ

Figura 5 - Esquema representando a abordagem 3. C: grupo de animais não infectados (n= 9); I:
grupo de animais infectados com o Trypanosoma cruzi (n= 9); V: grupo de animais não infectados e
suplementados com vitamina E (n= 12); IV: grupo de animais infectados com o Trypanosoma cruzi e
suplementados com vitamina E (n= 12); VB: grupo de animais não infectados, suplementados com
vitamina E e tratados com Benzonidazol (n= 12); e IVB: grupo de animais infectados com o
Trypanosoma cruzi, suplementados com vitamina E e tratados com Benzonidazol (n= 12). As setas na cor
verde indicam animais não infectados e na cor vermelha animais infectados. Sempre foram comparados
animais não infectados em relação a animais infectados (setas grossas) e animais que foram
suplementados com vitamina E em relação àqueles que não foram e em relação aqueles que foram
suplementados com vitamina E e tratados com Benzonidazol (setas finas) não infectados ou infectados.

A infecção dos animais bem como o esquema terapêutico utilizado para a alteração dos
estoques de ferro, tratamento quimioterápico com BZ e suplementação com vitamina E foram
descritos a seguir.

4.1.3. Infecção dos animais

Os animais foram inoculados com 500 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do
T. cruzi por via intraperitoneal. As formas sanguíneas foram obtidas de camundongos
infectados pela cepa Y (T. cruzi II), considerada parcialmente resistente ao tratamento
quimioterápico (Veloso et al., 2001; Filardi e Brener, 1987).
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4.1.4. Alteração dos estoques de ferro
O quelante de Fe DFA foi administrado por via intraperitoneal nos animais na dose de 5
mg/animal/dia durante 14 dias antes da infecção e por mais 21 dpi. Os camundongos
pertencentes aos grupos que não receberam DFA receberam a mesma quantidade do diluente
do medicamento (H 2 O para injeção) nos períodos equivalentes aos que receberam o DFA
(Figura 6).
4.1.5. Tratamento quimioterápico

Para o tratamento etiológico da DC foi empregado o BZ na dose de 100 mg/kg de peso
corporal via gavagem (Filardi e Brener, 1987), a partir do primeiro dia em que foi
identificado parasitemia patente no exame de sangue a fresco (sete dias pós-infecção) e por
mais 20 dias de infecção. Foi administrada a mesma quantidade de H 2 O destilada via
gavagem nos camundongos que não receberam esse tratamento (Figura 6).

4.1.6. Suplementação com vitamina E

A vitamina E (Tocotrimax - Galena) foi administrada nos animais na dose de 100
mg/Kg/animal/dia via gavagem a partir do dia do inóculo e por mais 20 dias de infecção
(Figura 6). Foi administrada a mesma quantidade de H 2 O destilada via gavagem nos
camundongos que não receberam a suplementação (Figura 6).
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Tempo em dias

-14

0

7

14

21

Infecção
Cepa Y

Alterações dos estoques de Fe com DFA (5 mg/animal/dia)
Suplementação com Vitamina E (100 mg/Kg/dia)
Tratamento com BZ (100 mg/Kg/dia)
Parasitemia /mortalidade
Necropsias

Soro para dosagem de

Fígado para dosagem de

NO• e SOD

TBARS, PC e GT

Avaliação do processo inflamatório:
 Fígado
 Coração
Músculo esquelético

Figura 6 - Esquema mostrando os protocolos utilizados durante o experimento.
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Parasitemia

A parasitemia foi determinada diariamente a partir do quarto dpi até a negativação do
exame por cinco dias consecutivos, segundo a metodologia de Brener (1962). Cinco µL de
sangue da veia caudal dos camundongos foram analisados diariamente ao microscópio óptico
e a curva de parasitemia foi plotada para cada grupo experimental empregando a média diária
da parasitemia detectada dos animais. Essa foi expressa em número de tripomastigotas
sanguíneos por 0,1 mL de sangue e os parâmetros abaixo também foram avaliados:

Período pré-patente (PPP)
O PPP corresponde ao período compreendido entre a inoculação e o primeiro dia de
detecção do parasito no sangue periférico do animal.

Período patente (PP)
O PP corresponde ao período compreendido entre o primeiro dia de exame a fresco
positivo até a completa negativação da parasitemia e foi expresso em dias.

Pico máximo de parasitemia (PMP)
O PMP corresponde ao máximo de parasitemia e foi expresso em número de
tripomastigotas sanguíneos/0,1 mL de sangue.

Dia do pico máximo de parasitemia (DPMP)
O DPMP corresponde ao dia de ocorrência do máximo de parasitemia e foi expresso em
dias.

4.3.

Taxa de mortalidade

Para determinação da taxa de mortalidade os animais foram acompanhados diariamente
após o inóculo até 40 dpi e a mortalidade registrada, sendo expressa em porcentagem
cumulativa.

30

FRANCISCO, A.F.

4.4.

Materiais e Métodos

Necropsias e coleta de material biológico

Os animais foram eutanasiados aos sete, 14 e 21 dpi por deslocamento cervical. Foram
coletados aproximadamente 1 mL de sangue para obtenção de soro e fragmentos do fígado
para armazenamento em freezer -80°C para posterior avaliação de marcadores de EO e
defesas antioxidantes. Também foram coletados fragmentos do fígado, coração e músculo
esquelético para fixação em formol a 3,7% tamponado (pH 7.2) por 24h para posterior
processamento rotineiro e avaliação histopatológica.

4.5.

Avaliação do estresse oxidativo

As medidas do EO foram realizadas pela quantificação de TBARS (Buege e Aust,
1978) e PC (Battisti et al., 2008) no tecido hepático, e pela determinação da concentração de
•

NO sérico dos animais necropsiados aos sete, 14 e 21 dpi.

Substâncias Reativas de Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)

A determinação da concentração de TBARS foi baseada na capacidade do ácido
tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a lipoperóxidos reativos, sendo esta dosagem realizada
conforme descrito por Buege e Aust, (1978). Foi acrescentado ao homogenato de fígado 250
µL de ácido tricloroacético (TCA) a 28%, 250 µL de TBA a 1% e 125 µL de butilhidroxitolueno. A mistura foi homogeneizada e colocada em banho-maria a 95ºC por 15 min.
Após o tempo decorrido as amostras foram centrifugadas a 10000 g por 10 min e lidas em
espectrofotômetro a 535 nm. A concentração de TBARS foi determinada utilizando o
coeficiente de extinção molarε = 1,56 x 10

5

L.mol-1.cm-1, segundo a lei de Lambert Beer.

Usualmente essa concentração é representada em nmoles por mg de proteína.
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Proteína Carbonilada (PC)

A oxidação de proteína por ERO leva à formação de derivados carbonílicos. Esses
podem ser mensurados por métodos sensíveis, particularmente aqueles que utilizam o 2,4dinitrofenilhidrazina (DNP). O DNP reage com grupos carbonílicos gerando a hidrazona
correspondente, a qual pode ser analisada espectrofotometricamente. A determinação da
concentração hepática de proteína carbonilada foi realizada conforme descrito por Levine et
al. (1994).
Para a dosagem acima foi acrescentado ao homogenato de fígado 500 µL de TCA a
10% e posterior centrifugação à 5000 g por 10 min à 4°C. O sobrenadante foi descartado para
adição de 500 µL de DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) ao tubo A (amostra) e 500 µL de HCl
ao tubo C (controle). Os tubos foram homogeneizados e aqueles contendo DNPH foram
mantidos “ao abrigo de luz” à temperatura ambiente por 30 min. Foi adicionado 500 µL de
TCA a 10% em cada tubo, homogeinizados no vórtex e centrifugados à 5000 g por 10min à
4°C. O sobrenadante foi descartado dos tubos A e C. Após essa etapa 1 mL da mistura de
etanol com acetato de etila foi adicionada aos tubos A e C e homogeinizada no vórtex. Os
mesmos foram centrifugados e o sobrenadante foi descartado, sendo mais 1 mL da mistura
etanol e acetato de etila adicionada. Os tubos foram homogeneizados e centrifugados. O
sobrenadante foi descartado e 1 mL de dodecil sulfato de sódio (SDS) a 6% foi acrescentado,
homogeneizado e centrifugado à 10000 g por 10 min à 4°C. Finalmente, o sobrenadante foi
lido no espectrofotômetro à 370 nm.
A concentração de proteína carbonilada foi determinada utilizando a equação de
Lambert Berr: A = C.b.ε
Onde A é a subtração da absorbância do tubo A pela absorbância do tubo C, C é a
concentração, b é o caminho óptico e ε é o coeficiente de extinção molar. O conteúdo de
proteína carbonilada foi calculado usando o coeficiente de extinção molar de 22 000 M-1 cm1 e expresso por nmol de proteína carbonilada formada por mg de proteína.
Para se obter a concentração de proteína carbonilada em relação à concentração de
proteínas totais no fígado, este parâmetro foi determinado pelo método de Lowry (descrito a
seguir).
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O método de dosar proteína Lowry é um ensaio confiável e amplamente usado. Esse
método foi descrito pela primeira vez por Lowry et al. (1951) sendo baseado nas ligações das
proteínas, em meio alcalino, com os íons cobre (Cu2+) formando uma cor azul que é
dependente em partes, do índice de tirosina e triptofano da amostra, já que os Cu2+ catalisam
a oxidação de aminoácidos aromáticos.
Primeiramente, foi preparada uma curva padrão para proteínas totais, onde diferentes
concentrações de proteínas obtidas a partir de uma solução estoque de albumina foram
diluídas em H 2 O. Para cada amostra foram retirados 10 µL do homogenato e completados
com 90 µL de H 2 O destilada. Um mL do reagente C (mistura de sulfato de cobre, citrato de
sódio, carbonato e hidróxido de sódio) foi adicionado e após homogeneização esperou-se 15
min. Posteriormente, foi adicionado 100 µL do reagente D (Folin-Ciocateau diluído em
H 2 O). As amostras foram incubadas a temperatura ambiente, no escuro, por 30 min e lidas
em espectrofotômetro a 660 nm.
Foi plotado um gráfico expressando a concentração do padrão (eixo Y) x absorbância
do padrão (eixo X). Após regressão linear, foi determinada a equação da reta com a seguinte
característica: Concentração = a x Absorbância + b. Esta equação foi utilizada para
determinar a concentração de proteínas totais nos homogeneizados de tecidos. Todas as
concentrações foram obtidas em mg/mL.
Nitrito + nitrato (•NO)
A avaliação da concentração do •NO sérico foi realizada pela medida de nitritos (•NO2)
e nitratos (NO3-), segundo o método de Green et al. (1982). As amostras foram descongeladas
e alíquotas de 50 μl foram transferidas para eppendorfs de 500 μL e diluídas em 50 μL de
H 2 O destilada. Para a conversão de nitrato a nitrito foram adicionados às amostras 30 μL de
um coquetel contendo 10 μL de flavina adenina dinucleotídeo (FAD - Sigma), diluído 1:10
em H 2 O destilada, 10 μL de nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida (NADPH - Sigma)
e 10 μL da enzima nitrato redutase (Sigma). As amostras foram incubadas por 12h a 37ºC.
No dia seguinte, foi realizada a desproteinização através da adição de 10 μL de sulfato
de zinco (ZnSO 4 ), seguida por cinco min de centrifugação a 5000 rpm. Após esta etapa, as
amostras foram plaqueadas em duplicata em placas de 96 poços de fundo chato. Em seguida,
foi aplicado 50 μL do reagente de Griess com posterior incubação a temperatura ambiente por
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10 min. O reagente foi preparado na hora do uso, misturando partes iguais de duas soluções A
e B na proporção de 1:1. Sendo a solução A composta de Sulfanilamida 1% (MERCK) e a
solução B de Naftilenodiamino 0,7% (Sigma).
Posteriormente, foi determinada a absorbância a 570 nm em leitor de ELISA (Molecular
Devices, E Max, USA). A concentração do •NO foi determinada utilizando-se como padrão
concentrações de 0,78 a 100 μM de nitrato de sódio (NaNO 2 ).
4.6.

