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RESUMO  

 

 

O manejo clínico do indivíduo chagásico crônico se faz, em parte, por intermédio de fármacos 

com diferentes ações cardioprotetoras visando melhoria funcional do órgão uma vez que a 

terapia específica anti-Trypanosoma cruzi ainda permanece restrita ao uso do benznidazol 

(Bz) e se mostra pouco eficiente nos casos crônicos.  No entanto, a cardiopatia induzida pelo 

T. cruzi é sabidamente uma doença dependente da resposta inflamatória do hospedeiro 

ocasionando destruição celular/tecidual e, consequente, remodelamento na matriz extracelular 

cardíaca. Esse remodelamento é regulado por enzimas proteolíticas como as 

metaloproteinases (MMPs) e por diversos outros mediadores inflamatórios. No presente 

estudo 30 cães sem raça definida foram infectados (ou não) pela cepa Berenice-78 do T.cruzi 

e submetidos ao tratamento diário com doses subanticrobiais do antibiótico doxiciclina 

durante 12 meses de infecção (sendo 50mg/Kg manhã e 50mg/kg noite) em associação (ou 

não) com o tratamento por 60 dias com o Bz (7mg/kg – administrado a partir do 9º mês de 

infecção e dividido em duas doses diárias). Antes e durante os 14 meses de infecção, estes 

animais foram avaliados seis vezes quanto à função cardíaca (ECG e ecocardiografia) e 

amostras de sangue coletadas para avaliação de parâmetros bioquímicos. Após a eutanásia, o 

tecido cardíaco (ventrículos) foi avaliado quanto à expressão de quimiocinas (CCL1-5, -17, -

20, -24, -26, CXCL-9, -10 e IL-17) por qPCR.  No plasma foram avaliados marcadores de 

regulação Redox (catalase, superóxido dismutase, sistema glutationa, óxido nítrico e proteínas 

carboniladas) e marcadores bioquímicos de dano tecidual.  Os tratamentos foram capazes de 

reduzir a massa do coração em relação a animais infectados com a cepa Be-78 do T. cruzi, 

além de reduzir o número de linfócitos e respectiva produção de IFN-ƴ. Pelos exames 

bioquímicos no plasma, não foram observadas lesões hepáticas ou renais após os 14 meses de 

infecção. Os tratamentos foram capazes ainda de alterar o perfil de expressão de quimiocinas 

com perfil Th1 no ventrículo esquerdo dos animais. No entanto, mesmo mostrando 

interessante ação na redução do perfil inflamatório no tecido cardíaco, os tratamentos não 

foram capazes de apresentar melhora funcional, nos parâmetros avaliados, em cães sem raça 

definidos infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, infecção, benznidazol, doxiciclina, remodelamento 

cardíaco.
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ABSTRACT  

 

 

The clinical management of chronic chagasic patient becomes, in part, through drugs with 

different cardioprotective actions for functional improvement of the organ, since the anti-

Trypanosoma cruzi specific therapy remains restricted to the use of benznidazole (Bz) and It 

shows little effective in chronic cases. However, cardiomyopathy induced by T. cruzi is 

known to be a disease that depends on the host inflammatory response resulting in cellular / 

tissue damage and the consequent cardiac extracellular matrix remodeling. This remodeling is 

regulated by proteolytic enzymes such as matrix metalloproteinases (MMPs) and several other 

inflammatory mediators. In this proposal, 30 mongrel dogs were infected (or not) by 

Berenice-78 strain of T. cruzi and subjected to daily treatment with low doses of doxycycline 

for 12 months of infection (being 50mg / kg morning and 50 mg / kg night) in combination 

(or not) with the treatment for 60 days with Bz (7mg / kg - administered from the 9th month 

of infection and divided into two daily doses). Before and during the 14 months of infection, 

these animals were evaluated 6 times for cardiac function (ECG and echocardiography) and 

blood samples collected for evaluation of biochemical parameters. After euthanasia, the heart 

tissue (ventricles) were evaluated for the expression of chemokines (CCL1-5, -17, -20, -24, -

26, CXCL-9, -10 and IL-17) by qPCR. In plasma were evaluated oxidative stress (catalase, 

superoxide dismutase etc.) and biochemical markers of tissue damage. The treatments were 

able to reduce heart weight compared to animals infected with the Be-78 strain of T. cruzi, 

and promote changes in the population profile of lymphocytes and their respective production 

of IFN-ƴ. Biochemical tests in plasma did not show liver and kidney damage after 14 months 

of infection. The treatments were able to change the profile of chemokine expression in the 

left ventricle of animals. However, even showing interesting action in reducing the 

inflammatory status in the cardiac tissue, the treatments were not able to provide functional 

improvement, on the parameters evaluated in mongrel dogs infected by Berenice-78 strain of 

T. cruzi.  

 

Key-words:  Trypanosoma cruzi, infection, benznidazole, doxycycline, cardiac remodeling. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1. Tripanosomíase americana 

 

A tripanossomíase americana é uma doença parasitária endêmica da América Latina 

causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado que possui ciclo de vida 

heteroxênico sendo transmitido naturalmente aos hospedeiros vertebrados por vetores da 

subfamília Triatominae (Chagas 1909). Este parasito pode levar ao desenvolvimento da 

doença de Chagas, uma moléstia com diversas alterações inflamatórias e funcionais em 

diferentes órgãos, em particular no coração (Koberle, 1958; Amorin et. al., 1976; Rocha et. 

al., 2007). 

Existem cerca de 140 espécies de triatomíneos (hemípteros da família Reduviidae) de 

ocorrência exclusiva nas Américas que se alimentam do sangue de uma grande variedade de 

animais como outros insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tendo algumas espécies 

maior relevância para a epidemiologia da doença de Chagas (Cantillo-Barraza et. al., 2010; 

Klotz et. al., 2014).  

O T. cruzi possui um ciclo de vida heteroxênico com diferenciação de principalmente 

quatro formas evolutivas (amastigota, epimastigota, tripomastigota sanguínea e tripomastigota 

metacíclica). O triatomíneo, durante repasto sanguíneo, irá ingerir as formas tripomastigotas 

sanguíneas residentes no sangue de mamíferos infectados que se transformarão na forma 

epimastigota (forma replicativa no hospedeiro invertebrado) dentro do estômago do inseto. 

No intestino médio, o T. cruzi se dividirá por fissão binária e alcançará a ampola retal 

apresentando-se na forma tripomastigota metacíclicas (forma infectiva para o hospedeiro 

mamífero). Ao efetuar novo repasto sanguíneo o inseto pode defecar na pele do vertebrado 

eliminando as formas tripomastigotas metacíclicas que atingirão a corrente sanguínea (por 

uma secção do epitélio ou mesmo pela mucosa). Como o parasito, na forma tripomastigota, 

não replica, no citoplasma das células do vertebrado, ele se transformará na forma amastigota 

que, por divisão binária, originará novos parasitos. Após o citoplasma ser totalmente tomado 

por parasitos, haverá nova diferenciação para a forma tripomastigota sanguínea e a célula se 

romperá liberando os parasitos que infectarão novas células ou serão ingeridos por um 

triatomíneo novamente (Nagajyothi et. al., 2012). 

Além da transmissão vetorial outras formas infecção pelo T. cruzi também ocorrem 

como a transmissão congênita, transplante de órgãos e transfusões sanguíneas, apresentado 
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esta última grande relevância epidemiológica em países desenvolvidos onde se estima que 1% 

- 41% dos imigrantes (dependendo do país onde reside e a nacionalidade do imigrante) 

encontram-se infectados (WHO, 2010; Schmunis & Yadon, 2010). Outra forma de 

transmissão é através da ingestão do parasito, podendo ocorrer associado ao caldo de cana de 

açúcar, açaí e bacaba contaminados com a forma tripomastigotas do T. cruzi, deixadas nestes 

alimentos pelos barbeiros ou pela secreção da glândula anal de marsupiais (Shikanai-Yasuda 

& Carvalho, 2012). Acredita-se que a transmissão oral é a principal via de transmissão 

silvestre e de humanos na região amazônica (Nattan-Larrier L., 1921; SVS Brasil, 2011). 

A doença de Chagas é, ainda hoje, um importante problema médico-social, 

acometendo atualmente cerca de 6 a 7 milhões de indivíduos no mundo com uma taxa de 

mortalidade anual de 10 mil indivíduos (WHO, 2015). Estima-se, que nos últimos 10 anos, 80 

mil pessoas foram infectadas pelo T. cruzi na Europa com mais de quatro mil casos já 

confirmados devido às transmissões por transplantes de órgãos e transfusões sanguíneas por 

indivíduos vindo da área endêmica, além de transmissão congênita (WHO, 2010). Nos 

Estados Unidos já foram detectadas espécies de triatomíneos infectados pelo T. cruzi 

evidenciando a possibilidade de transmissão natural, embora não existam dados confirmando 

esta colonização domiciliar (Cesa et. al., 2011). Na América latina há cerca de 5,8 milhões de 

indivíduos infectados pelo T. cruzi com aproximadamente 28 milhões sob risco de infecção 

(Maya et. al., 2010). No Brasil estima-se que cerca de 1,2 milhões de indivíduos encontram-se 

infectados (Tabela 1) resultando em um custo anual de aproximadamente 5,6 bilhões de 

dólares devido à aposentadoria precoce pelos riscos cardiovasculares causadas pela doença 

(Hotez, 2015).  
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Tabela 1.  Classificação dos países de acordo com o número de pessoas com cardiopatia 

chagásica. Adaptado de Hoetz, 2015. Chagas disease: The New numbers. 

 

Classificação 

 

País 

N
o
 estimado de 

pessoas 

infectadas pelo 

T. cruzi 

 

Classificação 

N
o
 estimado de 

pessoas com 

cardiomiopatia 

chagásica 

1 Argentina 1.505.235 1 376.309 

2 Brasil 1.156.821 2 231.364 

3 México 876.458 5 70.117 

4 Bolívia 607.186 4 121.437 

5 Colômbia 437.960 3 131.388 

 Argentina 

Brasil e 

México 

3.538.514 

(62%) 

  

677.790 (58%) 

 América 

Latina 

5.742.167  1.171.193 

 

Embora o Brasil seja o segundo país no ranking de indivíduos infectados pelo T. cruzi, 

mantendo-se atrás apenas da Argentina, sequer aparece no ranking da prevalência para a 

doença, apresentando um valor aproximado de 0,578, enquanto a média da América Latina é 

de 1,055 e o país mais prevalente é a Bolívia com 6,104 (Hoetz, 2015). 

A doença de Chagas é classificada em fase aguda e fase crônica, sendo a segunda 

conduzida para uma forma indeterminada (assintomática) ou para uma forma sintomática, 

sendo comum ocorrer progressão de forma assintomática para forma sintomática em anos ou 

décadas de infecção. A fase aguda tem início logo após a infecção, por vezes evidenciada por 

um sinal de porta de entrada na conjuntiva ocular denominado sinal de Romanã (Romanã, 

1935), não sendo frequentemente observada sintomatologia intensa e óbitos (Laranja et. al., 

1956), devido os casos de morte súbita (Prata, et. al., 1986). No entanto ocorre intenso 

parasitismo sanguíneo e tecidual evidenciado histologicamente (Higuchi et. al., 2003). Em 

crianças e indivíduos imuno deprimidos podem ocorrer óbitos durante esta fase inicial devido 

à menino encefalite (Hoff et. al., 1978). Por outro lado, durante a fase crônica da doença, a 

maioria dos indivíduos infectados permanece em uma forma clínica denominada 

indeterminada ou assintomática podendo, alguns destes indivíduos evoluírem para a forma 
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sintomática, com manifestações clínicas em graus variados no coração, esôfago, colón e 

outros tecidos (Prata, 2001). 

A presença do T. cruzi no organismo induz uma complexa interação entre suas 

moléculas e as células de defesa do hospedeiro. Desta interação, emerge uma resposta 

inflamatória sistêmica e focal (particularmente em tecidos musculares onde o parasito se 

aloja) no intuito de eliminar o agente agressor. O tecido muscular cardíaco é um dos sítios 

mais importantes desta interação parasito-hospedeiro havendo como consequência a ativação 

de múltiplas células com intensa produção de mediadores inflamatórios de naturezas distintas, 

além do envolvimento da resposta imune humoral. Mesmo o objetivo da resposta inflamatória 

sendo a eliminação do protozoário ocorre a destruição de células hospedeiras e de plexos 

simpáticos e parassimpáticos, essenciais para o funcionamento autonômico cardíaco, além de 

ocorrer deposição de colágeno intermeando as áreas inflamatórias. Estas ações, em conjunto, 

culminam em uma nova reorganização estrutural do órgão afetando, em sua maior parte, 

negativamente a funcionalidade do coração sendo este evento denominado ―mau 

remodelamento cardíaco‖ (Morris et al. 1990, Prata A 2001, Marin-Neto et al. 2007). 

Um ponto importante para se estudar a infecção pelo T. cruzi é a adequação do modelo 

experimental, onde muitas vezes é possível estudar o sistema cardiovascular, mas não se 

consegue resultados interessantes para os parâmetros relacionados à infecção, como o modelo 

rato ou os aspectos imunológicos de mobilização inflamatória e recrutamento celular são 

interessantes, além de baixo custo e fácil manuseio, mas não há uma aproximação das 

manifestações clínicas, como em camundongos (Araújo-Jorge & Castro, 2000). O modelo cão 

se destaca por mimetizar os efeitos inflamatórios e patológicos da doença cardíaca humana 

(Lana et. al., 1992). 