Avaliação das defesas antioxidantes

Superóxido Dismutase (SOD)

A atividade da enzima antioxidante SOD foi quantificada no soro dos animais aos sete,
14 e 21 dpi. Para a dosagem de SOD foi utilizado o kit 19160 (Fluka, USA) que usa um
sistema de geração de ânions superóxido, xantina e xantina oxidase, e avalia a capacidade da
solução teste, sob condições padrões, em inibir a reação do ânion superóxido com o WST (2(4 iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-5-tetrazolio). Esta reação forma um composto denominado
formazan, o qual absorve luz à 450 nm.
Primeiramente, foram adicionados 200 µL de WST em todos os poços da placa de Elisa
acrescido de 2,5 µL de soro das amostras nos respectivos poços. Adicionou-se 17,5 µL de
água milliQ em todos os poços, exceto no branco 1 (B1) e branco 3 (B3). Foram adicionados
20µL da enzima diluída presente no Kit no B1 e nos poços das amostras sem branco 2 (B2).
Colocou-se no B3 e nas amostras com B2, 20 µL do tampão diluído presente no Kit. Pipetouse 20 µL de água milliQ nos poços B1 e B2. Posteriormente, a placa foi incubada em estufa a
37ºC por 20min e procedeu-se a leitura das absorbâncias em leitor de Elisa a 450 nm.
Atividade de SOD (velocidade de inibição) = [((A branco 1-A branco 3) - (A amostra A branco 2))/( A branco 1-A branco 3))*100].
Portanto a atividade da enzima SOD foi determinada através da habilidade da mesma
contida no soro em inibir a reação do ânion superóxido com o WST e, conseqüente, a
formação do produto Formazan. A inibição da produção do cromógeno é proporcional a
atividade de SOD presente na amostra.
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Conteúdo de Glutationa Total

O conteúdo de GT foi dosado aos sete, 14 e 21 dpi em 100 mg de tecido hepático.
Utilizou-se o kit Sigma # CS0260. A glutationa está presente nas células principalmente
como GSH, representando em torno de 90%, o restante aparece na forma GSSG. Este Kit
utiliza um método cinético para mensurar os níveis de glutationa total (GSH+GSSG) em
amostras biológicas, através da redução do DTNB (ácido 5,5´-ditio-bis-2-nitrobenzóico) à
TNB.
1) 2GSH + DTNB → GSSG + 2TNB
2) GSSG + NADPH + H+ Glutationa redutase 2GSH + NADP+

A combinação das duas reações:
DTNB + H+ + NADPH Glutationa redutase 2TNB + NADP+
GSSG/GSH
Para a preparação da amostra biológica, 100 mg de fígado foi homogeneizado com 1
mL de ácido sulfosalicílico 5% (SSA) e, em seguida, centrifugado a 10000 g, por 10 min à
4ºC. O sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica. Primeiramente, 150 µL da
mistura (tampão 1x + glutationa redutase diluída em tampão 1x + DNPH) foram pipetados em
uma placa de Elisa. Adicionou-se 10 µL dos homogenatos nos respectivos poços, 10 µL de
solução padrão de glutationa + SSA 5% nos cinco poços referentes à curva padrão e 10 µL de
SSA 5% no poço referente ao branco. Pipetou-se 50 µL de NADPH em todos os poços e foi
disparado o cronômetro. As amostras foram lidas cinco vezes em leitor de Elisa 405 nm com
intervalo de um min entre as leituras. Um gráfico foi plotado utilizando os pontos obtidos na
curva padrão (estes pontos obtidos foram o delta das absorbâncias). Após análise de regressão
linear, foi determinada a equação da reta. Esta equação foi utilizada para determinar a
concentração em nmoles de GT em 10 µL de amostra, e este valor convertido para 1 mL de
amostra.
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Quantificação do processo inflamatório

Os tecidos previamente fixados em formol foram desidratados em concentrações
crescentes de álcool (70, 80, 90 e 100%), diafanizados em xilol, embebidos e incluídos em
parafina. Os blocos de parafina foram submetidos à microtomia para obtenção de cortes com
espessura de quatro µm. Em seguida os cortes foram submetidos à coloração pelo método de
Hematoxilina-Eosina (H&E) para quantificação do processo inflamatório.
Os cortes foram desparafinizados em duas trocas de xilol, hidratados em concentrações
decrescentes de álcool (100, 90, 80 e 70%) e então lavados em H 2 O corrente. Em seguida,
foram corados pela Hematoxilina, por 10 min e lavados em H 2 O corrente, para retirada do
excesso do corante. Os cortes foram diferenciados em álcool acidulado (100 mL de álcool
absoluto e 10 gotas de ácido clorídrico) e novamente lavados em H 2 O corrente para evitar
acidificação excessiva. Posteriormente, foram corados pela Eosina, por 30 seg. Após a última
lavagem em H 2 O corrente, foram desidratados, em 2 banhos de álcool absoluto e levados à
estufa a 56ºC para secagem e montados com lamínula e Entellan.
Para avaliação do processo inflamatório todos os núcleos celulares presentes nos
fragmentos do fígado, coração e músculo esquelético foram quantificados em 20 imagens
(campos) aleatórias totalizando uma área percorrida igual a 1,5 x 106 μm2. As imagens foram
visualizadas pela objetiva de 40x e digitalizadas através da microcâmera Leica DFC340FX
associada ao microscópio Leica DM5000B e todas as imagens foram analisadas com o
auxílio do software de análise e processamento de imagem Leica QwinV3 no Laboratório
Multiusuários do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de
Ouro Preto. O processo inflamatório foi determinado pela diferença significativa (p<0,05)
entre o número de núcleos celulares presentes sempre nos grupos de animais infectados pelo
T. cruzi e seus respectivos controles não-infectados ± desvio padrão (Maltos et al., 2004;
Caliari, 1997).
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Análises estatísticas

Os testes estatísticos foram realizados com o apoio instrumental dos softwares Minitab
13.20 para Windows (Minitab Inc., Pennsylvania, USA) e GraphPad Prism 5 (Prism
Software, Irvine, CA, USA). Nos grupos infectados foi utilizado o teste T de Student pareado
para a análise da área sob a curva de parasitemia. Para comparação entre os grupos descritos
em materiais e métodos foi utilizado teste T de Student.
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Resultados

Impacto do tratamento com Benzonidazol sobre o estresse oxidativo, as
defesas antioxidantes e o processo inflamatório

5.1.1. Parasitemia e Mortalidade
Os valores de parasitemia e o percentual de mortalidade dos animais dos grupos I e IB
estão apresentados nas Figuras 7A e B, respectivamente. Os animais pertencentes ao grupo I
apresentaram maior pico de parasitemia (1.564.000 tripomastigotas/0,1 mL de sangue)
quando comparados aos animais do grupo IB (32.338 tripomastigotas/0,1 mL de sangue),
sendo 48 vezes menor nos animais do grupo IB. Os camundongos pertencentes ao grupo I e
IB apresentaram taxa de mortalidade de 100 e 0%, respectivamente. Os animais pertencentes
ao grupo I vieram a óbito a partir do sétimo dpi (Figura 7B).
A avaliação dos parâmetros relacionados à curva de parasitemia referente aos animais
dos grupos I e IB não mostraram diferenças significativas entre o período pré-patente (PPP)
nos animais dos grupos I (PPP=4) e IB (PPP=6). Por outro lado, o período patente (PP) nos
animais do grupo IB (PP=4) foi significativamente menor quando comparado aos animais do
grupo I (PP= 17). O pico de parasitemia dos animais pertencentes aos grupos I e IB ocorreu
no 9o dpi e 8o dpi, respectivamente.
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Figura 7 - Parasitemia (A) e taxa de mortalidade (B) de camundongos suíços inoculados
intraperitonealmente com 500 formas tripomastigotas sangüíneas da cepa Y do Trypanosoma cruzi
(n=12). I: camundongos infectados (n= 6); IB: camundongos infectados e tratados com Benzonidazol (n=
6).

40

FRANCISCO, A.F.