1.2. Modelo cão na infecção pelo Trypanosoma cruzi 

 

 O cão tem sido mostrando como um ótimo modelo para estudos relacionados com a 

infecção pelo T. cruzi por apresentar parasitismo considerável em cardiomiócitos com intensa 

miocardite e lesões semelhantes às observadas em humanos (Lana et. al., 1992). Durante a 

fase aguda da infecção em cães é possível observar alterações similares que atingem os seres 

humanos como, bloqueio de ramo esquerdo e intraventricular, ocasionados por lesões 

apoptóticas e necróticas, além de um intenso processo inflamatório acarretando em 

citotoxidade. Já na fase crônica, o cão não apresenta graves alterações eletrocardiográficas, 
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mas com presença de infiltrado inflamatório e deposição de colágeno em tecido muscular 

cardíaco (Andrade et. al., 1997). 

 Por permitir o isolamento do parasito ao longo da infecção, apresentar sorologia 

positiva para indicar a permanência da infecção, apresentar as manifestações clínicas da 

doença de Chagas durante fase crônica, desenvolver alterações patológicas que caracterizem a 

infecção e induzir a resposta imune contra o hospedeiro, o cão se encaixa como modelo ideal 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1984) 

 O modelo cão já foi descrito para estudos de quimioterapia durante as fases aguda e 

crônica da infecção pelo T. cruzi e os índices de cura encontrados foram semelhantes aos 

observados em seres humanos em ambas as fases da infecção (Guedes et. al., 2002). Foi 

mostrado ainda que o cão apresenta perfil imunológico semelhante ao observado nas 

infecções humanas com relação da cardiomegalia e alta proliferação de células do sistema 

mononuclear fagocitário, além do balanço entre respostas tipo Th1 e Th2 relacionando a 

permanência na fase indeterminada ou progressão para formas com manifestações clínicas 

evidentes (Guedes et. al., 2008; Guedes et. al., 2009). 

 Todos esses achados apontam o cão como um modelo interessante para o estudo das 

manifestações da infecção pelo T. cruzi em âmbito fisiológico, mas principalmente na relação 

do processo inflamatório com a evolução da infecção. 

  

1.3. Processo inflamatório cardíaco na infecção pelo Trypanosoma cruzi 

 

  Além das Metaloproteinases de Matriz, inúmeros outros componentes do parasito e do 

próprio hospedeiro mamífero já foram descritos como importantes fatores para a gênese e 

perpetuação do processo inflamatório responsável, direta ou indiretamente, pelo 

remodelamento cardíaco associado ao T. cruzi. Em modelos experimentais infectados por 

diferentes cepas do T. cruzi tem sido determinado o papel de inúmeras citocinas ou 

mediadores inflamatórios potencialmente capazes de promover proteção contra o T. cruzi e 

desencadear uma resposta inflamatória condutora do processo de destruição do miocárdio.  A 

resposta inflamatória inicial à infecção por este parasito parece ser coordenada por células do 

sistema mononuclear fagocitário (ex. macrófagos) que respondem aos antígenos do parasito 

através de uma via dependente de receptores do tipo Toll (TLR)-Myd88. Dessa ativação 

originam citocinas pró-inflamatórias como IL-12 e TNF que, por sua vez, facilitam a 
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polarização das células TCD4
+
 e CD8

+
 em produtoras de IFN-gama (Campos & Gazzinelli 

2004).  O IFN-gama produzido tanto por células da resposta imune inata (ex. Natural killer 

cells) quanto por células T, em concomitância com o próprio TNF, induz a produção de óxido 

nítrico por macrófagos atuando, dessa forma, no controle e na morte desses parasitos (Silva et 

al. 2003). Durante a fase inicial da doença, o envolvimento dos linfócitos T CD8
+
, das 

imunoglobulinas anti-moléculas do T. cruzi e das citocinas, parecem ter importante papel no 

gatilho do processo inflamatório na cardiopatia chagásica (Bilate & Cunha-Neto 2008). 

Mediante essa interação inicial entre parasito e hospedeiro, a resposta inflamatória 

direcionada ao sítio inflamatório cardíaco ocorrerá de forma moderada ou muito grave 

ocasionando, em alguns casos, falência funcional do órgão. As quimiocinas se inserem neste 

contexto apresentado papel essencial no recrutamento celular para o sítio inflamatório. Tanto 

no tecido cardíaco de camundongos ou em cultura de cardiomiócitos infectados pela cepa 

Colombiana do T. cruzi, a expressão de quimiocinas, incluindo RANTES/CCL5 (regulated 

upon activation, normal T cell expressed and secreted), MIG (monokine induced by IFN-

gamma) and CRG-2/IP-10/CXCL10 (cytokine response gene 2/interferon gamma-inducible 

protein 10), bem como JE/MCP-1/CCL2 (monocyte chemoattractant protein-1) e MIP1-

/CCL3 (macrophage inflammatory protein-1alfa) é evidenciada em diferentes momentos da 

infecção (Talvani et al., 2000, Teixeira et al., 2002) e possivelmente atuam no recrutamento 

de monócitos e células T ativadas para o sítio da infecção. De fato, em modelo experimental, 

o uso de Met-RANTES, uma quimiocinas modificada da CCL5 humana capaz de inibir os 

receptores CCR1 e CCR5, demonstraram efetividade na redução do infiltrado de células T 

CD4 e CD8, além da deposição de fibronectina no coração dos animais infectados (Marino et 

al. 2004).  

Além disso, estas e outras quimiocinas, potencializadas pela presença de TNF e IFN-

gama, facilitam a produção do óxido nítrico, responsável direto pela morte do parasito 

(Aliberti et al. 2001). Além disso, ainda em camundongos pelo T. cruzi demonstrou-se 

predomínio da expressão das quimiocinas CXCL9, CXCL10, CCL2 e CCL5 durante a fase 

inicial e a persistência de CXCL9, CXCL10 e CCL5 na fase crônica da infecção experimental 

(Hardison et al. 2006), reforçando a importância destes mediadores para o estabelecimento de 

diferentes perfis inflamatórios. Ainda, a síntese in vitro e in vivo destas quimiocinas também é 

potencializada pela presença de glicofosfatidilinositol ligado à mucina (tGPI-mucina) 

encontrada nas formas tripo ou epimastigotas do T. cruzi  (Aliberti et al. 2001, Coelho et al. 

2002).  
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A importância das citocinas inflamatórias e/ou regulatórias, bem como das 

quimiocinas, para a imunopatogênese da infecção foram extensivamente relatadas em modelo 

experimental, mas também evidenciadas em pacientes chagásicos nas últimas décadas (Dutra 

et al. 2005). Pelo estudo associativo e de correlação com os parâmetros clínicos, acredita-se 

que a interação entre IFN-gama e algumas quimiocinas e seus receptores possa contribuir 

diretamente para as alterações cardíacas observadas naqueles cardiopatas crônicos (Cunha-

Neto et al. 2009). A quimiocina CCL2 foi previamente evidenciada no plasma de indivíduos 

chagásicos correlacionada com diferentes graus de disfunção cardíaca (Talvani et al. 2004a) e, 

nesta população, aqueles indivíduos apresentando uma variante de CCL2 na posição -

2518A/G  apresentavam 4x mais risco de desenvolver cardiopatia em relação àqueles que não 

paresentavam este genótipo (Ramasawmy et al. 2006). De forma contrária, o receptor para a 

quimiocina CCL5 (CCR5), expresso em leucócitos circulantes, mostrou-se correlacionado em 

outros estudos com formas mais brandas da cardiopatia (Talvani et al. 2004b) e mutações no 

promotor CCR5 (CCR5-59029G) foram relacionadas a um baixa expressão deste receptor e 

associadas a pacientes assintomáticos (Calzada et al. 2001; Fernandez-Mestre et al. 2004).  

Além das quimiocinas, outros potenciais marcadores biológicos de proteção (ex. IL-10) ou 

disfunção cardíaca (ex. TNF e o peptídeo natriurético cerebral - BNP) têm sido evidenciados 

em diferentes estudos como possíveis instrumentos de acompanhamento clínico para o 

paciente chagásico, exatamente pela associação com a resposta inflamatória progressiva 

associada à doença (Gomes et al. 2003, Talvani et al. 2004b; Talvani et al. 2004c; Gomes et 

al. 2005,  Ribeiro et al. 2006, Lula et al. 2009, Cunha-Neto et al. 2009). Neste sentido, torna-

se evidenciada a importância dos mediadores inflamatórios como causa/consequência dos 

processos inflamatórios cardíacos associados à infecção pelo T. cruzi e a real e emergente 

necessidade de intervenções terapêuticas capazes de reduziu ou amenizar o avanço desta 

resposta inflamatória cardíaca progressiva. 

 

1.5. Remodelamento cardíaco na infecção pelo Trypanosoma cruzi  

 

O remodelamento cardíaco pode ser considerado uma alteração conformacional das 

células e da matriz extracelular do coração em resposta às mudanças moleculares, celulares e 

intersticiais. Trata-se, portanto, de um mecanismo adaptativo à sobrecarga hemodinâmica, 

necessária para manter ou reajustar a capacidade funcional do órgão (Cohn et al. 2000, 

Mendes et al. 2010). A matriz extracelular exerce um papel biológico dinâmico frente ao 
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estresse e o colágeno produzido, em consequência da infiltração maciça e constante de células 

inflamatórias no miocárdio, promove alterações importantes aos cardiomiócitos (Spinale et al. 

2000, Cunha-Neto & Chevillard 2014). Essas alterações são dependentes da fibrose formada 

no miocárdio que, ao mesmo tempo em que promove o reparo aos danos teciduais, também 

contribui para a dilatação ventricular e para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Vale 

ressaltar que a fibrose cardíaca não deve ser definida apenas pelo aumento da matriz 

extracelular no interstício dos cardiomiócitos, mas também pela alteração na conformação, no 

tipo e na forma como o colágeno se organiza (Li et al. 2000). Durante esta mudança na 

conformação da matriz extracelular cardíaca, o colágeno é substituído por fibras colágenas 

com baixa capacidade de interação, num processo dependente das endopeptidases zinco-

dependentes denominadas metaloproteinases (MMPs) que, além de contribuírem para a 

dilatação ventricular (Rossini et al. 2010), regulam também a atividade inflamatória no sítio 

cardíaco (Li et al. 2000). 

 Na matriz extracelular é possível encontrar uma grande variedade de moléculas 

bioativas em altas concentrações, como peptídeos vasoativos, citocinas pró-inflamatórias e 

regulatórias (Dell`Italia et al. 1997; Wei et al. 1999; Ergul et al. 2000; Diwan et al. 2004). 

Mediante estímulos específicos, essas moléculas podem ser ativadas e alterar a homeostase da 

matriz extracelular, levando a um rearranjo local e consequente perturbação na função dos 

cardiomiócitos podendo sofrer hipertrofia e hiperplasia (Lee et al. 1997; Thihault et al. 2001). 

 O remodelamento cardíaco pode ser associado a uma distensão das paredes do 

coração, muitas vezes ocasionada pela perda de cardiomiócitos por necrose devido a um 

processo inflamatório, gerando assim grande quantidade de resíduos locais que poderão 

culminar em uma exacerbação do próprio processo inflamatório (Cotran et al. 1999; Kohno et 

al. 2007). Essa morte de cardiomiócitos pode ainda ocorrer por apoptose através da 

degradação de DNA pela ativação de uma cascata molecular específica levando a uma menor 

reação inflamatória que a necrose (Haunstetter et al. 1998). No entanto acredita-se que os dois 

eventos aconteçam simultaneamente ou, até mesmo, com um desencadeando o outro levando 

a um grau elevado de lesão cardíaca (Umansky & Tomei 1997, Dorn 2009). Em tecido 

cardíaco, a morte celular leva à fibrose e consequente perda de função do órgão com aumento 

no tamanho e número de células, na tentativa de compensar a perda funcional culminando em 

alterações nas cascatas moleculares que regulam os canais de cálcio (Yamazaki et al. 1998; 

Colucci et al. 2005). Essas alterações morfológicas desencadeadas por estímulos mecânicos e 

moleculares serão o alicerce para o desenvolvimento de cardiopatias de diversas etiologias, 
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inclusive a desenvolvida pela infecção pelo Trypanosoma cruzi (Cohn et al. 2000; Garzoni et 

al. 2008). 

 

               Sabe-se que o T. cruzi desempenha importante papel na patologia da forma cardíaca 

da doença de Chagas durante a fase aguda da infecção, no entanto sua participação direta 

durante a fase crônica, ainda hoje, vem sendo discutida (Brener & Gazzinelli 1997). Por muito 

tempo a autoimunidade foi responsabilizada pela patologia crônica da doença de Chagas 

desencadeado a cardiopatia chagásica crônica (CCC) com evidencias da existência de 

mimetismo de antígenos do hospedeiro pelo parasito e até a resposta desencadeada pelos 

próprios antígenos do hospedeiro durante a destruição celular pela infecção (Kalil & Cunha-

Neto 1996, Engman & Leon 2002). Essa hipótese de que a CCC seria uma doença unicamente 

autoimune foi descartada com descobertas como a presença de DNA e antígenos do T. cruzi 

associados ao acometimento de lesões durante as infecções crônicas, a reativação da infecção 

mediante imunossupressão e a existência de patologia sem a presença de auto anticorpos 

(Cançado 1999; Palomino et al. 2000; Tarleton 2001). Atualmente é aceito que a presença do 

parasito associada a uma resposta imunológica intensa, inclusive autoimune, levaria às graves 

lesões observadas durante a fase crônica da infecção, sugerindo que a eliminação do T. cruzi e 

suas moléculas, seria a chave para se interromper a progressão da CCC (Teixeira et al. 2002). 

 A presença das formas amastigotas do parasito no coração leva ao caráter progressivo 

e fibrosante da CCC, havendo destruição dos cardiomiócitos e feixes nervosos com 

consequente perda da motilidade do miocárdio e comprometimento na condução e ritmo 

cardíaco (Andrade & Andrade, 1980; Dávila et al. 1998). Há ainda a presença de infiltrado 

inflamatório responsável pela dissociação das fibras cardíacas criando espaços entre elas e os 

vasos sanguíneos. Essa lacuna será preenchida por tecido conjuntivo que juntamente com a 

destruição do sistema nervoso intracardíaco, será responsável pela dilatação das câmaras 

(Lopes et al 1987). 

 Uma das principais manifestações da CCC é a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 

que leva, entre outros, à descompensação do ventrículo esquerdo com dilatação da câmara 

com consequente aumento do débito e da pressão intracardíaca (Davies et al. 2000). Pode 

haver ainda o característico aneurisma de ponta, ou lesão vorticilar, evidenciando um estágio 

avançado da CCC com o acometimento de fenômenos tromboembólicos que podem levar ao 

prejuízo de outros órgãos como pulmão, cérebro. 
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Com todas essas alterações desencadeadas pela presença do parasito em tecido 

cardíaco e pela mobilização do sistema imune resultando no intenso processo inflamatório no 

sítio da infecção, torna-se fundamental não só a busca pelo tratamento etiológico da doença de 

Chagas, mas também fármacos capazes de modular a resposta inflamatória no coração que 

leva ao remodelamento cardíaco. 

1.6. Interação farmacológica no remodelamento inflamatório cardíaco 

 

  Uma estratégia terapêutica para interromper a progressão inflamatória cardíaca associada 

à infecção pelo T. cruzi seria a eliminação do agente etiológico. O benznidazol, fármaco 

empregado para o tratamento etiológico da doença de Chagas no Brasil, é também descrito 

por alterar a resposta imune em humanos e em modelo experimental (Piaggio et al. 2001, 

Bustamante et al. 2008, Cutrullis et al. 2011) além, obviamente, de exercer sua função 

tripanocida primária, por mecanismos complexos que envolvem ligação a lipídeos, proteínas e 

ao DNA do T. cruzi (Urbina 2010, Bern 2011). Porém, a magnitude da ação do benznidazol 

ou de outros potenciais fármacos anti-T. cruzi sobre o sistema imune e, consequentemente, 

sobre os eventos de remodelamento cardíaco na doença de Chagas ainda não foram totalmente 

descritos.   

Em contrapartida a ausência de fármacos mais efetivos na eliminação dos parasitos, 

surge a vertente investigativa focando em fármacos que, direta ou indiretamente, atuariam 

sobre a resposta imune do hospedeiro reduzindo-a e, consequentemente, equilibrando ou 

amenizando o remodelamento deletério cardíaco (Zornoff et al. 2002). Em particular, alguns 

farmacos têm recebido atenção do nosso grupo de pesquisa na última década em decorrência 

de suas ações pleiotrópicas sobre a resposta imune como os inibidores da enzima conversora 

da angiotensina (Paula-Costa et al. 2010; Penitente et al. 2015), as estatinas (Melo et al. 2011; 

Silva et al. 2012) e, como objeto de investigação deste trabalho, fármacos da classe 

tetraciclina de antibióticos - doxiciclinas.   

As doxiciclinas já foram previamente empregadas em diferentes estudos não 

objetivando apenas sua ação primária bacteriostática, mas por suas ações de inibição sobre as 

metaloproteinases de matriz em doses sub-microbianas (Castro et al. 2011). Sendo um 

fármaco bacteriostático, a doxiciclina inibe a síntese proteica bacteriana, possuindo um largo 

espectro contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, cocos, aeróbios e anaeróbios 

(Smilack 1999). Não sofre influência da administração de alimentos, sendo distribuída à 
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maioria dos fluidos, ossos, fígado, baço e dentes. É absorvida por via oral (90% a 100%), 

parcialmente inativada pelo metabolismo hepático, esta tetraciclina atinge seu nível sérico 

entre 2 a 4 horas e apresenta meia-vida de 12 a 22 horas, sendo eliminada pelas fezes 

enquanto outras tetraciclinas são excretadas por filtração glomerular. Alguns possíveis efeitos 

adversos frequentes causados pela classe das tetraciclinas e suas formas semissintéticas são 

distúrbios gastrointestinais, incluindo anorexia, vômito, náuseas e diarreia, ulcerações na 

boca, irritação da região perianal e reação de fotossensibilidade (Griffin et al 2010).  

Portanto, paralelamente às pesquisas em quimioterapia anti-T. cruzi, os estudos 

imunofarmacológicos voltados para o controle da resposta imune e melhora no 

remodelamento cardíaco em modelos experimentais tornam-se necessários como ação 

prognóstica na patogênese da doença cardíaca. E as doxiciclinas, ao lado de outros potenciais 

fármacos, mostram-se promissores no contexto da inibição das metaloproteinases de matriz e, 

possivelmente, da resposta imune causadora do ―mau remodelamento‖ cardíaco associado à 

infecção pelo T. cruzi. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos do tratamento prolongado com a dose sub-antimicrobial da 

doxiciclina, em monoterapia ou em combinação com o benznidazol, na inflamação e no 

remodelamento cardíaco em cães infectados com a cepa Berenice-78 do Trypanosoma cruzi.                    

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Para a realização deste trabalho, alguns objetivos específicos foram avaliados: 

 

1. As alterações ecocardiográficas ao longo da infecção e tratamentos com a doxiciclina e 

benznidazol; 

 

2. As alterações eletrocardiográficas após 14 meses de infecção e tratamentos crônicos com a 

doxiciclina e benznidazol; 

 

3. O perfil de expressão dos mediadores solúveis inflamatórios (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, 

CCL5, CCL17, CCL22, CCL24, CCL26, CXCL9 e IL-17) no tecido cardíaco; 

 

4. O estresse oxidativo no tecido cardíaco dos animais com a quantificação de enzimas e 

proteínas (superóxido dismutase, catalase, sistema glutationa, óxido nítrico, proteínas 

carboniladas); 

 

5. As populações de linfócitos e sua relação na produção de IFN-ƴ por citometria de fluxo no 

sangue destes animais após o término do tratamento; 

 

6. Marcadores de dano tecidual por exames bioquímicos, no plasma dos animais, para avaliação 

cardíaca (creatina quinase e creatina quinase fração B), hepática (transaminase oxalacética e 

transaminsae pirúvica) e renal (creatinina e uréia). 

 



25 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Animais 

 

 Neste trabalho foram utilizados 30 cães sem raça definida para os procedimentos 

experimentais. Todos estes animais foram fornecidos pelo Centro de Ciência Animal da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CCA-UFOP) e mantidos sem restrição de água e ração e 

separados em baias de acordo com seu respectivo gênero. 

 Nos primeiros quatro meses de vida os cães foram mantidos sob responsabilidade do 

CCA-UFOP com realização de vacinação e medicação necessária para erradicação de 

possíveis patologias e infecções. Durante esses quatro meses o grupo de 

pesquisadores/estudantes envolvido neste projeto teve contato diário com os cães para que 

estes se mantivessem dóceis até o final do período experimental 

 Após este período, os cães passaram a ser responsabilidade dos responsáveis por este 

estudo e, para melhor monitoramento, foi construída uma ficha individual para cada cão. Essa 

ficha contém identificação, fotografia, idade, sexo, grupo experimental, medida naso-anal (do 

focinho até a base da cauda), peso e identificação das amostras de sangue colhidas (Anexo 1). 

 Os procedimentos adotados neste trabalho estão de acordo com os princípios éticos de 

experimentação animal pré-estabelecidos pelo Colégio Brasileiro de experimentação Animal 

(COBEA), tendo sido aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de Ouro Perto (CEUA-UFOP), com Protocolo No. 2013/60, de 12 de fevereiro de 

2014. 

 

3.2. Parasitos e infecção 

 

 Foram utilizados parasitos da cepa ―Berenice-78‖ do T. cruzi armazenados em 

nitrogênio líquido e mantidos in vivo por sucessivas passagens em camundongos Swiss, 

mantidos no Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CCA-UFOP). 

A infecção foi feita com 2000 formas tripomastigotas sanguíneas por kg retiradas de 

camundongos Swiss utilizados na manutenção da cepa in vivo próximo ao pico de 
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parasitemia, com o objetivo de minimizar a seleção de formas do parasito. O sangue foi 

diluído em salina 0,9% para ajuste da concentração desejada e o inoculo realizado por via 

peritoneal nos animais aos quatro meses de idade. A infecção foi confirmada pela realização 

do exame de sangue a fresco segundo o método descrito por Brener (Brener, 1962). 

 

3.3. Tratamento e eutanásia  

 

 Os animais foram separados em cinco grupos experimentais contendo seis cães em 

cada um, de acordo com a natureza do tratamento. Apenas o grupo ―1‖ permaneceu não 

infectado e, para se obter dados mais homogêneos, tentou-se manter quantidades similares de 

machos e fêmeas em cada grupo. Os grupos foram distribuídos de acordo com mostrado na 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição dos grupos experimentais. 

Grupo T. cruzi Fêmeas Machos Tratamento 

1 Não 3 3 Nenhum 

2 Sim 3 3 Nenhum 

4 Sim 3 3 Doxiciclina (Dox) 

3 Sim 4 2 Benznidazol (Bz) 

5 Sim 2 4 Dox + Bz 

 

 O tratamento com a Doxiciclina (Dox) foi iniciado aos 2 meses após a infecção pelo T. 

cruzi e administrado até o fim do experimento, totalizando 12 meses em uma dose diária de 

100mg e (diluídos em PBS + carboximetilcelulose 0.5% acrescido de caldo de carne para 

melhorar a palatabilidade, totalizando volume de 3,0 ml), por indivíduo, dividido em duas 

doses. Enquanto a terapia com o Benznidazol (Bz) teve início a partir do 9º mês de infecção 

com duração de 60 dias na dose diária de 7mg/kg por animal administrado em duas doses 

(manhã e início da noite) com diluição e volume iguais ao utilizado para o tratamento com a 

Doxiciclina. O tratamento foi realizado sempre por uma dupla de pesquisadores/estudantes, 

onde um imobilizava o animal e o outro ministrava os medicamentos em uma seringa. 
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Em seis momentos pré-determinados uma amostra de 10 ml de sangue foi coletada 

para obtenção de plasma para realização de testes bioquímicos. O sangue foi coletado em tubo 

estéril de coleta S-Monovette
®
 90mm x 13mm contendo heparina acoplado a agulha múltipla 

estéril 0,8 x 25MM (Sarstedt Ltd, São Paulo, Brasil). 

 Para a eutanásia, os animais foram submetidos a um procedimento de anestesia com 

Thiopental sódico (Tiopentax, empresa) na dose de 20mg/Kg, seguido de uma injeção de 20 

ml de cloreto de potássio (KCl) a 19,1%. Após constatação do óbito, o animal era transferido 

para uma mesa de necropsia, em uma sala isolada, no laboratório de práticas cirúrgicas do 

CCA-UFOP. A Eutanásia foi realizada quando os animais completaram 18 meses de vida ou 

14 de infecção ou 12 de tratamento com a doxiciclina. 

 O coração foi extraído e lavado com PBS 1x para remoção de possíveis coágulos. Em 

seguida, era fotografado e seccionado em átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, 

ventrículo esquerdo, septo e ponta. Cada secção fragmentada e armazenada em blister com 

crio conservador, em formaldeído tamponado a 10% e em freezer -80
o
C para as diferentes 

metodologias propostas neste e em estudos futuros. 

 Outros órgãos (fígado, baço, rim, mucosa oral, esôfago, estômago, duodeno, cólon, 

pele, músculo esquelético, testículos e linfonodo) foram extraídos para futuros estudos que 

serão desenvolvidos em nosso laboratório. Todos os órgãos supracitados foram retirados 

inteiros, pesados e só depois fragmentados para conservação/fixação. 

 

3.4. Ecocardiografia 

 

 A partir de quatro meses de vida até a eutanásia, os animais foram submetidos a 

exames de ecorcardiograma: na pré-infecção, aos 2, 4, 8, 11 e  14 meses pós infecção, para 

avaliação funcional do órgão, em particular do ventrículo esquerdo. Para tal procedimento, o 

animal era pesado e posteriormente se aplicava uma dose de 15mg/Kg de tiopental sódico 

intravenosa para anestesia. Uma vez sedado, procedia-se com a tricotomia (nas patas e região 

torácica), aplicação de gel, inserção dos eletrodos nas patas para monitoramento da função 

elétrica do coração e utilização de uma sonda para obtenção das imagens (Figura 1). Durante 

a ecocardiografia, as imagens eram obtidas por intermédio do aparelho MyLab 30 

cardiovascular (Esaote) sempre por um mesmo operador devidamente treinado e que 

desconhecia os tratamentos e/ou grupos experimentais. 
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Figura 1. Obtenção de imagens por ecocardiografia 

 Ao final do exame, cada animal era despertado sobre uma manta térmica e monitorado 

até que não estivesse mais sob efeito de sedação para ser devolvido a sua baia. 

 Foram coletados os dados de eixo longo e eixo curto durante a diástole e a sístole. 

Com esses parâmetros calculou-se os valores de área do ventrículo esquerdo durante diástole, 

volume ventricular em diástole, volume ventricular em sístole e fração de ejeção. Antes dos 

resultados serem plotados, foi aplicado um fator de correção levando em conta o peso do 

animal para se chegar a sua área corporal (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Relação entre peso e superfície corporal em cães.  