Resultados

5.1.2. Estresse oxidativo

A avaliação do EO aos sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos animais
infectados (C x I) e nos animais tratados com BZ em relação aos infectados e tratados com
BZ (B x IB) bem como entre os animais não infectados (C x B) ou infectados (I x IB) está
apresentada na Figura 8. Optou-se por representar nos gráficos todos os resultados, mas pela
descrição no texto apenas dos resultados que apresentaram diferenças estatísticas.
Os níveis de TBARS apresentaram-se significativamente maiores no sétimo dpi nos
animais pertencentes ao grupo I quando comparados aos animais do grupo C (Figura 8 A).
Os níveis de PC apresentaram-se significativamente maiores no sétimo dpi no grupo I
quando comparado ao grupo C (Figuras 8 D). Foram observados níveis significativamente
maiores de PC aos sete, 14 e 21 dpi nos animais do grupo B quando comparado aos animais
dos grupos C e IB (Figuras 8 D, E e F).
Os níveis de nitrito + nitrato aos sete dpi mostraram-se em quantidades
significativamente menores nos animais do grupo B quando comparados aos animais do
grupo C (Figura 8 G). No 14o dpi, apresentaram-se aumentados no grupo I em relação ao
grupo C e IB. Enquanto os animais do grupo B apresentaram menores níveis deste marcador
quando comparados ao grupo C (Figura 8 H). Aos 21 dpi este aumento se manteve nos
animais do grupo I quando comparado aos animais do grupo IB sendo que estes apresentaram
redução em relação ao grupo B (Figura 8 I).
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Figura 8 - Níveis hepáticos de substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteína
carbonilada (PC) e níveis séricos de óxido nítrico (nitrito + nitrato) em camundongos infectados ou
não e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=36). C: camundongos
não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); B: camundongos não
infectados e tratados com Benzonidazol (n= 9); IB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e
tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos
avaliados (p < 0,05).
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5.1.3. Defesas antioxidantes

A avaliação das defesas antioxidantes (atividade de SOD e GT) aos sete, 14 e 21 dpi nos
animais controle em relação aos animais infectados (C x I) e nos animais tratados com BZ em
relação aos infectados e tratados com BZ (B x IB) bem como entre os animais não infectados
(C x B) ou infectados (I x IB) está apresentada na Figura 9. Optou-se por representar nos
gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto apenas dos resultados que
apresentaram diferenças estatísticas.
A atividade de SOD nos animais do grupo B se mostrou aumentada quando comparadas
aos animais do grupo C aos sete dpi (Figura 9 A). Aos 21 dpi os animais do grupo IB
apresentaram aumento na atividade de SOD quando comparados aos animais do grupo I
(Figura 9 C).
A atividade de GT aos sete dpi mostrou-se aumentada nos animais do grupo IB quando
comparados aos animais do grupo B (Figura 9 D).
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Figura 9 - Atividade de superóxido dismutase (SOD) no soro e conteúdo de glutationa total (GT)
nos hepatócitos de camundongos infectados ou não e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14
e 21 dias pós-infecção (n=36). C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a
cepa Y do T. cruzi (n= 9); B: camundongos não infectados e tratados com Benzonidazol (n= 9); IB:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras
indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).
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5.1.4. Processo inflamatório

A avaliação do processo inflamatório no fígado, coração e músculo esquelético aos sete,
14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos animais infectados (C x I) e nos animais
tratados com BZ em relação aos infectados e tratados com BZ (B x IB) bem como entre os
animais não infectados (C x B) ou infectados (I x IB) está apresentada nas Figuras 10, 12 e
14. Optou-se por representar nos gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto
apenas

dos

resultados

que

apresentaram

diferenças

estatísticas.

Fotomicrografias

representativas da avaliação histopatológica do fígado, coração e músculo esquelético feita
aos 21 dpi podem ser observadas nas Figuras 11, 13 e 15, respectivamente.
O processo inflamatório hepático se mostrou aumentado aos 14 e 21 dpi nos animais do
grupo I quando comparados aos animais do grupo C (Figuras 10 B e C). Aos sete, 14 e 21 dpi
os animais do grupo IB apresentaram aumento do processo inflamatório hepático quando
comparados aos animais do grupo B (Figuras 10 A, B e C). Aos 21 dpi o fígado apresentou
aumento significativo do processo inflamatório nos animais do grupo B quando comparados
aos animais do grupo C (Figura 10 C).
O processo inflamatório cardíaco se mostrou maior aos 21 dpi nos animais pertencentes
ao grupo I quando comparados aos animais do grupo C (Figura 12 C).
O processo inflamatório no músculo esquelético foi maior no 14o dpi nos animais
pertencentes ao grupo B quando comparados aos animais dos grupos C e IB (Figura 14 B).
Aos 21 dpi os animais do grupo I mostraram aumento no processo inflamatório no músculo
esquelético quando comparados aos grupos C e IB (Figura 14 C).
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Figura 10 - Processo inflamatório hepático de camundongos infectados ou não e tratados ou não
com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=36). C: camundongos não infectados (n= 9); I:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); B: camundongos não infectados e tratados com
Benzonidazol (n= 9); IB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados com Benzonidazol
(n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).

Figura 11- Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no fígado de camundongos
infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não e tratados ou não com Benzonidazol no 21o
dia pós-infecção: camundongos não infectados (C) apresentando aspecto histológico normal (a);
camundongos não infectados e tratados com BZ (B) apresentando processo inflamatório discreto (c);
camundongos infectados (I) ou infectados e tratados com Benzonidazol (IB) apresentando processo
inflamatório mais evidente (b, d); Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm.
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Figura 12 - Processo inflamatório cardíaco de camundongos infectados ou não e tratados ou não
com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=36). C: camundongos não infectados (n= 9); I:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); B: camundongos não infectados e tratados com
Benzonidazol (n= 9); IB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e tratados com Benzonidazol
(n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).

Figura 13 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no coração de camundongos
infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não e tratados ou não com Benzonidazol no 21o
dia pós-infecção: camundongos não infectados (C) ou não infectados e tratados com BZ (B) ou ainda,
infectados e tratados com Benzonidazol (IB) apresentando aspecto histológico normal (a, c, d);
camundongos infectados (I) apresentando processo inflamatório (b). Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm.
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Figura 14 - Processo inflamatório do músculo esquelético de camundongos infectados ou não e
tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=36). C: camundongos não
infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); B: camundongos não
infectados e tratados com Benzonidazol (n= 9); IB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e
tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos
avaliados (p < 0,05).

Figura 15 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no músculo esquelético de
camundongos infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não e tratados ou não com
Benzonidazol no 21o dia pós-infecção: camundongos não infectados (C) ou não infectados e tratados
com BZ (B) ou ainda, infectados e tratados com Benzonidazol (IB) apresentando aspecto histológico
normal (a, c, d); camundongos infectados (I) apresentando processo inflamatório (b). HematoxilinaEosina. Barra=50µm.
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Resultados

Impacto das alterações nos estoques de ferro sobre o estresse oxidativo, as
defesas antioxidantes e o processo inflamatório

5.2.1. Parasitemia e Mortalidade

A parasitemia e o percentual de mortalidade dos animais dos grupos I, ID e IDB está
representada nas Figuras 16 A e B, respectivamente. Não foram observadas diferenças
significativas entre o período pré-patente (PPP) nos animais dos grupos I (PPP=4), ID
(PPP=6) e IDB (PPP=5). Por outro lado, o período patente (PP) dos grupos ID (PP=9) e IDB
(PP=6) foram significativamente menores quando comparados ao grupo I (PP=17). O pico de
parasitemia dos animais pertencentes aos grupos I e ID ocorreu no 9o dpi enquanto para os
animais do grupo IDB ocorreu no 8o dpi.
Os animais pertencentes ao grupo I apresentaram pico de parasitemia significativamente
maior quando comparados aos animais dos grupos ID e IDB. A média dos níveis de
parasitemia nos animais dos grupos ID (465.000 tripomastigotas/0,1 mL de sangue) e nos
animais do grupo IDB (11.875 tripomastigotas/0,1 mL de sangue) foram, respectivamente, 3
e 132 vezes menor que a observada no grupo I (1.564.000 tripomastigotas/0,1 mL de sangue).
Os animais pertencentes ao grupo IDB apresentaram média dos níveis de parasitemia (11.875
tripomastigotas/0,1 mL de sangue) aproximadamente 39 vezes menor quando comparados
aos animais do grupo ID (465.000 tripomastigotas/0,1 mL de sangue).
Os camundongos pertencentes ao grupo ID e IDB apresentaram taxa de mortalidade de
70% e 10% e vieram a óbito a partir do 13o dpi e 10o dpi, respectivamente (Figura 16B).
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Figura 16 - Parasitemia (A) e taxa de mortalidade (B) em camundongos infectados com a cepa Y do
Trypanosoma cruzi, submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA e submetidos a
alterações dos estoques de ferro com DFA tratados com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pósinfecção (n=18). I: camundongos infectados (n= 6); ID: camundongos infectados e submetidos a
alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 6); IDB: camundongos infectados, submetidos
a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 6).

50

FRANCISCO, A.F.

Resultados

5.2.2. Estresse oxidativo

A avaliação do EO aos sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos animais
infectados (C x I), nos animais submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA em
relação aos infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA (D x ID),
nos animais submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA, tratados com
Benzonidazol em relação aos infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com
DFA e tratados com Benzonidazol (DB x IDB), bem como entre os animais não infectados (C
x D e D x DB) ou infectados (I x ID e ID x IDB) está apresentada na Figura 17. Optou-se por
representar nos gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto apenas dos
resultados que apresentaram diferenças estatísticas.
Os níveis de TBARS aos sete dpi foram significativamente maiores nos grupos I e IDB
quando comparados aos grupos C e DB, respectivamente (Figura 17 A). Aos 21 dpi, os níveis
de TBARS foram significativamente maiores no grupo ID quando comparado aos grupos D e
IDB (Figura 17 C).
A Figura 17 D revela que aos sete dpi, os animais pertencentes aos grupos I e ID
apresentaram níveis significativamente maiores de PC quando comparados aos grupos C e D,
respectivamente. Aos 14 e 21 dpi os animais do grupo DB apresentaram níveis
significativamente maiores de PC quando comparados aos animais dos grupos I, D e IDB
(Figuras 17 E e F).
Os níveis de nitrito + nitrato aos sete dpi foram significativamente menores nos animais
do grupo D quando comparados aos animais do grupo C (Figura 17 G). Aos 14 dpi foram
observados níveis significativamente maiores de nitrito + nitrato nos animais dos grupos I e
IDB quando comparados aos grupos C e DB, respectivamente (Figura 17 H). Níveis
significativamente maiores de nitrito + nitrato também foram observados aos 21 dpi nos
animais do grupo ID quando comparado aos grupos I, D e IDB. Os animais pertencentes ao
grupo IDB também apresentaram níveis maiores quando comparados aos animais do grupo
DB (Figura 17 I).
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Figura 17- Níveis hepáticos de substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteína
carbonilada (PC) e níveis séricos de óxido nítrico (nitrito + nitrato) em camundongos infectados ou
não, submetidos ou não a alterações dos estoques de ferro com DFA e tratados ou não com
Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=54). C: camundongos não infectados (n= 9); I:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); D: camundongos não infectados e submetidos a
alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 9); ID: camundongos infectados com a cepa Y
do T. cruzi e submetidos a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 9); DB:
camundongos não infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e
tratados com Benzonidazol (n= 9); IDB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi, submetidos a
alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas
conectoras indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).
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5.2.3. Defesas antioxidantes