Kg          m
2
 Kg          m

2
 Kg          m

2
 Kg          m

2
 Kg          m

2
 Kg          m

2
 

0,5        0,06 11         0,49 22         0,78 33         1,03 44         1,25 60         1,55 

1           0,10 12         0,52 23         0,81 34         1,05 45         1,26 62         1,58 

2           0,15 13         0,55 24         0,83 35         1,07 46         1,28 64         1,62 

3           0,20 14         0,58 25         0,85 36         1,09 47         1,30 66         1,65 

4           0,25 15         0,60 26         0,88 37         1,11 48         1,32 68         1,68 

5           0,29 16         0,63 27         0,90 38         1,13 49         1,34 70         1,72 

6           0,33 17         0,66 28         0,92 39         1,15 50         1,36 72         1,75 

7           0,36 18         0,69 29         0,94 40         1,17 52         1,41 74         1,78 

8           0,40 19         0,71 30         0,96 41         1,19 54         1,44 76         1,81 

9           0,43 20         0,74 31         0,99 42         1,21 56         1,48 78         1,84 

10         0,46 21         0,76 32         1,01 43         1,23 58         1,51 80         1,88 

Adaptado de Rodaski & Nardi, 2008. 
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3.5. Eletrocardiografia  

 

 Para este exame o animal foi sedado, no entanto utilizando uma combinação de 

ketamina e diazepam intravenoso na dose de 0,5mg/Kg de cada fármaco para manter uma 

sedação superficial, sem indução ao sono. Após pesagem, o animal recebia uma dose de 

diazepam e, após constatado o relaxamento, ministrava-se a ketamina para o grau de sedação 

desejada. O animal sedado foi contido a uma mesa de procedimentos de forma a não 

prejudicar sua circulação e tricotomizado em oito pontos para fixação dos eletrodos, quatro 

nas derivações frontais (Figura 2 - 1 a 4) e quatro nas derivações pré-cordiais (Figura 2 – 5 a 

8). Os eletrodos, devidamente aderidos, foram ligados ao aparelho e a um computador com o 

software WinCardio ECG digital 5.0.1.1 para obtenção e análise posterior dos traçados 

eletrocardiográficos. 

Ao final do exame o animal foi desamarrado, acomodado em uma manta térmica e 

monitorado até o fim do estado de sedação para ser devolvido a sua baia. 

 

 

 

Figura 2. Posicionamento dos eletrodos para eletrocardiografia. Os eltrodos foram 

posicionados nas derivações frontais (1, 2, 3 e 4) e nas derivações pré-cordiais (5, 6, 7 e 8). 
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3.6. Citometria de Fluxo 

 

 Para realização da imunofenotipagem dos leucócitos de sangue periférico foi utilizada 

a técnica de citometria de fluxo. Para tal, o sangue foi coletado em tubo estéril (esterilizado 

com raio gama) de coleta S-Monovette
®
 90mm x 13mm contendo EDTA acoplado a agulha 

múltipla estéril 0,8 x 25MM (Sarstedt Ltd, São Paulo, Brasil). 

Foi colocado 1 ml do sangue de cada animal em tubos. Os tubos foram incubados por 

30 minutos. Após incubação, Brefeldina A - BFA (10 g/mL) foi adicionada às culturas que 

foram re-incubadas por mais 4 horas em estufa a 37
o
C, 5% de CO2. Em seguida, EDTA (2 

mM) foi adicionado e as culturas foram incubadas por 15 minutos a temperatura 

ambiente.  Para avaliação do perfil de marcadores de superfície celular, após incubação, 

200 L (1.000.000 de leucócitos) das culturas foram transferidos para tubos de poliestireno de 

5 mL contendo 3 L de anti-CD14APC, para se marcar monocitos e 2 L de anticorpo anti-

TLR2PE, para se marcar toll like receptors (TLR) e incubados por 20 minutos, a temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz. Foram adicionados 3 mL de solução de lise comercial (FACS 

Lysing Solution – BD Biosciences) no vórtex e as células foram incubadas por 10 minutos ao 

abrigo da luz. Os tubos foram submetidos à centrifugação a 600 G, 18ºC por 10 minutos. Em 

seguida, os tubos foram vertidos, a suspensão celular ressuspendida em 2 mL de PBS 1x e os 

tubos submetidos à centrifugação a 600 x g, 18ºC por 10 minutos. Novamente, os tubos foram 

vertidos, a suspensão celular ressuspendida e um volume de 200 L de solução fixadora (10 

g/L de paraformaldeído, 1% de cacodilato de sódio, 6,67 g/L de cloreto de sódio, pH 7,2) foi 

adicionado em cada tubo. Após 15 minutos a 4ºC, 3.000 monócitos foram adquiridos e a 

análise dos parâmetros morfométricos e imunofenotípicos determinados com o auxílio do 

citômetro de fluxo FACS Canto II – BD. Para a análise dos dados foi utilizado o software 

FlowJo (Flow Cytometry Analysis Software, versão 7.6.1). 

Para avaliação do IFN-ƴ intracelular, após incubação, 500 L (2.500.000 leucócitos) 

das culturas foram transferidos para tubos de poliestireno de 5 mL contendo 6 L de anti-

CD14APC e re-incubados por 20 minutos, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Foram 

adicionados 3 mL de solução de lise comercial (FACS Lysing Solution – BD Biosciences) de 

hemácias no vórtex e as células foram incubadas por 10 minutos ao abrigo da luz. Os tubos 

foram submetidos à centrifugação a 600 x g, 18ºC por 10 minutos. Em seguida, os tubos 

foram vertidos, a suspensão celular ressuspendida em 500 L de PBS 1x contendo 0,5% de 

BSA e 0,1% de azida sódica – PBS-W gelado e 3 mL de PBS-W contendo 0,5% de saponina 
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– PBS-P gelado e os tubos submetidos à centrifugação a 600 G, 18ºC por 10 minutos. Os 

tubos foram vertidos, a suspensão celular ressuspendida em 3 mL de PBS-W gelado e 

novamente submetidos à centrifugação a 600 G, 18ºC por 10 minutos. A suspensão celular foi 

ressuspendida em 250 µL (aproximadamente 5.000.000 leucócitos, ou seja, 20.000 

células/µL) de PBS-W e 30 µL (aproximadamente 600.000 leucócitos) foram transferidos 

para placas de fundo em U de 96 poços contendo 20 L de anticorpo anti-IFN-ƴFITC 

previamente diluídas em PBS-P e, em seguida, incubadas por 30 minutos a temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz. Após incubação, foram adicionados 100 L de PBS-P 

gelado/poço e a placa foi submetida à centrifugação a 600 G, 18ºC por 10 minutos. Em 

seguida, a placa foi vertida, as células ressuspendidas e foram adicionados 200 L de PBS-W 

gelado/poço. A placa foi centrifugada novamente a 600 G, 18ºC por 10 minutos. Após 

centrifugação, a placa foi vertida, a suspensão celular ressuspendida e um volume de 200 L 

de solução fixadora gelada foi adicionado por poço. Após 15 minutos a 4ºC, 3.000 monócitos 

foram adquiridos e a análise dos parâmetros morfométricos, fenotípicos e funcionais foi 

determinada com o auxílio do citômetro de fluxo FACScalibur – BD. Para a análise dos dados 

foi utilizado o software FlowJo (Flow Cytometry Analysis Software, versão 7.6.1.). 

 

3.7. Quantificação relativa em PCR tempo Real 

3.7.1. Isolamento do RNA 

 

  Fragmentos de ventrículo esquerdo do coração de animais infectados (submetidos aos 

tratamentos doxyciclina e benznidazol) foram coletados em tubos com TRIzol® (Life 

Tecnologies do Brasil Ltda, São Paulo, Brasil) e o RNA total foi extraído utilizando o kit RNA 

Easy Qiagen (Qiagen, CA) e tratados com anti-deoxiribonuclease e ribonuclease (Qiagen), de 

acordo com as instruções do fabricante. A integridade do RNA extraído foi validada através 

da intensidade das bandas de RNA ribosomal 18S e 28S em gel de agarose. As concentrações 

de RNA foram medidas usando o kit de quantificação RiboGreen RNA (Molecular Probes) e 

as amostras de RNA diluídas em água tratada com DEPC e estocadas a -80
o
C.  
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3.7.2. Primers 

 

Os primers de oligonucleotídeos específicos para cada alvo (CCL1, CCL2, CCL3, 

CCL4, CCL5, CCL17, CCL22, CCL24, CCL26, CXCL9, CXCL10 e IL-17) foram obtidos 

junto à Invitrogen, Brasil Ltda (Tabela 4). Os primers foram utilizados sempre em 

concentrações capazes de fornecer uma única banda em tamanho adequado, verificado através 

de gel de poliacrilamida.  

 

 

3.7.3. PCR quantitativo em tempo real  

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

tempo real. As reações de transcrição reversa foram desenvolvidas utilizando-se 200ng do 

RNA total a 48
o
C durante 60 minutos com o kit Syber green Transcription (Applied 

Biosystems). A PCR quantitativa em tempo real foi efetuada em um sistema ABI 7300 

(Applied Biosystems), utilizando kits e reagentes da mesma agência fornecedora do sistema de 

detecção. Amostras contendo elevadas concentrações de cada alvo foram utilizadas para o 

estabelecimento de curva padrão dos cDNA transcritos. Todas as curvas padrões mantiveram-

se lineares com um r
2
 maior que 0.98%. Na mesma corrida, os valores de CT das amostras 

(cDNA diluído 20x) foi medido e os níveis de expressão relativa determinados. Como gene 

constitutivo, a expressão do RNA ribosomal 18S foi avaliada, também, utilizando-se o kit 

controle Syber green RNA (Applied Biosystems) de acordo com o protocolo do fabricante. As 

amplificações de PCR foram desenvolvidas em triplicatas utilizando condições pré-

padronizadas, sendo esta última etapa desenvolvida em parceria com o laboratório do Prof. 

Dr. João Santana da Silva, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, SP.  
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Tabela 4. Sequência dos primers. Sequências baseadas nas sequências de nucleotídeos da 

Gen Bank Database. 

Alvo Sequências: Sence e antissense Alvo Sequências: Sence e antissense 

CCL1 ACTTTTCAGAGAAGAGGATCGC 

TGGAGCTGGTGTGTTTGTAACA 
CCL24 CCTGCTGCATGTTCTTCATTTC 

TTCTGGTTCTTCTTGGTGGTGA 

 

CCL2 TAAAAGAGTCACCAGCAGCAA 

TTTAGGACGGTCTTGAAGATCA 

 

CCL26 TCTTCATCCTGAGTGTCCATCG 

AGCAGAACTTGGCCACATCA 

 

CCL3 CAAGCAGATTCCACGCAAGTT 

TAATACCGGGCTTGGAGCAT 
CXCL9 CAGATGGTCCTTAAGCCACTTT 

CCTTTCCCTGTGAACCTCAA 

 

CCL4 TGACCGTCCTTTCTCTCCTT 

GATCTGAACCCATTGGTGCT 

 

CXCL10 CACATGTTGAGATCATTGCCAC 

TTCAGACATCTTTTCTCCCCA 

 

CCL5 AAGGGCTGACTGATAAATGTGA 

AGCGAGAATTTTAATGGAAAGC 

 

IL-17 ACTCCAGAAGGCCCTCAGA 

GATTCCAAGGTGAGGTAGATCG 

 

CCL17 CCATCGTGTTTGTAACTGTCCA 

AATATCTGACCGCCTTCTTCAC 

 

Β-actin CCACTTTCCTGTCTTACCCAA 

AATTAACCACCCACGGTGTT 

 

CCL20 TATGGTTCCTCCCGGATCTATC 

TCATTGGCCAGCTGTTGTGT 

 

  

 

 

3.8. Estresse oxidativo 

 

 O estresse oxidativo foi testado para diversas proteínas e enzimas em tecido cardíaco. 

Para estas dosagens foram utilizados fragmentos homogeneizados de ventrículo esquerdo de 

cada animal. 

3.8.1. Proteínas totais 

 

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogeneizado tecidual pelo 

Método de Bradford (Bradford, 1976). O reagente de Bradford contém como principal 

componente o corante Coomassie brilhante azul, que em solução ácida se liga às proteínas da 

amostra, alterando sua absorbância de 465 nm para 595 nm, medida através do leitor de 

ELISA (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA). Esta concentração foi representada em mg/mL. 
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3.8.2. Atividade da superóxido dismutase 

 

A atividade da SOD foi medida no tecido de acordo com o método de Marklund e 

colaboradores (Marklund, S & Marklund, G, 1974) que se baseia na capacidade da enzima em 

inibir a auto-oxidação do pirogalol.  Os reagentes de trabalho utilizados foram: fosfato de 

potássio monobásico (KH2PO4), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), Pirogalol, MTT 

(brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2H]-2,5-difenilterazolio) e DMSO (dimetilsulfóxido). Para a 

realização da dosagem, fragmentos de 100 mg do tecido foram homogeneizados com 1 mL de 

tampão fosfato (50mM), pH 7,0, em seguida, centrifugados por 10 minutos a 12.000 RPM a 4 

°C. O sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra biológica. A confecção das 

dosagens nas amostras utilizando placas de 96 poços de baixa sensibilidade seguiu a 

sequência de adições de reagentes, conforme a tabela 5. 

 

Tabela 5. Reagentes utilizados para a dosagem de SOD 

 

 

As amostras foram incubadas por 5 minutos em estufa a 37 °C. Logo após, 150 µL de 

DMSO foram adicionados às mesmas para parar a reação. As absorbâncias foram lidas no 

leitor de Elisa em um comprimento de onda de 570 nm. Para o cálculo da atividade de SOD, 

foi subtraído o resultado obtido da amostra pelo valor encontrado do branco e, a seguir, foi 

dividido esse valor pelo encontrado da subtração do padrão pelo branco. Esta concentração foi 

representada em U/mg de proteína. 
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3.8.3. Atividade da catalase 

 

A determinação da atividade da enzima catalase (CAT) é baseada na sua capacidade 

de converter H2O2 em água e O2 molecular, conforme descrito por Aebi  (Aebi, 1984). Para a 

preparação da amostra biológica 100 mg do tecido foram homogeneizados com 1 mL de 

tampão fosfato 0,1 M (pH 7,2) e em seguida, foram centrifugados por 10 minutos a 10.000 

RPM a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra biológica. Em um tubo de 

polipropileno, foi adicionado 50 µL de tampão fosfato 0,1 mM (pH 7,2) e 40 µL de água 

destilada, o qual foi mantido em banho-maria a 30 ºC por 1 minuto. Em seguida, foram 

adicionados 10 µL da amostra e 900 µL de H2O2 (10 mM). As absorbâncias foram 

determinadas no espectrofotômetro a 240 nm, exatamente a cada minuto, durante 3 minutos. 

A água destilada é utilizada como branco. A atividade da CAT foi calculada segundo a lei de 

Lambert Beer citada anteriormente. A absorbância utilizada nessa expressão é o delta obtido 

da primeira e da última absorbância lida (absorbância final - absorbância inicial). O 

coeficiente de extinção molar utilizado foi o do H2O2 (39,4 M
-1

cm
-1

). Esta concentração foi 

representada em U/mg de proteína. Uma unidade de catalase é equivalente a hidrólise de 1 

µmol de H2O2 por minuto. 

 

3.8.4. Concentração de glutationa 

 

A Glutationa total (GSH + GSSG) foi determinada enzimaticamente de acordo com 

Akerboom (Akerboom & Sies, 1981). Esse ensaio utilizou um método cinético fundamentado 

na redução do DTNB (ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzóico). A GSH presente na amostra 

reage com DTNB, produzindo TNB (ácido 5-tio-2-nitrobenzóico) e GSSG. Para preparo dos 

reagentes de estoque foram utilizados: solução de ácido sulfosalicílico (SSA) 5%; tampão 

fosfato (500 mM), contendo 5 mM de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético); solução 

padrão estoque de glutationa (0,3 mg de glutationa reduzida em 0,1 mL de água destilada); 

solução de estoque de DTNB  (8 mg de DTNB foram diluídos em 5,33 mL de DMSO) o que 

resultou em uma solução com 1,5 mg/mL e estoque de NADPH (40 mg/mL).  A amostra 

biológica foi preparada com 100 mg do tecido homogeneizado em 1 mL de SSA 5% e em 

seguida,  centrifugada a 10.000 RPM, por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e 

utilizado como amostra biológica. Os reagentes utilizados foram: solução de enzima diluída 
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(15,2 µL de glutationa redutase (100 unidades/mL) diluída em 250 µL de tampão fosfato 100 

mM); solução de NADPH de trabalho (da solução de estoque de NADPH preparada são 

retirados 30 µL para 7,5 mL de tampão fosfato 100 mM); mistura de trabalho (8 mL de 

tampão 100 mM, 228 µL da solução de enzimas diluída e 228 µL de DNPH solução de 

estoque); solução padrão de glutationa – preparada para a curva padrão (foi diluído 10 µL de 

solução estoque de glutationa padrão com 2 mL de SSA 5%). Para a confecção da curva 

padrão e das dosagens nas amostras foi utilizado placas de 96 poços de baixa sensibilidade 

seguindo a sequência de adições de reagentes, conforme mostradas nas tabelas 6 e 7. 

 

Tabela 6. Reagentes utilizados para obtenção da curva padrão de Glutationa. 

Poço 1 2 3 4 5 

[GSH] µM 

 
50 25 12,5 6,25 3,125 

Solução de 

GSH (µL) 

 

50 25 (tubo 1) 25 (tubo 2) 25 (tubo 3) 25 (tubo 4) 

SSA 5% 

(µL) 

 

- 25 25 25 25 

nmoles de 

GSH em 10 

µL 

0,5 0,25 0,125 0,062 0,0312 

 

 

Tabela 7. Reagentes utilizados para a dosagem de Glutationa. 

Poço Volume 

da amostra 

Tampão MTT 

(1,25 mM) 

Pirogalol 

(100µM) 

Branco - 10 µl 150 µl 50 µl 

Padrão 10 µl - 150 µl 50 µl 

Amostra 10 µl - 150 µl 50 µl 

 

As amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente e em seguida foi 

adicionado NADPH às mesmas com o cronômetro sendo iniciado. As absorbâncias foram 

lidas, durante 5 minutos a cada minuto, no leitor de Elisa a 412 nm. As absorbâncias de 

diluições seriadas de uma solução padrão de glutationa reduzida foram determinadas e a 
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GSSG já presente na amostra foi reduzida a GSH pela presença de NADPH (chamado de 

método enzimático), medido após derivação da glutationa total com acréscimo de 2-vinil 

piridina (2-VP). Após análise de regressão linear, foi determinada a equação da reta 

[Concentração = a*(delta das absorbâncias) + b]. Essa equação foi utilizada para determinar a 

concentração em nmoles de glutationa total em 10 µl de amostra, e esse valor extrapolado 

para 1 mL de amostra. O índice de estresse oxidativo foi calculado pela razão GSH/GSSG. 

Estas concentrações foram representadas em nmol/mL.  

 

3.8.5. Concentração de Óxido Nítrico 

 

Como o óxido nítrico possui um curto tempo de meia vida, foi utilizada para 

determinação de sua produção a formação do nitrito (NO2) por ser um produto não volátil e de 

degradação estável. Para se realizar a dosagem de NO2 foi utilizado o método de Griess. 

Primeira mente o NO2 reage com Sulfanilamida em meio ácido e forma o sal diazônio, um 

composto intermediário. A seguir, este sal é posto para reagir com N-naftil-etilenodiamina 

(NED) resultando em azo composto estável com coloração que pode ser analisado em 

comprimento de onda de 540 nm (Green et. al., 1982; Sun et. al., 2003). 

Para a reação, 100µl de cada amostra homogeneizada na concentração de 0,1g/ml foi 

adicionada a dois poços (realizado em duplicata) de uma placa de polietileno de 96 poços. Em 

seguida foi adicionado 50µl de solução contendo sulfanilamida a 1% (solução 1) e foi deixado 

em repouso por 10 minutos. A seguir foi adicionado 50µl de solução de NED a 0,1% (solução 

2). O branco é composto do meio em que as amostras foram homogeneizadas (PBS 1x) e 50µl 

de cada uma das soluções citadas anteriormente. A placa foi lida em Leitor de ELISA 

utilizando-se o comprimento de onda de 540nm. 

 

3.8.6. Proteína Carbonilada 

 

A reação de Espécies Reativas de Oxigênio com proteínas pode levar à sua oxidação 

com a consequente formação de derivados carbonílicos que podem ser mensurados por 

métodos sensíveis. Para determinar da concentração de proteína carbonilada utilizamos o 

método descrito por (Levine et al., 1994). 



38 
 

Para a reação foi utilizado um fragmento de ventrículo esquerdo de cada cão 

homogeneizado em KPE na concentração de 200mg/ml, onde 0,5ml dessa solução foram 

precipitadas com 0,5ml de TCA a 1% e centrifugado a 5000 RPM por 10 minutos. O 

sobrenadante foi então descartado e foi adicionado ao pellet 0,5ml de DNPH em HCL para 

que esse sistema permanecesse em incubação por 1 hora com passagens no vórtex a cada 15 

minutos. Em seguida foram adicionados 0,5ml de TCA a 1% e levado para nova 

centrifugação. Ao pellet foi acrescentado 1 ml de solução 1:1 de etanol/acetato de etila e 

levado novamente para centrífuga. A seguir 1 ml de solução de SDS a 6% foi adicionado ao 

tubo e centrifugado. Desta vez foi descartado o pellet e o sobrenadante foi levado para leitura 

em espectrofotômetro em cubeta de quartzo. 

 

3.9. Exames Bioquímicos 

 

 Para se avaliar marcadores de dano tecidual, foram realizados testes bioquímicos para 

se dosar proteínas no plasma dos animais. Todos os exames foram executados com kits 

comerciais da Bioclin/Quibasa (Minas Gerais, Brasil) e os procedimentos foram seguidos 

rigorosamente com sugerido pelo fabricante. 

  

3.9.1. Creatina quinase 

 

 Para dosagem bioquímica da enzima creatina quinase (CK-Na) foi utilizado o método 

cinético UV com base nas seguintes reações: 

 

Creatina Fosfato + ADP             
CK

              Creatina + ATP 

ATP + Glicose             
HK

             Glicose-6-Fosfato +ADP 

Glicose-6-Fosfato + NADP
+
          

G-6 PDH
         Gluconolactona-6-Fosfato + NAPH + H

+ 

 

A velocidade da redução do NAP
+
 em NAPH é proporcional à atividade do CK na 

amostra. 

 



39 
 

 Foram necessárias 2 soluções para a execução da técnica. A primeira (solução 1) 

contendo acetato de imidazol, glicose, EDTA, NADP, Hexoquinase, acetato de magnésio e N-

acetilcisteína. A segunda (solução 2) continha glicose-6-fosfato-desidrogenase, creatina 

fosfato, ADP, AMP e diadenosina pentafosfato. A solução 1 foi então misturada com a 

solução 2 na proporção de 4:1. Então adicionou-se em um tubo 1ml dessa mistura e 20µl da 

amostra de plasma. Após homogeneização o conteúdo foi transferido para uma cubeta de 

quartzo termostatizada a 37
o
C e aguardou-se 2 minutos antes das 3 leituras a cada 1 minuto 

em espectrofotômetro com comprimento de onda 340nm. 

 O cálculo foi feito a partir das médias das diferenças de absorbância por minuto 

(∆A/min) e aplicadas à formula para o resultado final:    CK (U/L) = (∆A/min) x 8095 

 

3.9.2. Creatina quinase fração MB 

 

O método de dosagem bioquímica da isoforma MB da creatina quinase (CK-MB) 

parte do mesmo princípio da descrita para a CK-Na, no entanto utilizou-se um anticorpo 

monoclonal contra a fração M. Esse anticorpo é capaz de inibir a atividade a isoforma CK-

MM e da fração M da CK-MB, sem afetar a atividade da fração B tanto do CK-MB quanto do 

CK-BB. Como a isoforma CK-BB praticamente não existe no sangue periférico, a atividade 

enzimática encontrada foi correspondente apenas a fração B da CK-MB. Como a fração M 

possui ação semelhante a B, multiplicamos o resultado por 2. 

 O cálculo que para chegar ao resultado final de CK-MB também foi feito a partir das 

médias das diferenças de absorbância por minuto (∆A/min), no entanto a constante foi 

diferente: CK (U/L) = ((∆A/min) x 8254)x2 

 

3.9.3. Transaminase oxalacética 

 

Para a dosagem da enzima transaminase oxalacética (TGO) foi utilizado o método 

colorimétrico de Reitmamm e Frankel (1957) que se baseia na transferência, catalisada pela 

TGO, do grupamento amino de um alfa-aminoácido para um alfa-cetoácido segundo a reação 

a seguir: 
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L-Aspartato + Alfa-Cetoglutarato                       L-Glutamato + Oxalacetato 

 

Junto à reação é adicionado um reagente de cor (dinitrofenilhidrazina) que reage com 

o oxaloacetato fomando hidrazina. A intensidade de cor é diretamente proporcional à 

produção de oxaloacetato, que por sua vez, representa a atividade enzimática. 

Para este método foram necessárias 3 soluções: A primeira possui PBS, ácido L-

aspártico, ácido alfa cetoglutárico e azida sódica. A segunda, o reagente de cor que contém 

dinitrofenilhidrazina e ácido clorídrico. Por fim a terceira foi uma solução de hidróxido de 

sódio. 

Para realização do método 250µl da primeira solução foi incubada a 37
o
C por 3 

minutos, em seguida foi adicionada 100µl da amostra de plasma e incubado por mais 30 

minutos também a 37
o
C. Adicionou-se então 250µl da segunda solução e o sistema foi 

deixado em repouso por 20 minutos. Por fim foi adicionado 2,5ml do hidróxido de sódio. 

Após 5 minuto a 37
o
C o conteúdo foi transferido para cubeta de quartzo e lida em 

espectrofotômetro com comprimento de onda 505nm 

O cálculo final é conseguido a partir dos valores de diluição de uma curva padrão pré-

determinada pelo kit.  

 

3.9.4. Transaminsae pirúvica 

 

O método para se dosar a enzima transaminase pirúvica (TGP) é muito semelhante ao 

descrito para a TGO, também se utilizando do método colorimétrico de Reitmamm e Frankel 

(1957), no entanto, a reação em que se baseia o método e as soluções para execução terão a 

alteração do L-aspartato pela L-alanina e do oxaloacetado pelo piruvato. 

 

L-Alanina + Alfa-Cetoglutarato                       L-Glutamato + Piruvato 

 

O restante do método permanece inalterado em relação ao descrito para TGO. 

 

3.9.5. Creatinina 
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Para a detecção da creatinina em plasma foi utilizado o método de Jaffe (1886), que 

consiste em um método colorimétrico onde a creatinina reage com o ácido pícrico formando 

uma solução amarelada. Com a adição de um reagente ácido, o pH da solução irá baixar e cor 

diminuir a intensidade devido a reversão da reação que formou creatinina-picrato. Por 

diferença das leituras obtidas, obtém-se o valor da creatinina. 

Para se realizar o método, utilizamos 3 diferentes soluções: Uma primeira, um 

reagente alcalino contendo hidróxido de sódio, carbonato de sódio e surfactante. A segunda 

solução é de ácido pícrico e a terceira é um reagente ácido com ácido acético. 

Em um tubo foi misturado 2,0ml do reagente alcalino com 250µl da amostra de 

plasma e 500µl da solução de ácido pícrico. Após 10 minutos em banho-maria a 37
o
C as 

absorbâncias foram lidas utilizando-se cubeta de quartzo e espectrofotômetro com 

comprimento de onda 510nm. 

Em seguida foi adicionado 100µl do reagente ácido e foram aguardados 5 minutos a 

temperatura ambiente e então nova leitura foi aferida também utilizando o comprimento de 

onda de 510nm. 