A avaliação das defesas antioxidantes aos sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em
relação aos animais infectados (C x I), nos animais submetidos a alterações dos estoques de
ferro com DFA em relação aos infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro
com DFA (D x ID), nos animais submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA,
tratados com Benzonidazol em relação aos infectados e submetidos a alterações dos estoques
de ferro com DFA e tratados com Benzonidazol (DB x IDB), bem como entre os animais não
infectados (C x D e D x DB) ou infectados (I x ID e ID x IDB) está apresentada na Figura 18.
Optou-se por representar nos gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto apenas
dos resultados que apresentaram diferenças estatísticas.
Aos 21 dpi, os animais do grupo ID apresentaram maior atividade de SOD quando
comparados aos animais dos grupos I, D e IDB (Figura 18 C).
Aos 14 dpi os animais do grupo D apresentaram maior atividade de GT quando
comparados aos animais dos grupos ID e DB. Neste mesmo dia, o grupo ID apresentou
redução nos níveis de GT em relação ao grupo I (Figura 18 E). Aos 21 dpi os animais do
grupo IDB apresentaram menor atividade de GT quando comparados aos animais dos grupos
ID e DB (Figura 18 F).
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Figura 18 - Atividade de superóxido dismutase (SOD) no soro e conteúdo de glutationa total (GT)
nos hepatócitos de camundongos infectados ou não, submetidos ou não a alterações dos estoques de
ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=54). C:
camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); D:
camundongos não infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n=
9); ID: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e submetidos a alterações dos estoques de ferro
com Desferrioxamina (n= 9); DB: camundongos não infectados e submetidos a alterações dos estoques de
ferro com Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9); IDB: camundongos infectados com a
cepa Y do T. cruzi, submetidos a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com
Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).
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5.2.4. Processo inflamatório

A avaliação do processo inflamatório hepático, cardíaco e do músculo esquelético aos
sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos animais infectados (C x I), nos animais
submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA em relação aos infectados e
submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA (D x ID), nos animais submetidos a
alterações dos estoques de ferro com DFA, tratados com Benzonidazol em relação aos
infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com DFA e tratados com
Benzonidazol (DB x IDB), bem como entre os animais não infectados (C x D e D x DB) ou
infectados (I x ID e ID x IDB) está apresentada nas Figuras 19, 21 e 23. Optou-se por
representar nos gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto apenas dos
resultados que apresentaram diferenças estatísticas. Fotomicrografias representativas da
avaliação histopatológica do fígado, coração e músculo esquelético feita aos 21 dpi podem ser
observadas nas Figuras 20, 22 e 24, respectivamente.
O processo inflamatório hepático foi significativamente maior aos sete e 14 dpi nos
animais do grupo IDB quando comparados aos animais dos grupos ID e DB (Figuras 19 A e
B). Aos 14 dpi os animais do grupo I também apresentaram maior processo inflamatório
quando comparados aos grupos C e ID (Figura 19 B). Aos 21 dpi os animais dos grupos I, ID
e IDB apresentaram processo inflamatório hepático significativamente maior quando
comparados aos animais dos grupos C, D e DB, respectivamente. Além disso, os animais
pertencentes ao grupo DB apresentaram aumento de inflamação hepática quando comparados
ao grupo D (Figura 19 C).
Aos 14 dpi o coração apresentou processo inflamatório significativamente maior nos
animais do grupo ID quando comparados aos animais dos grupos D e IDB (Figura 21 B). Aos
21 dpi o coração apresentou processo inflamatório cardíaco significativamente maior nos
animais dos grupos I e ID quando comparados aos animais dos grupos C e D,
respectivamente. Os animais do grupo DB apresentaram processo inflamatório cardíaco
significativamente maior quando comparados aos animais do grupo D. Além disso, os
animais do grupo ID também apresentaram processo inflamatório cardíaco significativamente
maior aos 21 dpi quando comparados aos animais do grupo IDB (Figura 21 C).
O processo inflamatório no músculo esquelético foi significativamente maior aos 21 dpi
nos animais pertencentes aos grupos I e ID quando comparados aos animais dos grupos C e
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D, respectivamente. Os animais do grupo ID também apresentaram maior processo
inflamatório quando comparados ao grupo IDB (Figura 23 C).
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Figura 19 - Processo inflamatório hepático de camundongos infectados ou não, submetidos ou não a
alterações dos estoques de ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias
pós-infecção (n=54). C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y
do T. cruzi (n= 9); D: camundongos não infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com
Desferrioxamina (n= 9); ID: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e submetidos a alterações
dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 9); DB: camundongos não infectados e submetidos a
alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9); IDB:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi, submetidos a alterações dos estoques de ferro com
Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística
entre os grupos avaliados (p < 0,05).

Figura 20 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no fígado de camundongos
infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não, submetidos ou não a alterações dos estoques
de ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol no 21o dia pós-infecção: camundongos não
infectados (C) ou não infectados e submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA (D)
apresentando aspecto histológico normal (a, b); camundongos não infectados, submetidos à alteração dos
estoques de Fe pelo uso da DFA e tratados com BZ (DB) apresentando infiltrado inflamatório focal e
discreto (c); camundongos infectados (I) ou infectados e submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo
uso da DFA (ID) ou ainda, infectados, submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA e
tratados com BZ (IDB) apresentando processo inflamatório (d, e, f). Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm.
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Figura 21 - Processo inflamatório cardíaco de camundongos infectados ou não, submetidos ou não a
alterações dos estoques de ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias
pós-infecção (n=54). C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y
do T. cruzi (n= 9); D: camundongos não infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com
Desferrioxamina (n= 9); ID: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e submetidos a alterações
dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 9); DB: camundongos não infectados e submetidos a
alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9); IDB:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi, submetidos a alterações dos estoques de ferro com
Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras indicam diferença estatística
entre os grupos avaliados (p < 0,05).

Figura 22 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no coração de camundongos
infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não, submetidos ou não a alterações dos estoques
de ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol no 21o dia pós-infecção: camundongos não
infectados (C) ou não infectados e submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA (D)
apresentando aspecto histológico normal (a, b); camundongos infectados (I) ou infectados e submetidos à
alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA (ID) apresentando processo inflamatório (d, e);
camundongos não infectados, submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA e tratados com
BZ (DB) ou camundongos infectados, submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA e
tratados com BZ (IDB) apresentando algumas células inflamatórias distribuídas pelo tecido (c, f).
Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm.
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Figura 23 - Processo inflamatório do músculo esquelético de camundongos infectados ou não,
submetidos ou não a alterações dos estoques de ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol
aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=54). C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos
infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); D: camundongos não infectados e submetidos a alterações
dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 9); ID: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi
e submetidos a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina (n= 9); DB: camundongos não
infectados e submetidos a alterações dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com
Benzonidazol (n= 9); IDB: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi, submetidos a alterações
dos estoques de ferro com Desferrioxamina e tratados com Benzonidazol (n= 9). Linhas conectoras
indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).

Figura 24 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no músculo esquelético de
camundongos infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não, submetidos ou não a
alterações dos estoques de ferro com DFA e tratados ou não com Benzonidazol no 21o dia pósinfecção: camundongos não infectados (C) ou não infectados e submetidos à alteração dos estoques de Fe
pelo uso da DFA (D) ou ainda, não infectados, submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da
DFA e tratados com BZ (DB) apresentando aspecto histológico normal (a, b, c); camundongos infectados
(I) ou infectados e submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo uso da DFA (ID) apresentando
processo inflamatório (d, e); camundongos infectados, submetidos à alteração dos estoques de Fe pelo
uso da DFA e tratados com BZ (IDB) com aspecto histológico normal (f). Hematoxilina-Eosina.
Barra=50µm.
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5.3.

Resultados

Impacto da suplementação com vitamina E sobre o estresse oxidativo, as
defesas antioxidantes e o processo inflamatório