Para se chegar ao valor final de creatinina foi utilizado o seguinte cálculo: 

 

                                        Creatinina (mg/dL )= Leitura 1- Leitura 2    x3  

                              Absorbância do padrão 

 

3.9.6. Uréia Enzimática 

 

Para determinação dos níveis de uréia no plasma dos cães, foi utilizado um teste 

enzimático colorimétrico onde a uréia foi hidrolisada a iôns amônio e CO2 baseando-se na 

seguinte reação: 

 

Uréia + 3 H2O            
urease

          2NH4
+
 + CO2 + OH

-
 

  

Ao longo da reação foram utilizadas 2 soluções diferentes: A primeira é uma solução 

enzimática contendo uréase, PBS, nitroprussiato de sódio, salicilato de sódio, estabilizantes e 

conservantes. A segunda solução era um oxidante que possuía hidróxido de sódio e 

hipoclorito de sódio. Então 1ml da solução enzimática foi mistura a 10µl da amostra e levado 
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ao banho-maria a 37
o
C por 5 minutos. Em seguida foi adicionado 1ml da solução oxidante e 

novamente levado por 5 minutos a 37
o
C em banho-maria. A leitura então foi aferida 

utilizando cubeta de quartzo e espectrofotômetro com o comprimento de onda de 600nm. 

  

Para se chegar ao valor final de uréia foi utilizado o seguinte cálculo: 

 

                                        Uréia (mg/dL) =     Absorbância da amostra   x70  

                              Absorbância do padrão 

 

 

3.10. Análises Estatísticas 

 

 Todos os resultados foram submetidos a testes estatísticos para confirmação 

matemática das possíveis diferenças entre grupos em suas respectivas análises. Inicialmente 

os foi realizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Para comparação simples entre 

2 colunas foi utilizado o Teste t student. Para múltiplas comparações utilizou-se o teste One 

way ANOVA com pós-teste de Tukey quando as amostras apresentaram normalidade e 

Kruskal-Wallis com pós-teste Dunn´s para conjunto de dados não paramétricos. Todas as 

análises e gráficos foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 5.01 e foi 

assumido um grau de significância de p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Observações experimentais e macroscópicas qualitativas dos corações 

 

 Durante todo o experimento não foi observado nenhum comportamento anormal dos 

cães independente da infecção e dos tratamentos recebidos. Não houve perda de animais 

relacionadas à infecção ou aos tratamentos. Todos os animais mantiveram a docilidade da fase 

―de filhote‖ não havendo incidentes com pesquisadores/estudantes que participaram dos 

experimentos. No entanto, foram relatados alguns eventos de agressividade entre os cães, 

dentro das baias, atribuídos aos períodos de cio das fêmeas. 

 O coração dos animais infectados apresentou-se aparentemente flácido 

comparativamente aos animais infectados, no entanto essa flacidez foi similar para todos os 

animais infectados (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Observação macroscópica do coração. Comparação macroscópica qualitativa do 

coração de cão não infectado (A) e cão infectado (B) com a cepa Be-78 do T. cruzi. 
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4.2. Peso relativo do coração 

 

 Após a eutanásia realizou-se o cálculo da relação do peso do coração pelo peso 

corporal do animal para se avaliar possível alteração na massa do órgão em relação aos 

diferentes grupos experimentais. Assim, na figura 4 é possível observar que o grupo de 

animais infectados que não receberam tratamento apresentou um aumento na massa relativa 

do coração em relação ao grupo controle (animais não infectados). Observa-se, ainda, que os 

grupos dos animais infectados tratados apresentaram a média da massa relativa do coração 

menor que o grupo denominado veículo e, semelhante, ao grupo controle. 
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Figura 4. Massa relativa do coração. Razão entre peso do coração/peso do animal 

apresentado como média do grupo de animais não infectados e infectados pela cepa Be-78 do 

T. cruzi sob diferentes tratamentos farmacológicos. Dados (mean±SEM) submetidos a One 

way ANOVA com pós-teste Tukey. Símbolos iguais (*) representam igualdade estatística. Bz= 

benznidazol, Dox= doxiciclina. 
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4.3. Ecocardiografia 

 

 Nota-se que tanto para as áreas sobre as curvas geradas a partir das curvas construídas 

com as médias da área transversal do ventrículo esquerdo durante diástole ao longo de todo o 

tempo avaliado, quanto para as diferenças entre o primeiro e o último ponto de avaliação, 

apenas o grupo controle apresentou diferença na medida destes parâmetros em relação aos 

demais grupos (Figura 5). 
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Figura 5. Área transversal ventricular em diástole. Curva das médias de área transversal 

do ventrículo esquerdo durante diástole em cm
2
/m

2 
nos 6 diferentes pontos (A) e diferença 

das médias de área transversal do ventrículo esquerdo durante diástole em cm
2
/m

2 
entre o 

ponto inicial e o ponto final de coleta de dados (B) de cães infectados pela cepa Be-78 do T. 

cruzi e tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz). Dados (mean±SEM) 

submetidos a One way ANOVA com pós-teste Tukey. Símbolos iguais (*) representam 

igualdade estatística tanto para área sobre a curva (A) quanto para diferenças entre médias 

(B). 
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Figura 6. Imagem representativa da área transversal ventricular em diástole. 

Representação da área do ventrículo esquerdo em diástole no ponto final de análise 

ecocardiográfica de um animal do grupo de animais não infectados (A), infectados pelo T. 

cruzi, mas sem tratamento (B), infectados tratados com doxiciclina (C), infectados tratados 

com Doxiciclina + Benznidazol(D) e infectados tratados com Benznidazol (E).  

 

 Para as curvas das médias do volume ventricular durante a diástole é possível observar 

um notável aumento para os grupos de animais infectados pelo T. cruzi ao longo dos períodos 

de coleta de dados, já o grupo controle apresentou um aumento mais brando, o que refletiu no 

fato de a área sobre a curva deste grupo ser menor que a apresentada pelos demais grupos 

(Figura 7A). Ao se analisar a diferença das médias do volume ventricular durante a diástole 

entre o primeiro e o último ponto de coleta de dados ecocardiográficos, foi possível observar 

que o grupo controle apresentou um menor valor para este dado quando comparado aos 

grupos de animais infectados pelo T. cruzi (Figura 7B). 
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Figura 7. Volume ventricular em diástole. Curva das médias de volume ventricular durante 

diástole em ml/m
2 

nos 6 diferentes pontos (A) e diferença das médias de volume ventricular 

durante diástole em ml/m
2 

entre o ponto inicial e o ponto final de coleta de dados (B) de cães 

infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi e tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou 

Benznidazol (Bz). Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste Tukey. 

Símbolos iguais (*) representam igualdade estatística tanto para área sobre a curva (A) 

quanto para diferenças entre médias (B).  

 

 Semelhante ao descrito anteriormente, as curvas das médias do volume ventricular 

durante a sístole apresentaram um aumento ao longo do período de avaliação, sendo o grupo 

controle o que apresentou maior estabilidade durante os 14 meses de avaliação, expressa em 

um menor valor de área sobre a curva quando comparado com os grupos dos animais que 

foram infectados pelo T. cruzi (Figura 8A). Ainda, de modo análogo ao observado durante a 

diástole, para a diferença das médias do volume ventricular em sístole (pontos 1 e 6 de análise 

ecocardiográfica), observou-se que o grupo não infectados também apresentou menor valor da 

média em relação aos grupos de animais infectados pelo T. cruzi (Figura 8B). 
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Figura 8. Volume ventricular em sístole. Curva das médias de volume ventricular durante 

sístole em ml/m
2 

nos seis diferentes pontos (A) e diferença das médias de volume ventricular 

durante sístole em ml/m
2 

entre o ponto inicial e o ponto final de coleta de dados (B) de cães 

infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi e tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou 

Benznidazol (Bz). Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste Tukey. 

Símbolos iguais (*,#) representam igualdade estatística tanto para área sobre a curva (A) 

quanto para diferenças entre médias (B).  

 

 Ao se analisar as curvas das médias de porcentagem de fração de ejeção/m
2
, foi 

possível observar que houve uma redução gradual nos valores para todos os grupos ao longo 

dos seis pontos de coleta de dados, no entanto não houve diferença entre as áreas sobre as 

diferentes curvas (Figura 9A). Já para as diferenças das médias das porcentagens de fração de 

ejeção/m
2
 entre o ponto pré-infecção e o ponto pré-eutanásia foi observado que os animais 

não infectados apresentaram uma redução menor neste parâmetro quando comparado com os 

grupos infectados tratados ou não (Figura 9B). 
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Figura 9. Porcentagem de fração de ejeção. Curva das médias de porcentagem de fração de 

ejeção/m
2 

nos 6 diferentes pontos (A) e diferença das médias de porcentagem de fração de 

ejeção/m
2
 entre o ponto inicial e o ponto final de coleta de dados (B) de cães infectados pela 

cepa Be-78 do T. cruzi e tratados ou não com Doxiciclina (Dox) e/ou Benznidazol (Bz). 

Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste Tukey. Símbolos iguais 

(*,#) representam igualdade estatística tanto para área sobre a curva (A) quanto para 

diferenças entre médias (B).  

 

 

4.4. Eletrocardiografia 

 

 Na eletrocardiografia o traçado do ritmo cardíaco dos animais foi analisado e avaliado 

se havia alguma alteração qualitativa atrial ou ventricular grave e o valor médio de batimento 

cardíaco por minuto (Bpm) de cada animal durante o tempo de gravação. Foi possível 

observar que os animais do grupo controle não apresentaram alteração alguma enquanto o 

grupo de animais infectados e não tratados apresentou 2 animais com alterações atriais e 3 

com alguma alteração ventricular. Nos grupos que receberam tratamento com a doxiciclina, 

observamos apenas um animal com alterações tanto nos átrios quanto nos ventrículos quando 

utilizado o fármaco em monoterapia e 2 animais com alterações ventriculares no grupo tratado 

com a combinação. O grupo tratado apenas com o benznidazol apresentou metade dos 

animais com alterações nos átrios e em um nos ventrículos. 
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Tabela 8. Alterações eletrocardiográficas qualitativas apresentadas por cães infectados 

pela cepa Berenice-78 do T. cruzi. 

 Não 

infectado 

 

Infectado 

+ 

Doxiciclina 

+ 

Dox + Bz 

+ 

Benznidazol 

Alteração 

atrial 

 

0 (4) 

 

 

2(6) 

 

1(5) 

 

0(6) 

 

3(6) 

Alteração 

ventricular 

 

0 (4) 

 

 

3(6) 

 

1(5) 

 

2(6) 

 

1(6) 

 

Bpm 

 
163,7±6,248 

 

 
187,7±12,98 

 
176,2±6,960 

 
175,7±5,981 

 
197,3±8,554 

Dados de Bpm - Batimento cardíaco por minuto (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA 

com pós-teste Tukey.  

 
Figura 10. Traçado de ritmo eletrocardiográfico. Imagem representativa do traçado do 

ritmo eletrocardiográfico de um animal não infectado (A), animal infectado e não tratado 

(B), animal infectado e tratado com Dox (C), animal infectado e tradado com Dox + Bz (D) e 

animal infectado e tratado com Bz (E). 
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4.5. PCR em tempo real  

 

 Na avaliação da expressão de mRNA de marcadores inflamatórios por PCR em tempo 

real, para melhor análise dos dados, foram divididos em 3 painéis: Painel A contendo CCL1, 

CCL2, CCL4 e CCL5 (Figura 11), painel B contendo CCL17, CCL20, IL-17 e CCXL10 

(Figura 12) e painel C contendo CCL3, CCL24, CCL26 e CXCL9 (Figura 13). No painel A, 

é possível notar que para todas as quimiocinas, no grupo infectados pelo T. cruzi, houve um 

aumento na expressão de mRNA quando comparado ao grupo sem infecção. É possível ainda 

observar que para essas mesmas quimiocinas, os grupos que receberam algum tratamento 

apresentaram uma redução da expressão de mRNA em relação ao grupo veículo voltando ao 

mesmo nível apresentado pelo grupo controle, com exceção do grupo tratado com 

Benznidazol que apresentou expressão de CCL1 inferior ao grupo controle e o grupo que 

recebeu a associa de fármacos que apresentou um maior expressão de CCL5 em relação ao 

grupo de animais não infectados pelo T. cruzi (Figura11). 

No painel B, é possível observar um padrão semelhante ao descrito para o painel 

anterior. As quimiocinas (CCL17, CCL20 e CXCL10) apresentaram um aumento da 

expressão de mRNA no grupo veículo em relação ao grupo de animais não infectados, no 

entanto todos os tratamentos apresentaram níveis semelhantes ao grupo controle. A exceção 

deste painel foi a citocina (IL-17) onde não se observa o aumento do grupo de animais 

infectados pelo T. cruzi em relação ao grupo controle, no entanto, os grupo de animais tratado 

com Benznidazol, tanto em monoterapia quanto em combinação com a Doxiciclina, 

apresentaram uma menor expressão de mRNA quando comparados com o grupo veículo 

(Figura 12). 

Para as quimiocinas presentes no painel C, não foi registrada diferença alguma com 

base nos teste estatísticos para a avaliação expressão de mRNA por PCR em tempo real 

(Figura 12). 
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Figura 11. Painel A de expressão de quimiocinas no coração. Média da expressão de 

quimiocinas no coração de cães infectados pelo T. cruzi e sob influencia de diferentes 

tratamentos ou não infectados. Expressão de mRNA das quimiocinas CCL1 (A), CCL2 (B), 

CCL4 (C) e CCL5(D). Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste 

Tukey. Símbolos igauis (*,#,&) representam igualdade estatística. 
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Figura 12. Painel B de expressão de quimiocinas no coração. Média da expressão de 

quimiocinas no coração de cães infectados pelo T. cruzi e sob influencia de diferentes 

tratamentos ou não infectados. Expressão de mRNA das quimiocinas CCL5 (A), CCL17 (B), 

CCL20 (C) e CCL24(D). Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste 

Tukey. Símbolos iguais (*) representam igualdade estatística. 
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Figura 13. Painel C de expressão de quimiocinas no coração. Média da expressão de 

quimiocinas no coração de cães infectados pelo T. cruzi e sob influencia de diferentes 

tratamentos ou não infectados. Expressão de mRNA das quimiocinas CCL26 (A), IL17 (B), 

CCXL9 (C) e CXCL10(D). Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste 

Tukey. Símbolos iguais (*,#) representam igualdade estatística. 
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4.6. Estresse Oxidativo 

 

 Para se analisar o estresse oxidativo no ventrículo esquerdo dos cães infectados sobre 

influência dos tratamentos propostos ou não infectados pelo T. cruzi foram testados as 

enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase, o sistema glutationa (glutationa total, 

reduzida, oxidada e a razão entre a oxidada e reduzida), a produção de óxido nítrico e as 

proteínas carboniladas (Tabela 9). 

 Nenhum dos parâmetros testados apresentou diferença entre os grupos. 

 

 

Tabela 9. Comparação do estresse oxidativo entre os diferentes grupos. 

 Controle Veículo Doxiciclina Dx + Bz Benznidazol 

 

SOD 

 

 

5,395±0,1309 

 

6,220±0,3965 

 

5,120±0,3474 

 

5,932±0,3497 

 

6,351±0,8222 

 

Catalase 

 

 

0,5158±0,07153 

 

0,5462±0,03679 

 

0,4346±0,06961 

 

0,4828±0,07593 

 

0,3167±0,05141 

 

Glutationa 

total 

 

131,0±11,37 

 

123,1±6,913 

 

93,78±15,22 

 

102,7±15,76 

 

113,3±10,11 

 

Glutationa 

oxidada 

 

50,81±8,309 

 

48,91±5,967 

 

25,28±6,046 

 

34,68±10,18 

 

41,41±5,785 

 

Glutationa 

reuzida 

 

80,18±4,620 

 

82,04±10,56 

 

68,50±10,12 

 

73,74±9,618 

 

71,94±7,984 

 

Reduzida/ 

Oxidada 

 

1,698±0,2068 

 

1,591±0,2488 

 

3,162±0,5414 

 

2,774±0,7154 

 

1,921±0,3381 

 

Óxido Nítrico 

 

 

18,52±2,359 

 

13,78±3,148 

 

14,58±2,162 

 

11,30±1,353 

 

14,51±1,949 

 

Carboniladas 

 

 

6,772±0,8368 

 

7,408±1,227 

 

6,663±0,5954 

 

7,814±0,4092 

 

6,174±0,9643 

Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste Tukey. 

 

4.7. Imunofenotipagem por citometria de Fluxo  

 

 Na avaliação da população total de linfócitos por citometria de fluxo em cultura de 

sangue dos cães, foi possível observar que no grupo de cães infectados e não tratados, assim 

como no grupo de cães infectados e tratados com Dox, houve uma elevação na população 
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total de linfócitos quando comparados com os demais grupos (Figura 14A). No entanto, ao 

serem analisados os dados das populações de linfócitos totais IFN-ƴ 
+
, nota-se aumento 

apenas para o grupo de animais infectados que não recebeu nenhum tratamento (Figura 14B). 
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Figura 14. Porcentagem de linfócitos totais e sua produção de IFN-ƴ. Média da 

porcentagem de linfócitos totais (A) e da porcentagem de linfócitos totais IFN-ƴ 
+
FITC (B) no 

sangue total de cães infectados pela cepa Be-78 do T. cruzi e/ou sobre influência do 

tratamento com doxiciclina (Dox) e/ou benznidazol (Bz), ou não infectados. Dados 

(mean±SEM) submetidos a Kruskal-Wallis com pós-teste dunn´s(A) e One way ANOVA com 

pós teste Tukey(B).  

 

 

 

Figura 15. Representação das análises de linfócitos e IFN-ƴ obtidas por citometria de 

fluxo. Gráfico representativo de Tamanho X Granulosidade com destaque para a população 

de linfócitos (A) e IFN-ƴ FITC X Granulosidade (B) de um animal não infectado pelo T. 

cruzi. 
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 Foram gerados ainda por citometria de fluxo gráficos representativos da população de 

monócitos CD14
+
APC expressão do ou não Toll like receptors 2 TLR2

+
PE nessas células 

(Figura 16) com e sem a utilização de antígenos do T. cruzi como estímulo. 

 

Figura 16. Representação das análises de CD14+ e TLR2+ obtidas por citometria de 

fluxo. Gráfico representativo de CD14
+
APC X Granulosidade e                         CD14

+
APC X 

TLR2 PE para o grupo não infectado (A), grupo infectado e não tratado (B), grupo infectado 

e tratado com doxiciclina (Dox) (C), grupo infectado e tradado Dox e/ou benznidazol (Bz), 

(D) e grupo infectado e tratado com Bz (E) estimulados ou não com antígenos do T. cruzi. 
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4.8. Exames Bioquímicos 

 

 Para a avaliação de testes bioquímicos para dano em tecido muscular cardíaco medida 

no plasma dos animais foi possível observar que para a enzima creatina quinase (CK-Na) o 

grupo de animais infectados e não tratados apresentou um aumento em relação ao grupo sem 

infecção. Vale ainda ressaltar que os grupos de animais infectados que receberam algum tipo 

de tratamento apresentaram níveis de CK-Na inferiores aos apresentados pelo grupo infectado 

apenas e similar ao observado para o grupo controle (Figura 17A). No entanto, para creatina 

quinase fração MB (CK-MB) não houve alterações entre os grupos experimentais (Figura 

17B). 

 

 Foram avaliadas, também, as enzimas transaminase oxalacética (TGO) e a 

transaminase pirúvica (TGP) que indicam ocorrência de dano hepático e as proteínas 

plasmáticas creatinina e uréia que indicam ocorrência de dano renal. No entanto não houve 

nenhuma alteração entre os grupos experimentais (Figura 17 C – F). 
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Figura 17. Análise de marcadores de dano tecidual. Medidas das médias de CK-Na (A), 

CK-MB (B) TGO (C), TGP (D), creatinina (E) e uréia (F) no plasma de cães infectados, ou 

não, pelo T. cruzi submetidos a diferentes tratamentos com doxiciclina (Dox) e benznidazol 

(Bz). Dados (mean±SEM) submetidos a One way ANOVA com pós-teste Tukey. Símbolos 

diferentes (*) representam diferença estatística. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 

 

O tratamento com a doxiciclina é indicado no controle de protozooses veterinárias 

como Cytauxzoon sp. e Babesia além de algumas bacterioses como rickettsiose e erliquiose, 

apresentando melhora na sintomatologia e redução dos sinais clinico-patológicos 

(Vercammen et. al., 1996; Dagnone et. al., 2001; Machado, 2004; Carli et. al., 2014). Em 

humanos, o tratamento com a doxiciclina tem sido alvo de pesquisa para algumas doenças 

causadas por protozoários como a malária e a tripanossomíase africana, além das diversas 

doenças bacterianas por se tratar se um fármaco amplamente descrito como bacteriostático 

(Bella et. al., 1990; Briolant et. al., 2010; Lander et. al., 2013). O tratamento com este 

fármaco passou também a ser positivamente associado a patologias não relacionadas 

diretamente com microrganismos parasitários, como na osteopenia, principalmente em 

mulheres após a menopausa, onde o uso subantimicrobial da doxiciclina foi capaz de reduzir a 

perda óssea, sendo este tratamento, mesmo com longa duração não prejudicou a microbiota 

residente (Reinhardt et. al., 2007; Walker et. al., 2007). Estes estudos mostraram, também, 

independente de sua ação antibiótica, resultados favoráveis e protetores para a reabsorção 

óssea inflamatória, doenças periodontais e doenças cardíacas (Bezerra et. al., 2002; Villarreal 

et. al., 2003; Kirkwood et. al., 2007). A interferência da doxiciclina em doenças cardíacas, 

mesmo quando ministrada em doses subantimicrobiais, está relacionada com as ações 

inibitórias que exerce sobre as metaloproteinases de matriz (MMP), principalmente as MMP-

2 e 9, evitando a ocorrência do remodelamento não fisiológico e, consequentemente, 

prevenindo patologias como lesão de isquemia/reperfusão, disfunção contrátil e inflamação da 

artéria coronária (Cheung et. al., 2000; Léon et. al., 2008; Lau et. al., 2009; Cadete et. al., 

2012). Se correlacionarmos a tripanossomíase americana com esquemas terapêuticos 

envolvendo a doxiciclina, encontraremos trabalhos mostrando que o fármaco leva a um 

remodelamento da matriz extracelular, podendo dificultar a invasão do parasito nas células 

hospedeiras, além de estar relacionada, em modelo murino, com a sobrevida de animais 

infectados pelo T. cruzi e redução da inflamação em tecido cardíaco (Gutierrez et. al., 2008; 

Castillo et. al., 2012). 

Essa redução na inflamação cardíaca foi observada no presente estudo, quando foi 

feita a análise da expressão relativa de mRNA de quimiocinas com o perfil do tipo Th1, Th1 e 

Th17, além da citocina IL-17. Foram analisadas 11 quimiocinas e a citocina IL-17 que está 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkwood%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17214846
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fortemente relacionada com a produção de quimiocinas (Kuby et. al., 2007), sendo que sete 

quimiocinas apresentaram um aumento na expressão do mRNA no grupo de animais que 

foram infectados. Os dois tratamentos com Dox e Bz foram capazes de reduzir a expressão de 

mRNA em relação ao grupo de animais infectados pelo T. cruzi e, foi observado ainda, que 

para IL-17 houve uma redução nos grupos tratados com Benznidazol em relação aos animais 

infectados. Embora os testes estatísticos aplicados não revelaram uma redução da expressão 

de IL-17 no grupo tratado com a doxiciclina em monoterapia, observa-se que a medida da 

média neste grupo apresenta-se baixa em relação ao grupo de animais não infectados, se 

aproximando mais das médias dos grupos que apresentaram redução. De fato já foi observado 

em trabalhos anteriores que o tratamento com doxiciclina era capaz de induzir uma inibição 

da expressão IL-17 e, consequentemente, de seus efeitos fisiológicos no recrutamento e 

ativação de macrófagos e neutrófilos (Pinto et. al., 2010; Castro et. al., 2015). 

 Acompanhando essa redução na expressão de IL-17, ou até mesmo por processos 

independentes, as quimiocinas CCL1, CCL2, CCL4, CCL5, CCL17, CCL20 e CXCL10 se 

permaneceram aumentadas somente nos grupos de animais infectados. Diversos trabalhos já 

mostraram que tanto a expressão quanto a produção de marcadores inflamatórios mostraram-

se aumentados nss fases aguda e crônica da infecção (Talvani et al., 2000; Hardison et al., 

2006; Penitente et. al., 2015) e, ainda estavam relacionados com a virulência da cepa do T. 

cruzi (Guedes et. al., 2010). Para o presente estudo, observou-se que os tratamentos com Dox 

e Bz foram capazes de reduzir a expressão de mRNA das quimiocinas descritas aos níveis 

apresentados pelo grupo não infectado pelo T. cruzi. A redução na expressão e produção de 

marcadores inflamatórios já foi descrita para tratamentos com a Dox em modelos 

experimentais e humanos, como por exemplo, a redução da expressão de citocinas pró-

inflamatórias na presença de baixas doses de Dox em queratinócitos humanos, da expressão 

de CCL2 em células epiteliais do pulmão, da produção de marcadores inflamatórios durante a 

fibrose cística de células epiteliais brônquicas e de citocinas pró-inflamatórias em pacientes 

com tifo (Raza et. al., 2006; Chung et. al., 2007; Bensman et. al., 2012; Di Carpio et. al., 

2015). No entanto, torna-se inédito a redução de quimiocinas em tecido cardíaco induzida 

pelo tratamento com a Dox durante a infecção pelo T. cruzi. 

Por outro lado, o tratamento com o Bz durante a fase crônica da infecção pelo T. cruzi 

sempre foi amplamente discutido e tem gerado opiniões divergentes sobre o assunto. Nossos 

dados mostraram que o tratamento com o este fármaco, nove meses após a infecção, tanto em 

monoterapia quanto em combinação com a doxiciclina, levou a uma redução na expressão de 
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mRNA de quimiocinas e IL-17. Alguns autores já demonstraram que o tratamento em fase 

crônica com o Bz induziu importante modulação do sistema imune, levando a uma redução na 

produção de marcadores inflamatórios e promovendo uma resposta regulatória (Sathler-

Avelar et. al., 2008; Laucella et. al., 2009). No entanto existem alguns estudos clínicos e em 

modelo canino demostrando que o tratamento não leva a melhoras no quadro inflamatório, 

inclusive não induz benefícios no quadro fisiológico, sem prevenir o desenvolvimento de 

deteriorações cardíacas e permitindo a progressão para uma cardiomiopatia (Santos et. al., 

2012; Morillo et. al., 2015). 

Neste aspecto, nossos dados foram concordantes com esta vertente da literatura, já que 

os animais tratados com Bz não apresentaram melhora na fração de ejeção, na área transversal 

e no volume ventricular quando comparados aos animais infectados sem qualquer tratamento. 

Outros estudos demonstram, ainda, que o tratamento com o Bz em fase aguda, mesmo sem 

levar a cura, proporciona melhora no quadro clínico. Porém, o tratamento em fase crônica é 

ainda controverso (Garcia-Alvarez et. al., 2010). Fato é que a infecção pelo T. cruzi conduz a 

falhas na funcionalidade do coração, principalmente no ventrículo esquerdo (Prata 2001; 

Marin-Neto et al. 2007; de Oliveira et. al., 2016) e nossos dados mostraram que a infecção, 

independente de qualquer tratamento, levou a um débito funcional neste órgão. 