5.3.1. Curvas de Parasitemia e Mortalidade

A parasitemia e o percentual de mortalidade dos animais dos grupos I, IV e IVB está
representada nas Figuras 25 A e B, respectivamente. Não foram observadas diferenças
significativas entre o período pré-patente (PPP) nos animais dos grupos I (PPP=4), IV
(PPP=6) e IVB (PPP=7). Os animais do grupo IV (PP=24) exibiram PP maior quando
comparados aos animais do grupo I (PP=17). Os animais do grupo IVB (PP=7) apresentaram
PP menor quando comparados aos animais do grupo I (PP=17). Além disso, os animais do
grupo IVB (PP=7) mostraram PP menor quando comparados aos animais do grupo IV
(PP=24). Os animais do grupo IV (PP=24) apresentaram PP maior quando comparados aos
animais do grupo IVB (PP=7). O pico de parasitemia dos animais pertencentes aos grupos I e
IVB ocorreu no 9o dpi e no 13o dpi para os animais do grupo IV.
Os animais pertencentes ao grupo I apresentaram pico de parasitemia significativamente
maior quando comparados aos grupos IV e IVB. A média dos níveis de parasitemia nos
animais dos grupos IV (868.545 tripomastigotas/0,1 mL de sangue) foi aproximadamente 1,8
vezes menor que a observada no grupo I (1.564.000 tripomastigotas/0,1 mL de sangue). A
média dos níveis de parasitemia nos animais do grupo IVB (116.764 tripomastigotas/0,1 mL
de sangue) foi aproximadamente 13 vezes menor que a observada no grupo I. A média dos
níveis de parasitemia nos animais do grupo IVB (116.764 tripomastigotas/0,1 mL de sangue)
foi aproximadamente sete vezes menor que a observada nos animais do grupo IV (868.545
tripomastigotas/0,1 mL de sangue).
Os camundongos pertencentes ao grupo IV e IVB apresentaram taxa de mortalidade de
20% e 10% e vieram a óbito a partir do 19o dpi e 11o dpi, respectivamente (Figura 25 B).
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Figura 25 - Parasitemia (A) e taxa de mortalidade (B) de camundongos suíços inoculados
intraperitonealmente com 500 formas tripomastigotas sangüíneas da cepa Y do Trypanosoma cruzi
(n=18). I: camundongos infectados (n= 6); IV: camundongos infectados e suplementados com vitamina E
(n= 6); IVB: camundongos infectados, suplementados com vitamina E e tratados com Benzonidazol (n=
6).
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5.3.2. Estresse oxidativo
O estresse oxidativo aos sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos animais
infectados (C x I), nos animais suplementados com vitamina E em relação aos infectados e
suplementados com vitamina E (V x IV), nos animais suplementados com vitamina E,
tratados com Benzonidazol em relação aos infectados e suplementados com vitamina E e
tratados com Benzonidazol (VB x IVB), bem como entre os animais não infectados (C x V e
V x VB) ou infectados (I x IV e IV x IVB) está apresentada na Figura 26. Optou-se por
representar nos gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto apenas dos
resultados que apresentaram diferenças estatísticas.
Os níveis de TBARS aos sete dpi mostraram-se significativamente aumentados nos
animais do grupo I quando comparados aos animais do grupo C (Figura 26 A).
Os níveis de PC aos sete dpi apresentaram-se aumentados nos animais do grupo I
quando comparados aos animais pertencentes aos grupos C. De forma contrária, a
suplementação com vitamina E reduziu os níveis de PC no grupo V quando comparado ao
grupo C. Além disso, os animais do grupo IV exibiram níveis significativamente menores de
PC quando comparados aos animais do grupo I (Figura 26 D). Aos 14 dpi os animais do
grupo IV apresentaram níveis significativamente menores de PC quando comparados aos
animais do grupo I. Já os animais do grupo VB apresentaram níveis significativamente
maiores de PC quando comparados aos animais pertencentes ao grupo V (Figura 26 E).
Aos 14 dpi níveis significativamente aumentados de nitrito + nitrato foram observados
nos animais do grupo I quando comparados aos animais dos grupos C e IV. De forma
interessante, o grupo V apresentou níveis significativamente menores de nitrito + nitrato
quando comparados aos animais do grupo C (Figura 26 H).
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Figura 26 - Níveis hepáticos de substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteína
carbonilada (PC) e níveis séricos de óxido nítrico (nitrito + nitrato) em camundongos infectados ou
não, suplementados ou não com vitamina E e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21
dias pós-infecção (n=66). C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa
Y do T. cruzi (n= 9); V: camundongos não infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IV:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e suplementados com vitamina E (n= 12); VB:
camundongos não infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IVB: camundongos infectados,
suplementados com vitamina E e tratados com Benzonidazol (n= 12). Linhas conectoras indicam
diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).
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5.3.3. Defesas antioxidantes

As defesas antioxidantes aos sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos
animais infectados (C x I), nos animais suplementados com vitamina E em relação aos
infectados e suplementados com vitamina E (V x IV), nos animais suplementados com
vitamina E, tratados com Benzonidazol em relação aos infectados e suplementados com
vitamina E e tratados com Benzonidazol (VB x IVB), bem como entre os animais não
infectados (C x V e V x VB) ou infectados (I x IV e IV x IVB) está apresentada na Figura 27.
Optou-se por representar nos gráficos todos os resultados, mas pela descrição no texto apenas
dos resultados que apresentaram diferenças estatísticas.
Aos 21 dpi os animais pertencentes ao grupo IV apresentaram redução na atividade de
SOD quando comparados ao grupo I (Figura 27 C).
Aos 14 dpi a atividade de GT se mostrou reduzida nos animais do grupo IV quando
comparados aos grupos I e IVB (Figura 27 E). Aos 21 dpi a atividade de GT se mostrou
reduzida nos animais do grupo IVB quando comparados ao grupo VB (Figura 27 F).
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Figura 27 - Atividade de superóxido dismutase (SOD) no soro e conteúdo de glutationa total (GT)
nos hepatócitos de camundongos infectados ou não, suplementados ou não com vitamina E e
tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=66). C: camundongos não
infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); V: camundongos não
infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IV: camundongos infectados com a cepa Y do T.
cruzi e suplementados com vitamina E (n= 12); VB: camundongos não infectados e suplementados com
vitamina E (n= 12); IVB: camundongos infectados, suplementados com vitamina E e tratados com
Benzonidazol (n= 12). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos avaliados (p <
0,05).
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5.3.4. Processo inflamatório

A avaliação do processo inflamatório hepático, cardíaco e do músculo esquelético aos
sete, 14 e 21 dpi nos animais controle em relação aos animais infectados (C x I), nos animais
suplementados com vitamina E em relação aos infectados e suplementados com vitamina E
(V x IV), nos animais suplementados com vitamina E, tratados com Benzonidazol em relação
aos infectados e suplementados com vitamina E e tratados com Benzonidazol (VB x IVB),
bem como entre os animais não infectados (C x V e V x VB) ou infectados (I x IV e IV x
IVB) está apresentada nas Figuras 28, 30 e 32. Optou-se por representar nos gráficos todos os
resultados, mas pela descrição no texto apenas dos resultados que apresentaram diferenças
estatísticas. Fotomicrografias representativas da avaliação histopatológica do fígado, coração
e músculo esquelético feita aos 21 dpi podem ser observadas nas Figuras 29, 31 e 33,
respectivamente.
Aos 14 dpi os animais do grupo I apresentaram processo inflamatório hepático
significativamente maior quando comparados aos grupos C e IV (Figura 28 B). Aos 21 dpi os
animais dos grupos I, IV e IVB apresentaram inflamação hepática significativamente maior
quando comparados aos grupos C, V e VB, respectivamente (Figura 28 C).
Aos 21 dpi o coração apresentou processo inflamatório significativamente maior nos
animais dos grupos I e V quando comparados aos animais do grupo C (Figura 30 C).
O processo inflamatório no músculo esquelético se mostrou menor aos 14 dpi nos
animais pertencentes ao grupo IVB quando comparados aos animais do grupo VB (Figura 32
B). Aos 21 dpi os animais do grupo I apresentaram processo inflamatório significativamente
maior no músculo esquelético quando comparados ao grupo C (Figura 32 C).
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Figura 28 - Processo inflamatório hepático de camundongos infectados ou não, suplementados ou
não com vitamina E e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=66).
C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); V:
camundongos não infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IV: camundongos infectados com
a cepa Y do T. cruzi e suplementados com vitamina E (n= 12); VB: camundongos não infectados e
suplementados com vitamina E (n= 12); IVB: camundongos infectados, suplementados com vitamina E e
tratados com Benzonidazol (n= 12). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos
avaliados (p < 0,05).

Figura 29 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no fígado de camundongos
infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não, suplementados ou não com vitamina E e
tratados ou não com Benzonidazol no 21o dia pós-infecção: camundongos não infectados (C) ou não
infectados e suplementados com vitamina E (V) ou ainda, não infectados, suplementados com vitamina E
e tratados com BZ (VB) apresentando aspecto histológico normal (a, b, c); camundongos infectados (I)
ou infectados e suplementados com vitamina E (IV) ou ainda, infectados, suplementados com vitamina E
e tratados com BZ (IVB) apresentando processo inflamatório (d, e, f). Hematoxilina-Eosina.
Barra=50µm.
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Figura 30 - Processo inflamatório cardíaco de camundongos infectados ou não, suplementados ou
não com vitamina E e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias pós-infecção (n=66).
C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi (n= 9); V:
camundongos não infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IV: camundongos infectados com
a cepa Y do T. cruzi e suplementados com vitamina E (n= 12); VB: camundongos não infectados e
suplementados com vitamina E (n= 12); IVB: camundongos infectados, suplementados com vitamina E e
tratados com Benzonidazol (n= 12). Linhas conectoras indicam diferença estatística entre os grupos
avaliados (p < 0,05).

Figura 31 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no coração de camundongos
infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não, suplementados ou não com vitamina E e
tratados ou não com Benzonidazol no 21o dia pós-infecção: camundongos não infectados (C)
apresentando aspecto histológico normal (a); camundongos não infectados e suplementados com vitamina
E (V) ou não infectados, suplementados com vitamina E e tratados com BZ (VB) ou ainda, infectados,
suplementados com vitamina E e tratados com BZ (IVB) apresentando processo inflamatório difuso (b, c,
f); camundongos infectados (I) ou infectados e suplementados com vitamina E (IV) apresentando
processo inflamatório focal e ninhos de amastigotas íntegros ou amastigotas isoladas (d, e).
Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm.
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Figura 32 - Processo inflamatório do músculo esquelético de camundongos infectados ou não,
suplementados ou não com vitamina E e tratados ou não com Benzonidazol aos sete, 14 e 21 dias
pós-infecção (n=66). C: camundongos não infectados (n= 9); I: camundongos infectados com a cepa Y
do T. cruzi (n= 9); V: camundongos não infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IV:
camundongos infectados com a cepa Y do T. cruzi e suplementados com vitamina E (n= 12); VB:
camundongos não infectados e suplementados com vitamina E (n= 12); IVB: camundongos infectados,
suplementados com vitamina E e tratados com Benzonidazol (n= 12). Linhas conectoras indicam
diferença estatística entre os grupos avaliados (p < 0,05).