Outro ponto inédito investigado neste estudo foi demonstrar que a Dox induziu 

melhora funcional cardíaca durante a infecção crônica pela cepa Berenice-78 do T. cruzi. Em 

publicações prévias foi mostrado que o tratamento com este fármaco levava a uma melhora da 

função do ventrículo durante tromboembolismo pulmonar agudo e também melhora funcional 

cardíaca em terapia pós-infarto do miocárdio possivelmente por promover agregação de 

colágeno e aperfeiçoar as ações do peptídeo natriurético atrial (Kryzhanovskii et. al., 2013; 

Neto-Neves et. al., 2013; Fan et. al., 2014; Zhu et. al., 2015).  

Vale ressaltar que para todos os animais investigados neste estudo houve uma análise 

pré-infecção, portanto, cada animal atuou como controle dele próprio, dando maior 

fidedignidade aos dados. Além disso, foi possível a elaboração de uma curva ao longo do 

tempo destacando a diferença do ponto final (pré-eutanásia) para o ponto pré-infecção e 

evidenciando a real alteração ocorrida após a infecção. É importante ressaltar que os trabalhos 

anteriores onde se mostrou importante melhora fisiológica cardíaca após utilização da Dox, 

não apresentavam a variável ―infecção pelo T. cruzi”, caracterizada por causar severos danos 

cardíacos como hemo-bloqueio de ramo e problemas na condução (Andrade et. al., 1997). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sathler-Avelar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18248755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sathler-Avelar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18248755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laucella%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19877967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kryzhanovskii%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24319718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neto-Neves%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24199964
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25724785


63 
 

Em paralelo, sabe-se que a infecção e potenciais tratamentos podem interferir na 

população leucocitária do sangue periférico. Normalmente a infecção pelo T. cruzi 

acompanha um aumento na população periférica de linfócitos totais (Sato et. al., 1992) além 

de neutrófilos e eosinófilos que migrarão para o sitio inflamatório e estão diretamente 

relacionados com as patologias observadas para a doença de Chagas (Molina & 

Kierszenbaum, 1987). Com a utilização da técnica de citometria de fluxo, observou-se 

aumento na população total de linfócitos nos grupos infectados não tratado e tratado com a 

Dox em monoterapia. Controverso a este resultado, já foi mostrado que em cães que tiveram 

um aumento nos linfócitos circulantes devido a infecção por Ehrlichia canis, foram tratados 

com Doxiciclina e o número de células retornou aos níveis de um animal sadio. Entretanto 

sabemos que a Dox é utilizada no tratamento etiológico da erliquiose, portanto, neste caso, 

não podemos afirmar que a redução de linfócitos foi ocasionada diretamente pela ação do 

fármaco ou pela supressão do parasitismo (Qurollo et. al., 2013). 

Outros autores sugerem, ainda, que o tratamento com Dox levaria a uma drástica 

diminuição na expansão clonal de células T, resultando em uma redução dos marcadores 

inflamatórios, principalmente citocinas e quimiocinas, produzidas por essa população celular, 

culminando na menor expressão de MMPs e marcadores inflamatórios (Kroon & Taanman, 

2015). Para elucidar se esse aumento na população de linfócitos totais estaria relacionada com 

as subpopulações B e Natural Killer, avaliou-se na literatura estudos envolvendo a 

interferência do tratamento com a Dox na proliferação dessas subpopulações de linfócitos, 

mas poucos trabalhos atentaram para esta questão (Kuzin et. al., 2001) enquanto outros 

apontavam para a Dox relacionada à indução da expressão do receptor NKG2D em células 

Natural Killer (Wesselkamper et. al., 2008), mas nada que pudesse nos levar a uma conclusão 

do aumento de linfócitos nos animais tratados com o antibiótico. 

Analisamos então, também por citometria de fluxo, a população de linfócitos totais 

IFN-ƴ 
+
 e de maneira interessante notamos que apenas o grupo de animais infectados e não 

tratados apresentou uma população alta dessas células, ou seja, a grande população de 

linfócitos observada para os animais infectados e tratados com a Dox não estariam produzindo 

IFN-ƴ, sugerindo com este antibiótico não inibe a proliferação de linfócitos, mas prejudica a 

produção desta citocina inflamatória. Corroborando com esse resultados, porcos que 

receberam tratamento com doxiciclina pós-vacinação apresentaram redução de IFN-ƴ 

(Pomorska-Mól et. al., 2014) e, em um estudo clínico, pacientes com tifo tratados com a Dox 

apresentaram uma redução de diversas citocinas pró-inflamatórias, dentre elas o  IFN-ƴ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qurollo%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23875820
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pomorska-M%C3%B3l%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24735996
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 Frente a uma infecção pelo T. cruzi e tratamento com o Bz, que é um reconhecido 

fármaco citotóxico, e outro que é um antibiótico ministrado em regime crônico, houve a 

preocupação em avaliar marcadores de estresse oxidativo e proteínas de dano cardíaco 

durante a fase crônica da infecção. Foram dosados oito diferentes marcadores e nenhum 

mostrou diferença entre os grupos experimentais avaliados. Já foi descrito que esses 

marcadores se apresentam alterados durante a infecção aguda, no entanto durante a fase 

crônica essas alterações nem sempre são muito evidentes (Budni et. al., 2012) e elas estão 

relacionadas com a forma clinica da doença, estando a maiores alterações relacionadas a 

piores prognósticos (Dihman et. al., 2013). É bem conhecido que as espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio são de extrema importância no combate ao parasito, todavia o T. cruzi é 

capaz de evadir à ação dessas moléculas, principalmente por não permanecer no vacúolo 

parasitóforo e se diferenciar na forma amastigota quando atinge o citoplasma da célula 

hospedeira (Cardoso et. al., 2016).  Mas se essa ação das enzimas e moléculas geradoras do 

estresse oxidativo permanecem, as mesmas podem acabar gerando lesões nos diversos órgãos 

parasitados (Wen et. al., 2014; Onofrio et. al., 2015). Além disso, tem sido descrito que níveis 

elevados de MMP-2 nos tecidos levariam a um maior estresse oxidativo e que este sofria um 

up-regulation aumentando a produção de MMP-2 próximo às mitocôndrias culminando em 

um estresse ainda maior (DeCoux et. al., 2014). Por isso, o tratamento com a Dox seria 

importante no controle deste estresse oxidativo. Se a análise do estresse oxidativo tivesse 

ocorrido no tecido cardíaco de cães em fase aguda da infecção, possivelmente estes 

marcadores de estresse oxidativo estariam alterados nos grupos de animais infectados pelo T. 

cruzi. 

 Acredita-se que o que ocorre durante a fase aguda da infecção pelo T. cruzi, 

principalmente a parasitemia, é determinante para a evolução da infecção nos estágios mais 

tardios. Durante a fase aguda, uma série de fatores influenciam o nível de parasitos 

observados na corrente sanguínea – ex. a cepa do parasito, a genética do hospedeiro, e ainda 

alguns fatores externos ao sistema parasito-hospedeiros (Marinho et. al., 1999). Por isso 

acredita-se que os danos maiores, capazes de influenciar as dosagens de estresse oxidativo 

estariam associados à fase aguda da infecção. Inicialmente essa seria também a explicação 

para os resultados dos marcadores de lesão cardíaca CK e sua isoforma CK-MB, onde a 

primeira seria um marcador de lesão muscular sistêmica mais relacionada à musculatura 

esquelética (Pearce et al., 1964) e a segunda se associada a lesões cardíacas estando descrita 

como específica ao miocárdio (Konttinen & Somer, 1973). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeCoux%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marinho%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9864231
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Relativo à dosagem de CK, observou-se um aumento desta enzima no grupo de 

animais infectados não tratado enquanto que a para a CK-MB não houve diferença entre os 

demais grupos estudados. A primeira hipótese para a não alteração da CK-MB seria os danos 

teciduais mais importantes terem ocorrido anteriormente. No entanto, animais não tratados 

possivelmente sofreram maiores danos do parasito durante a fase aguda e, a consequência de 

um menor débito cardíaco estaria se refletindo na maior dosagem de CK. A redução no 

bombeamento sanguíneo, na falta de oxigenação e na geração de ATP nos músculos 

esqueléticos estariam levando a lesões recentes refletindo estes parâmetros bioquímicos. No 

entanto, esta hipótese foi descartada pelo nosso grupo quando observou-se que animais 

tratados apresentavam índices de deficiência cardíaca semelhante ao grupo não tratado, de 

acordo com os exames ecocardiográficos. Neste sentido, os animais tratados deveriam 

apresentar os mesmos altos índices de CK. Uma segunda hipótese foi criada: os fármacos Dox 

e Bz, de alguma forma, degradariam ou seriam responsáveis pela redução dos níveis de CK no 

plasma. Encontramos trabalhos mostrando que o tratamento com Bz era capaz de reduzir os 

níveis de CK e CK-MB do sangue por reduzir o parasitismo até mesmo quando empregado no 

tratamento de cepas muito patogênicas (de Souza et. al., 2000; Cevey et. al., 2015). O 

tratamento com a Dox não apresentou ação direta na eliminação da CK, mas se administrado 

em overdose poe ser responsável pelo aumento nos níveis desta enzima (Brihoum et. al., 

2011; El-Neweshy, 2013). Infelizmente esta hipótese também foi descartada, pois no caso do 

Bz a mesma só seria plausível se as duas enzimas estivessem reduzidas em relação ao grupo 

infectado sem qualquer tratamento. Finalmente, avaliando os estudos de Lana & Chiari, 1986, 

os quais descreve a cepa Berenice-78 do T. cruzi, observou-se que esta cepa possui um 

tropismo muscular esquelético, portanto a hipótese mais aceita seria das alterações nos níveis 

de CK-MB estarem associadas ao dano principal já ter acontecido durante a fase aguda da 

infecção e, para a CK, pela presença do parasito no músculo esquelético. Consequentemente, 

nos grupos de cães que receberam ambos os tratamentos houve proteção aos danos 

musculares e supressão dos marcadores inflamatórios. 

Após o tratamento prolongado com a Dox houve, também, monitoramento da 

atividade hepático e renal dos animais para confirmar se a estratégia terapêutica empregada 

acarretaria efeitos deletérios a estes órgãos. Segundo o laboratório fabricante do fármaco 

utilizado (Pharlab
®
, Minas Gerais, Brasil), após meia vida na circulação a Dox se concentra 

no fígado e é eliminada na urina após filtração nos rins. Para o fígado foram dosadas as 

enzimas hepáticas TGO e TGP e para os rins foi dosada a uréia e creatinina no plasma. 
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Nenhum dos grupos experimentais apresentou alterações para essas dosagens, sugerindo a 

ausência de efeitos adversos causados a este órgão. Esses achados são concordantes com a 

literatura, onde o tratamento com a doxiciclina atenuou os danos hepáticos após choque 

hemorrágico e protegeu os hepatócitos da hipóxia por ação química (Schwartz et. al., 2013; 

Kholmukhamedov et. al., 2014) e o tratamento com doxiciclina atenuou danos renais em 

porcos com hipóxia neonatal (Labossiere et. al., 2015). 

Por não existir, até o momento, uma terapêutica realmente eficaz contra o T. cruzi e as 

manifestações clínicas observadas, principalmente durante a fase crônica da infecção, a busca 

por fármacos que visam amenizar os sintomas e dar melhor qualidade de vida aos indivíduos 

infectados é cada vez mais importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

5. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tratamento crônico com a dose subantimicrobial da Doxiciclina, embora se 

apresente promissor por reduzir a expressão de quimiocinas no tecido cardíaco no presente 

modelo experimental, utilizando cães sem raça definida e infectados pela cepa Berenice-78 do 

Trypanosoma cruzi, não se observou melhoria funcional cardíaca expressiva nos parâmetros 

avaliados neste estudo, tanto após monoterapia quanto em terapia de combinação com o 

Benznidazol.  
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I - Ficha de identificação e controle individual dos cães 
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Cão 22 

Preto, sobrancelha e bochecha marrom, peito e patas brancas (Macho) 

     

(foto com 4 meses de idade) 

Grupo 4 – Infectado tratado com Doxiciclina + Benznidazol (Infecção 03/01/2014)  

Medidas: 

Tempo Medida 

4 meses 82 cm 

6 meses 92 cm 

8 meses 100 cm 

12 meses 100 cm 

15 meses 100 cm 

18 meses 106 cm 

 

Peso 

Tempo Peso 

4 meses 11,6 kg 

6 meses 14,4 kg 

8 meses 20,6 kg 

12 meses 23,0 kg 

15 meses 25,0 kg 

18 meses 27,0 kg 

 

Coleta de sangue (plasma) 

Tempo Etiqueta da amostra 

4 meses 38 

6 meses 67 

8 meses 95 

12 meses 124 

15 meses 153 

18 meses 181 
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Enalapril in Combination with Benznidazole Reduces Cardiac Inflammation 

and Creatine Kinases in Mice Chronically Infected with “Trypanosoma cruzi” 

 

 

Arlete Rita Penitente, Ana Luísa Junqueira Leite, Guilherme de Paula Costa, Deena Shrestha, 
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Oxidative effects on lung inflammatory response in rats exposed to 

different concentrations of formaldehyde 
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Environmental Pollution 211 (2016) 206e213 
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Doxycycline and benznidazole reduce the profile of Th1, Th2 and Th17 chemokines and 
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CXCL-16, IL-17 and bone morphogenetic protein 2 (BMP-2) are 

associated with overweight and obesity parameters in middle-aged adults and elderly 
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Inflammatory and angiogenic mediators are dependent on 
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C57BL/6 mice infection 
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and physiology of mice infected by Trypanosoma cruzi 

 

Deborah Maria Moreira da Silva, Laila Pinheiro, Cristiano Schetini Azevedo, 

Guilherme de Paula Costa, Andre Talvani 

 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 



116 
 

 