Figura 33 - Fotomicrografias representativas do processo inflamatório no músculo esquelético de
camundongos infectados com a cepa Y do Trypanosoma cruzi ou não, suplementados ou não com
vitamina E e tratados ou não com Benzonidazol no 21o dia pós-infecção: camundongos não infectados
(C) ou não infectados e suplementados com vitamina E (V) ou ainda, não infectados, suplementados com
vitamina E e tratados com BZ (VB) apresentando aspecto histológico normal (a, b, c); camundongos
infectados (I) ou infectados e suplementados com vitamina E (IV) apresentando processo inflamatório (d,
e); camundongos infectados, suplementados com vitamina E e tratados com BZ (IVB) com aspecto
histológico normal (f). Hematoxilina-Eosina. Barra=50µm.
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O organismo humano está sujeito ao EO causado por ERO e ERN provenientes do meio
ambiente e geradas pelo próprio organismo. Isso implica que nos organismos aeróbicos não só
o O 2 pode ser reduzido em H 2 O no processo bioquímico conhecido como respiração, ou seja,
esta molécula pode ser reduzida em outras espécies intermediárias. Esses intermediários, O 2 •-,
H 2 O 2 e HO•, referidos como ERO, são extremamente reativos, pois avidamente tendem a
atingir o estado totalmente reduzido H 2 O. Reatividade, em sistemas biológicos, é quase
inevitavelmente associado à toxicidade e as ERO podem danificar várias biomoléculas:
lipídios (lipoperoxidação com dano à membrana celular), DNA (quebras no DNA) e proteínas
(oxidação de diferentes aminoácidos com posterior inativação das proteínas).
O EO está implicado na patogênese de várias doenças e condições, do envelhecimento à
inflamação e carcinogênese, se não como causa primária da doença, pelo menos, como
mecanismo agravante. A presença do EO é demonstrada pela existência, em todos os
organismos aeróbios, de várias enzimas antioxidantes, dedicadas à eliminação das ERO, como
peroxidase, CAT e SOD. Isso mostra a importância da neutralização das ERO por meio do
sistema de defesa antioxidante para a manutenção da fisiologia celular normal, prevenção de
doenças e imunidade. Uma série de pequenas moléculas também atua como neutralizadoras
das ERO. Ao contrário das enzimas antioxidantes, que catalisam a transformação das ERO
em moléculas menos tóxicas, o conceito destes sequestradores das ERO, é que os mesmos
devem estar presentes em concentrações elevadas o suficiente para que a probabilidade de que
uma espécie reativa interagir com esses sequestradores seja maior que a de reagir com outro
alvo. Em se tratando da oxidação lipídica, o removedor mais importante é provavelmente a
vitamina E (Ghezzi, 2011). A nutrição é um fator crítico na resposta do hospedeiro a infecção.
As deficiências de micronutrientes produzem efeitos que podem influenciar a saúde e a
resposta desse hospedeiro a infecção. No geral, é de fato bem estabelecido que as interações
entre o Fe e as formas parcialmente reduzidas de O 2 podem levar à produção de radicais HO•
que medeiam muitas reações de alto nível de dano tecidual. Embora o papel de ERO, nesses
processos sejam amplamente discutidos (revisado por Kell, 2009) o reconhecimento da
importância do papel do Fe e suas interações no organismo humano merecem investigações
mais abrangentes.
Alguns estudos têm demonstrado a relação entre o EO e as defesas antioxidantes
durante o curso da infecção e progressão da DC em humanos e modelos experimentais.
Diante destes fatos, este trabalho avaliou os marcadores de EO, as defesas antioxidantes e o
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processo inflamatório em reposta ao tratamento quimioterápico com o BZ, as alterações nos
estoques de Fe pelo uso da DFA e a suplementação com vitamina E durante a fase aguda da
DC experimental.
Um dos mecanismos de ação do BZ se dá pelo aumento do EO o que acaba por afetar o
parasito, mas existem lacunas a serem preenchidas. Uma delas especula sobre os efeitos que o
tratamento quimioterápico exerce sobre o status oxidativo do hospedeiro e se tais efeitos
poderiam provocar alterações no curso da infecção pelo T. cruzi.
O aumento precoce (sete dpi) nos níveis hepáticos de EO (PC) em animais infectados
com a Y do T. cruzi (reticulotrópica) observado nesse trabalho foi semelhante ao descrito por
Wen et al. (2010) no coração de ratos infectados com a cepa SylvioX10/4 clone tipo I
(miotrópica) considerando TBARS. Este mesmo autor, também observou que camundongos
C3H/HeN infectados por esta mesma cepa apresentaram aumento do EO no coração definido
pelo aumento dos níveis de TBARS, o que não foi verificado no músculo esquelético (Wen et
al., 2004).
Wen e Garg (2004) determinaram como o EO que ocorre em reposta à infecção pelo T.
cruzi contribui para o impedimento catalítico do complexo da cadeia respiratória e
subsequente disfunção mitocondrial no miocárdio murino. Nesse trabalho foi demonstrado o
aumento nas quantidades de TBARS e de carbonilação protéica na mitocôndria bem como o
aumento na formação de adutos carbonílicos com os complexos respiratórios CI, CIII e CV
no miocárdio de camundongos infectados pelo T. cruzi. Esses resultados mostraram uma
correlação direta entre o grau de carbonilação protéica de unidades específicas do complexo
da cadeia respiratória e uma perda na atividade catalítica durante o curso da infecção.
Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis hepáticos de TBARS nos
animais submetidos ao tratamento com BZ. Ribeiro et al. (2009) observaram que o tratamento
com BZ em pacientes portadores de cardiopatia chagásica crônica não aumentou este
marcador. Por outro lado, Pedrosa et al. (2001) observaram que o tratamento com BZ via
intraperitoneal (40 mg/Kg de peso corporal) em ratos Wistar não infectados comparados com
animais não infectados e não tratados promoveu um aumento progressivo e tempo-dependente
de TBARS a partir do segundo dia de tratamento até o décimo dia, e que se manteve estável
por mais 30 dias. Estas diferenças podem estar relacionadas à via de administração e as
diferentes fases da DC.

72

FRANCISCO, A.F.

Discussão

Por outro lado, os níveis de PC mostraram-se aumentados do sétimo ao 21o dpi no
grupo não infectado tratado com BZ em relação ao grupo não infectado e não tratado,
indicando que este fármaco induziu ao aumento de carbonilação de proteínas hepáticas ao
longo de todo o tratamento. Entretanto, no grupo infectado e tratado com BZ não foi
observado aumento dos níveis hepáticos desse marcador semelhante ao observado por Wen et
al. (2010) no coração de ratos infectados com a cepa SylvioX10/4, o que pode sugerir que a
infecção concomitantemente ao tratamento com BZ interfere no processo de carbonilação
protéica, induzido apenas pelo tratamento. De maneira semelhante, Ribeiro et al. (2009)
observaram que o tratamento com BZ provocou aumento de PC em pacientes crônicos sem
envolvimento cardíaco ou com envolvimento cardíaco leve e moderado. Entretanto, em
pacientes com envolvimento cardíaco severo, esse mesmo fato não foi observado. Wen et al.
(2004) mostraram que o aumento da carbonilação de proteínas no tecido cardíaco dos
camundongos infectados com a cepa SylvioX10/4 ocorreu durante a fase aguda (21-40 dpi) da
replicação do parasito, e se manteve consistentemente elevado durante a progressão da
doença.
O •NO é conhecido por exercer efeitos microbicidas ou microbiostáticos contra muitos
patógenos (De Groote e Fang, 1995). O aumento de •NO nos animais somente infectados era
esperado uma vez que a infecção pelo T. cruzi estimula a produção de TNF-α e IFN-γ e isto
culmina com o aumento da expressão de iNOS e subsequente produção de •NO pelos
macrófagos (MacMicking et al., 1997).
A infecção induziu aumento dos níveis de nitrito + nitrato (•NO) no 14o dpi,
paralelamente ao pico de parasitemia. No 21o dpi esse aumento já não pode mais ser
observado coincidindo dessa forma, com a redução dos níveis de parasitemia.
O tratamento com BZ suprimiu a parasitemia no grupo de animais infectados e tratados.
Paralelamente, também promoveu a redução dos níveis de nitrito + nitrato no 14o e 21o dpi, o
que sugere que o efeito tripanocida não parece ser •NO dependente. Esses dados corroboram
com Piaggio et al. (2001a,b) que

mostraram que o tratamento com BZ em ratos

experimentalmente infectados pelo T. cruzi, leva a redução de derivados metabólicos de •NO,
tanto na circulação quanto no sobrenadante de cultura de macrófagos peritoneais, mesmo
quando o BZ foi administrado em doses subótimas correspondentes a 25% do usual. Ao
contrário de Murta et al. (1999) que observaram uma produção de •NO por macrófagos
infectados e estimulados por IFN-γ, duas vezes maior após o tratamento com BZ.
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Apesar da indução precoce de EO nos animais infectados, não foi observada uma
resposta antioxidante. De forma contrária, o tratamento com BZ induziu ao aumento na
atividade de SOD no início do tratamento, em resposta ao aumento de PC. Ribeiro et al.
(2009) observaram que o tratamento com BZ promoveu aumento nos níveis de SOD e GPx
em pacientes chagásicos sem envolvimento cardíaco e com envolvimento cardíaco leve e
moderado. O aumento nos níveis das enzimas antioxidantes provavelmente ocorreu devido à
resposta imune com subsequente produção das ERO aliadas a biotransformação do BZ que
durante o processo de nitro-redução também produz ERO. O tratamento com BZ também
promoveu aumento das atividades das enzimas antioxidantes CAT, GST e GR (em pacientes
com envolvimento cardíaco leve), principalmente nos estágios mais iniciais da doença. Além
disso, houve também inibição das atividades de GR e CAT e não ocorreu alteração na
atividade de SOD nesses mesmos pacientes, ao final do tratamento. Os autores sugeriram que
o aumento na atividade das enzimas GPx, GST e CAT foi responsável por evitar o aumento
do dano lipídico mensurado pelos níveis de TBARS.
Wen et al. (2004) observaram que a glutationa não é capaz de impedir o dano cardíaco
no miocárdio durante o desenvolvimento da cardiomiopatia chagásica crônica. Os autores
mostraram no modelo murino um declínio na atividade da MnSOD em paralelo com a
progressão da infecção pelo T. cruzi. É importante notar que a repressão das habilidades
protetoras das MnSOD’s contribuem para modificações oxidativas e disfunção dos complexos
da cadeia respiratória que podem levar a um ciclo vicioso de produção descontrolada das
ERO.
Pedrosa et al. (2001) observaram em hepatócitos de ratos Wistar que a atividade da GR
se mostrou aumentada no início do tratamento com BZ (dois e quatro dias) e reduzida após
um período maior de tratamento (seis, 10 e 30 dias) sugerindo um efeito indutor seguido por
um efeito inibidor do BZ nessa enzima. Além disso, a administração do BZ resultou na
redução dos níveis de GT e GSH. Entretanto, ao final do tratamento (dias 10 e 30), os níveis
de GSH se mostraram aumentados, enquanto que os níveis de GT se mostraram semelhantes
aos valores encontrados no grupo não infectado e não tratado. No entanto, não foram
observadas diferenças significativas na atividade de SOD durante o período do experimento.
Os processos patogênicos na fase aguda da infecção pelo T. cruzi são complexos e
nele estão envolvidos o parasito, sua multiplicação, morte intracelular e os mecanismos
imunológicos que levam às lesões características da fase aguda. Nesta fase pode-se observar
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infecção generalizada, pois as formas amastigotas podem ser encontradas nas secções
histológicas de quase todos os órgãos, no interior de vários tipos celulares, usualmente com a
presença de infiltrado inflamatório mononuclear, congestão e edema. Segundo Guarner et al.
(2001) durante a fase aguda da infecção em camundongos DBA/2 infectados com 2 x 104
tripomastigotas da cepa Brasil do T. cruzi, o parasito foi visto dentro dos miócitos (coração,
músculo esquelético, esôfago e estômago), histiócitos (fígado, linfonodo e baço), células
acinares (pâncreas), astrócitos e células ependimais (sistema nervoso central). As formas
amastigotas estavam presentes intracelularmente em ninhos rompidos ou íntegros, com ou
sem inflamação ao redor dos mesmos, respectivamente. Ocasionalmente, amastigotas isoladas
também

foram

observadas

extracelularmente

cercadas

por

infiltrado

inflamatório

mononuclear.
A cepa Y tem seu tropismo, em modelo murino, preferencialmente, direcionado ao
baço, fígado e medula. Neste trabalho os animais infectados apresentaram aumento de
inflamação hepática no 14o e 21o dpi. Frente ao tratamento com BZ esse processo
inflamatório ocorreu precocemente no 7o dpi. No coração e no músculo esquelético,
provavelmente pelo tropismo distinto da cepa, o processo inflamatório só foi observado
tardiamente. Nesse caso, o tratamento com BZ, foi benéfico para o hospedeiro, uma vez que
os animais infectados e tratados não apresentaram processo inflamatório cardíaco e no
músculo esquelético.
Olivieri et al. (2010) ao avaliarem histopatologicamente o coração de camundongos
inoculados intraperitonealmente com 104 tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi
revelou a presença de parasitismo e de infiltrado inflamatório no oitavo dpi, que aumentou à
medida que a infecção progrediu. Aos 15 dpi esses animais apresentaram intenso infiltrado
inflamatório com focos mononucleares difusos, vários ninhos de parasito e necrose. Esse
cenário foi completamente revertido nos camundongos infectados e tratados com BZ
(100 mg/kg/dia em 20 doses a partir do quarto dpi) após apenas 11 dias de tratamento. Além
disso, análises posteriores, realizadas em tempos mais tardios (35 e 150 dpi), revelaram que
os animais tratados permaneceram livres de inflamação cardíaca e parasitismo. Wen et al.
(2010) também observaram em ratos infectados com 50.000 tripomastigotas sanguíneas da
cepa SylvioX10/4 do T. cruzi que o tratamento com BZ foi capaz de reduzir o infiltrado
inflamatório cardíaco.
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A avaliação do parasitismo tecidual (dados não mostrados) por técnicas rotineiras (HE
e imuno-histoquímica) sugeriu que as mesmas não apresentaram sensibilidade para distinguir
quantitativamente o parasitismo nos grupos, visto que parasitos foram observados
aleatoriamente nos órgãos/grupos avaliados.
Portanto, considerando que o tratamento com BZ altera o status oxidativo do
hospedeiro e que entre os componentes importantes para manutenção do balanço entre EO e
defesas antioxidantes destaca-se o Fe, decidiu-se por avaliar o efeito do tratamento com BZ
em camundongos submetidos à alterações dos estoques de Fe.
Trabalhos anteriores (Francisco et al., 2008; Arantes et al., 2007) verificaram que as
alterações dos estoques de Fe com DFA interferiram na interação T. cruzi/hospedeiro
promovendo a redução da parasitemia e da mortalidade no modelo murino. Francisco et al.
(2008) mostraram que a infecção provocou uma redução do Fe hepático nos grupos infectado
e não tratado, infectado e tratado com DFA e infectado e tratado com BZ e DFA quando
comparados aos animais controle não infectados e não tratados. Observou-se também redução
nos níveis de hemoglobina e aumento de Fe sérico no 16o dpi nos animais tratados com DFA.
Dessa forma, a administração de DFA parece ter provocado maior liberação do Fe tecidual
que levou ao aumento nos níveis de ferro sérico.
Diante dos resultados obtidos anteriormente (redução de Fe hepático e hemoglobina,
aumento de Fe sérico), foi utilizado o modelo de alteração nos estoques de Fe a partir do uso
da DFA para a avaliação do status oxidativo em camundongos experimentalmente infectados
e tratados com BZ.
O aumento nos níveis de TBARS observado nos animais do grupo ID mostrou que a
infecção associada à alterações dos estoques de Fe aumentou o processo de lipoperoxidação
nos hepatócitos. Esse aumento no EO ao longo do período avaliado (21 dpi) coincide com a
redução dos níveis de parasitemia. Sabe-se que diferentes órgãos respondem de forma distinta
em relação à produção das ERO, e que um alto grau de EO tem sido detectado no sangue
periférico de camundongos experimentalmente infectados pelo T. cruzi (Zannineli, 1997).
Adicionalmente, os níveis hepáticos de PC se mostraram elevados nos grupos I e ID
sugerindo que a infecção, independente das alterações nos estoques de Fe, também aumentou
o processo de carbonilação protéica no início da infecção. No 14o e 21o dpi o tratamento com
BZ em camundongos com alteração dos estoques de Fe (grupo DB) induziu ao aumento de
PC, mais tardiamente, indicando que independente da utilização da DFA, o BZ induz ao
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aumento de carbonilação protéica no fígado dos animais tratados e não infectados, como
observado na primeira abordagem. É possível que o uso do quelante DFA provoque uma
liberação de Fe proveniente da ferritina na forma de “Fe livre” que pode ter sido utilizado na
reação de Fenton uma vez que o Fe é um agente catalítico essencial nesta reação.
Apesar do uso da DFA causar uma redução inicial dos níveis de nitrito + nitrato no 7o
dpi (grupo D), as alterações nos estoques de Fe parecem induzir um aumento dos níveis desse
marcador já no 14o dpi, embora sem diferença significativa. No 21o dpi a alteração nos
estoques de Fe nos animais infectados (grupo ID) promoveu um aumento nos níveis de nitrito
+ nitrato (aproximadamente duas vezes maior que os animais infectados). Dessa forma,
embora o uso da DFA pareça atrasar a queda dos níveis de nitrito + nitrato, já observada nos
animais infectados, os níveis elevados dessa molécula coincidem com a redução dos níveis de
parasitemia e percentual de mortalidade confirmando os dados obtidos anteriormente
(Francisco et al., 2008; Arantes et al., 2007). O BZ utilizado em animais submetidos à
alterações dos estoques de Fe (grupo DB) causou uma redução nos níveis de nitrito + nitrato o
que remete ao resultado apresentado na primeira abordagem, onde os animais submetidos ao
tratamento com BZ apresentaram redução na produção de •NO.
No presente trabalho, a atividade de SOD nos animais pertencentes ao grupo ID se
mostrou aumentada após um período maior de utilização da DFA indicando que a ação
antioxidante da mesma ocorre associada à infecção. Esse resultado nos remete ao aumento
nos níveis de marcadores de EO (TBARS e nitrito + nitrato) observados nesse grupo o que
sugere uma relação positiva entre EO versus defesas antioxidantes. Com relação a esse fato,
as alterações nos estoques de Fe juntamente com a infecção foram importantes a fim de
aumentar os níveis na enzima antioxidante SOD, que representa a primeira linha de defesa
contra ERO. Foi observado que a atividade de SOD nos eritrócitos de pacientes com
moderado envolvimento cardíaco foi maior quando comparada ao grupo controle (De Oliveira
et al., 2007).
A redução na concentração hepática de GT em animais infectados submetidos à
alterações de Fe pelo uso da DFA indica que alterações nos estoques de Fe podem aumentar a
defesa do hospedeiro contra EO associado à infecção. Uma vez que os níveis de GT no grupo
D não foram diferentes quando comparado aos grupos não tratados é possível que a DFA
regule de maneira positiva a GPx somente na presença da infecção.
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Estudos experimentais têm demonstrado que a resposta do hospedeiro a infecção aguda
com o T. cruzi envolve a regulação positiva do sistema de defesa antioxidante através das
enzimas GPx, GSH e GSSH (Gupta et al., 2009). Contudo, durante a progressão da DC em
camundongos, esse sistema de defesa se torna sem resposta ao EO crônico e níveis cardíacos
de GPx são reduzidos. Dessa forma, uma regulação negativa na concentração de GPx e SOD
também é observada em camundongos e humanos sob condições crônicas (Pérez-Fuentes et
al., 2008; De Oliveira et al., 2007). Além de sua função primordial como agente quelante,
estudos mostraram que a DFA reduz os radicais livres. Este fármaco reage rapidamente com
radicais HO• e O 2 •- indicando sua atividade antioxidante (Davies et al., 1987).
Animais submetidos à alterações dos estoques de Fe pelo uso da DFA, infectados e
tratados com BZ (grupo IDB) apresentaram processo inflamatório hepático precoce e mantido
ao longo de todo o período avaliado, enquanto animais apenas infectados apresentaram
aumento da inflamação do 14o ao 21o dpi. A inflamação no 7o dpi no grupo IDB mostra que
esse fato ocorre devido ao tratamento com BZ como observado na primeira abordagem desse
trabalho e não devido à alterações nos estoques de Fe.
As alterações de Fe provocadas pela DFA nos animais infectados (grupo ID)
anteciparam o processo inflamatório cardíaco em relação ao grupo infectado, onde foi
observado processo inflamatório apenas no 21o dpi. No músculo esquelético o processo
inflamatório observado tanto no grupo infectado quanto no grupo infectado e com alterações
nos estoque de Fe ocorreu apenas no 21o dpi. Dessa forma, as alterações nos estoques de Fe
antecipam o processo inflamatório cardíaco.
Foi constatado na primeira abordagem que o tratamento quimioterápico com BZ altera o
status oxidativo no modelo murino. Uma vez que o equilíbrio entre a formação e a remoção
de espécies reativas no organismo deve ser regulado de forma que as reações e processos
metabólicos dependentes das mesmas possam ocorrer em um nível adequado para a
manutenção da fisiologia das células e que substâncias antioxidantes possuem efeitos
benéficos contra estas espécies, foi proposta a suplementação com a vitamina E, que apresenta
atividade antioxidante, no intuito de verificar se esse efeito antioxidante da mesma provocaria
alguma mudança nos marcadores relacionados ao status oxidativo.
A atividade antioxidante da vitamina E consiste, principalmente, em sequestrar radicais
peroxil junto às membranas, mais rapidamente do que esses radicais podem reagir com ácidos
graxos adjacentes ou com membranas protéicas, inibindo as reações em cadeia de peroxidação
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lipídica, impedindo a auto-oxidação de ácidos graxos poliinsaturados em membranas
celulares ou lipoproteínas (Traber, 2007). Em adição, os tocoferóis reagem e eliminam o 1O 2 ,
conferindo proteção ao organismo contra essas espécies (Halliwell, 2000).
A suplementação com vitamina E reduziu os níveis de PC no 7o dpi tanto nos animais
não infectados (grupo V) quanto nos animais infectados (grupo IV). A redução no grupo IV
foi mantida até o 14o dpi mostrando o efeito antioxidante da mesma. Corroborando com esses
resultados Maçao et al. (2007) observaram que os níveis de TBARS e PC no plasma de
pacientes na fase crônica da infecção foram fortemente inibidos após a suplementação
antioxidante com as vitaminas C e E em pacientes com diferentes níveis de envolvimento
cardíaco. O aumento observado no grupo tratado com BZ e suplementado com vitamina E
(grupo VB) em relação ao grupo apenas suplementado com vitamina E (grupo V) pode ser
atribuído ao efeito oxidante do BZ como observado na primeira abordagem.
Outras substâncias antioxidantes associadas ao tratamento quimioterápico têm sido
avaliadas na DC com o objetivo de controlar o EO. Corroborando com estes resultados, Wen
et al. (2010) observaram que o tratamento com PBN (fenil-α-tetra-butil-nitrona), uma nitrona
com capacidade de eliminar e inibir a geração de uma grande variedade de radicais livres, foi
capaz de reduzir as quantidades de TBARS e produtos carbonílicos em ratos infectados com a
cepa SylvioX10/4 do T. cruzi na fase aguda e crônica da infecção quando comparados a ratos
não infectados e não tratados.
A suplementação com vitamina E promoveu redução dos níveis de nitrito + nitrato
(•NO) no 14o dpi independente da infecção (grupos V e IV) indicando mais uma vez a
capacidade antioxidante dessa vitamina. Esses resultados concordam com Ribeiro et al.
(2009) que mostraram que após a suplementação antioxidante com as vitaminas E e C, e,
novamente, exceto em pacientes com envolvimento cardíaco severo, os níveis de •NO se
apresentaram reduzidos em todos os grupos avaliados. Embora as comparações entre os
grupos não revelassem diferenças significativas, houve uma tendência de aumento
proporcional de •NO em relação ao acometimento da DC. De maneira semelhante, PérezFuentes et al. (2003) também relataram níveis aumentados •NO paralelo a progressão da
doença.
A menor produção de •NO no grupo infectado e suplementado com vitamina E em
relação ao grupo infectado reflete o aumento gradual dos níveis de parasitemia observados até
o 21o dpi. No entanto, surpreendentemente a suplementação com vitamina E parece ter
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exercido um papel protetor reduzindo a mortalidade para 20%. Outros autores também
observaram o efeito protetor da vitamina E em animais infectados por outros agentes
patogênicos. A suplementação com vitamina E em camundongos induziu a uma melhora na
função imune e proteção contra a infecção pelo Streptococcus pneumoniae do tipo I (Carvalho
et al., 2006; Heinzerling et al., 1974). Em estudos envolvendo a infecção pelo vírus coxsackie
e deficiência de vitamina E, foi mostrado que camundongos que se alimentaram com uma
dieta deficiente para essa vitamina desenvolveram miocardite quando comparados aos
animais alimentados com uma dieta normal (Carvalho et al., 2006; Beck, 1997; Beck et al.,
1994).
Ribeiro et al. (2009) mostrou que o tratamento com BZ nos pacientes infectados pelo T.
cruzi promoveu um consumo de vitamina E no plasma dos pacientes sem envolvimento
cardíaco, com envolvimento cardíaco leve e moderado e nenhuma diferença em pacientes
com envolvimento cardíaco severo.
Maçao et al. (2007) observaram que após a suplementação com vitamina E, todos os
pacientes, exceto aqueles com envolvimento cardíaco severo, mostraram aumento nos níveis
de vitamina E no plasma, sendo que o declínio nos teores de vitamina E estão correlacionados
a progressão da doença. Pacientes com envolvimento cardíaco severo exibiram insuficiência
cardíaca e, provavelmente, usaram mais os benefícios da vitamina E para combater o maior
EO associado à gravidade da doença. O mesmo perfil foi encontrado antes da terapia com BZ
nos mesmos pacientes após a suplementação com antioxidantes com vitaminas E e C. Dessa
forma, a suplementação com antioxidantes foi capaz de restaurar os níveis de vitamina E já
consumida pelo tratamento com BZ
Além de reduzir alguns marcadores de EO, a suplementação com vitamina E reduziu a
atividade de GT e SOD nos animais infectados no 14o e 21o dpi, respectivamente. A redução
destes marcadores de defesas antioxidantes tanto no fígado quanto no soro pode estar
relacionada à diminuição do EO nesses mesmos microambientes representando uma tentativa
de retornar ao estado de equilíbrio do organismo. Wen et al. (2004) mostraram que as
dosagens relacionadas às defesas antioxidantes (atividade de SOD) foram reduzidas na fase
aguda e crônica, porém, a redução foi ainda mais intensa na fase crônica da infecção. A
concentração de GSH aumentou nos corações dos animais infectados durante a fase inicial de
invasão e infecção do parasito. Após a resposta inicial a infecção, as quantidades de GSH
permaneceram inalteradas durante a fase aguda da replicação do parasito. Porém, os níveis de
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GSH nesses animais começaram a aumentar com a progressão da doença, com um aumento
máximo (~2,5 vezes) observado no 180 dpi quando comparados aos animais controle. Estas
enzimas aumentam quando existe aumento de EO, o que não acorreu e por esse motivo seus
níveis permaneceram reduzidos.
No 14o dpi os animais infectados e suplementados com vitamina E apresentaram
redução do processo inflamatório em relação ao grupo infectado. No entanto, a suplementação
com vitamina E não modificou a inflamação hepática no 21o dpi, ou seja, animais infectados,
suplementados com vitamina E e tratados ou não com BZ apresentaram número de células
inflamatórias semelhante aos animais apenas infectados.
A resposta inflamatória cardíaca se mostrou aumentada no 21o dpi para os animais
tratados com vitamina E quando comparados aos animais não infectados. Experimentos em
camundongos que estão sendo realizados no Instituto Oswaldo Cruz (dados não publicados)
mostram que a vitamina E quando administrada em doses aproximadamente três vezes
maiores que as recomendadas deixa de causar efeito anti-inflamatório e passa a exercer efeito
pró-inflamatório

(Disponível

em:

<http://enfermagembrasileira.blogspot.com/2008/01/vitamina-e-pode-apresentar-efeito.html >
Acesso em: 9 de maio 2011).
Dessa forma, a semelhança do observado em pacientes crônicos onde a suplementação
com vitamina E foi eficaz pode-se sugerir que a vitamina E reduz o EO, juntamente com a
taxa de mortalidade, apresentando papel protetor também na fase aguda da DC.
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1. A primeira abordagem desse trabalho permitiu concluir que o tratamento com BZ
aumentou os níveis de PC e reduziu os níveis de •NO. Logo, o tratamento promove
aumento do EO hepático. A atividade das enzimas antioxidantes mostrou-se aumentada
na fase aguda da infecção. O processo inflamatório hepático aumentou ao longo dos
dias avaliados. Além disso, o BZ impediu o desencadeamento do processo inflamatório
no coração e no músculo esquelético. Nesse caso, o tratamento com BZ foi benéfico
para o hospedeiro, uma vez que os animais infectados e tratados não apresentaram
processo inflamatório.

2. A segunda abordagem desse trabalho demonstrou que as alterações dos estoques de
Fe pela DFA aumentaram o EO nos animais do grupo infectado e tratado com DFA.
Esse aumento mostrou que a infecção associada à alterações dos estoques de Fe induziu
o processo de lipoperoxidação nos hepatócitos. As alterações dos estoques de Fe
anteciparam o processo inflamatório cardíaco em relação ao grupo infectado, indicando
uma resposta mais precoce, porém, essas alterações não foram capazes de modificar os
três órgãos avaliados. Dessa forma, embora o uso da DFA pareça atrasar a queda dos
níveis de nitrito + nitrato, já observados nos animais infectados, os níveis elevados
dessa molécula coincidem com a redução dos níveis de parasitemia e percentual de
mortalidade.

3. A terceira abordagem desse trabalho permitiu sugerir que a suplementação com
vitamina E apresenta papel protetor no modelo murino uma vez que permitiu redução na
mortalidade e do EO. A suplementação também induziu a uma redução da defesa
antioxidante. O aumento nos níveis de parasitemia pode ser explicado pela redução do
EO e das defesas antioxidantes. Embora, não tenha apresentado diferença significativa o
processo inflamatório hepático e muscular foi reduzido nos animais suplementados e
tratados com BZ enquanto que o processo inflamatório cardíaco aumentou nos animais
suplementados apenas com a vitamina E, o que pode ser explicado pela dosagem
utilizada nesse trabalho. A suplementação com vitamina E associada ao tratamento com
BZ poderia contribuir para a redução do EO no hospedeiro.
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