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RESUMO 

 

Neste estudo foi avaliado o papel das espécies reativas de oxigênio na infecção 

experimental pelo T. cruzi. Inicialmente, realizamos cultura de macrófagos na presença 

de formas tripomastigotas do parasito e demonstramos que o T. cruzi induz a produção 

de ROS in vitro. Posteriormente, camundongos albinos Swiss foram infectados com 1 × 

104 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Y e tratados com os inibidores de ROS 

(N-acetilcisteína), e da óxido nítrico sintase induzível/iNOS (aminoguanidina) ou ambos, 

e determinado a parasitemia, mortalidade, produção de IgG e de citocinas no soro (IL-17, 

IFN-, TNF-) por meio de ELISA; e a expressão de RNAm de citocinas no miocárdio 

dos camundongos por RT-PCR em tempo Real. Animais infectados com a cepa Y que 

tiveram a inibição simultânea de ROS e NO apresentaram mortalidade inicial precoce 

(início da mortalidade no 6° D.A.I), foi observado 100% de mortalidade em todos os 

grupos de animais. Camundongos que tiveram a inibição de ROS e NO, apresentaram 

maior produção de IFN- e TNF- no soro e também maior expressão de RNAm destas 

citocinas no tecido cardíaco, quando comparado ao grupo controle. O excesso na 

produção de IFN- e TNF- pode conduzir a efeitos deletérios ao hospedeiro. Quanto à 

produção de IL-17 e IgG total, não houve diferença entre os grupos de animais que 

tiveram ROS ou NO bloqueado. A expressão da iNOS foi menor no grupo de animais 

tratados com os inibidores de ROS e NO, quando comparado ao controle não tratado. Os 

resultados indicam que as espécies reativas de oxigênio participam da regulação 

imunológica durante a infecção experimental pelo T. cruzi, evitando mortalidade precoce 

ao hospedeiro. 

Palavras-Chaves: Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Espécies reativas de oxigênio 

(ROS). iNOS. Aminoguanidina. N- acetilcisteína. 
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ABSTRACT 

 

In this study we evaluated the role of reactive oxygen species (ROS) in the experimental 

infection with T. cruzi. Initially, we performed a culture of macrophages in the presence 

of trypomastigote forms of the parasite and demonstrated that T. cruzi induces ROS 

production in vitro. Subsequently, Swiss albino mice were infected with 1 x 104 

trypomastigote bloodstream forms of the Y strain and treated with ROS inhibitor (N-

acetylcysteine), or inducible nitric oxide synthase (iNOS) inhibitor (aminoguanidine), or 

both. The parasitemia, mortality, IgG and cytokine production were measured in the 

serum (by ELISA) and in the myocardium (by RT-PCR real time). Y strain-infected 

animals, which had simultaneous inhibition of ROS and NO, presented early mortality 

(6° D.P.I), but 100% of mortality was observed in all groups of animals. Mice with 

simultaneous inhibition of ROS and NO displayed higher production of IFN-γ and TNF-

α in serum as well as mRNA these cytokines in cardiac tissue, when compared to control 

group. The excess production of IFN-γ and TNF-α can lead to deleterious effects to the 

host. Regarding the production of IL-17 and total IgG, there were no difference between 

the groups of animals that had ROS and NO inhibited. The iNOS expression was 

significantly lower in the group whose animals were treated with inhibitors of ROS and 

NO, compared to the untreated control. The results indicate that reactive oxygen species 

participate in immune regulation during experimental infection with T. cruzi, preventing 

deleterious effects to the host. 

Key Words: Trypanosoma cruzi. Chagas disease. Reactive oxygen species (ROS). iNOS. 

Aminoguanidine. N-acetylcysteine. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Histórico e Epidemiologia da doença de Chagas 

Por volta de 1907, durante uma campanha de controle da Malária, doença que 

levou a morte de diversos trabalhadores na construção da estrada de Ferro Central do 

Brasil, no norte de Minas Gerais, o pesquisador Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas foi 

enviado para Lassance, anteriormente chamada de São Gonçalo das Tabocas, por 

Oswaldo Cruz com intuito de realizar campanha antipaludismo e desenvolver estudos 

científicos. Durante esse período de pesquisa e contato com as pessoas, Carlos Chagas 

descobriu uma nova doença, a Tripanosomíase Americana ou doença de Chagas 

descrevendo o parasito, protozoário Schizotripanum cruzi, posteriormente denominado 

de Trypanosoma (Schizotripanum) cruzi. Nesse período o pesquisador realizou um feito 

único na história da ciência, foi o primeiro e o único cientista na história da medicina a 

descrever completamente uma doença infecciosa: o agente etiológico, o vetor 

(Panstrongylus megistus), os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia da 

doença (CHAGAS, 1909). 

Mesmo descrita há 106 anos, a doença de Chagas ainda é endêmica em diversos 

países da América Latina. A estimativa de prevalência da doença de Chagas é de 5,7 

milhões de indivíduos em 21 países latino-americanos, dos quais 62% (3,6 milhões) dos 

casos estão localizados em três países: Argentina, Brasil e México, e 70,2 milhões se 

encontram expostos ao risco de adquirir a infecção. No Brasil são descritos cerca de 1,1 

milhões de casos com 250 mil pessoas apresentando cardiopatia chagásica crônica, 25 

milhões de pessoas em áreas de risco de se contrair o parasito (Word Health Organization, 

2015). A forma de transmissão mais frequente no Brasil atualmente é a transmissão 

congênita, com 571 novos casos por ano, seguida pela transmissão vetorial (46 novos 

casos/ano), neste estudo não foi mencionada a transmissão oral, que tem importância 

igual ou superior à transmissão vetorial em número de casos anuais atualmente (Word 

Health Organization, 2015, SESAP, 2012, e SVS/MS, 2015). Embora, esses dados 

demonstrem redução significativa da transmissão, e consequente redução de casos 

humanos da doença de Chagas na América Latina, a vigilância epidemiológica deve ser 

mantida pela presença de triatomíneos autóctones que podem reinstalar ciclos de 

transmissão anteriormente controlados (Word Health Organization, 2015). No último 

inquérito nacional de soroprevalência realizado entre 2001 a 2008, no Brasil em crianças 
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de até cinco anos foi observada soropositividade em 0,03% (32 crianças), sendo 11 

crianças com indicativos de transmissão vetorial. Esses casos estão distribuídos 

principalmente na região Nordeste, com destaque para os estados do Rio Grande do Norte, 

Piauí, Ceará, Paraíba e Alagoas (OSTERMAYER et al., 2011). Um estudo realizado entre 

2007   2009 em 16 municípios do RN a seroprevalência estimada de infecção pelo T. cruzi 

foi de 6,5% de positividade para a mesorregião oeste, correspondendo a 14.151 pessoas 

atualmente infectadas, com base em dados do último censo para a população rural nesta 

mesorregião. No município de Caicó, a soroprevalência foi de 3,3% (13/390), 

correspondendo a 175 indivíduos infectados atualmente. (BRITO et al., 2012). 

 

1.2 O Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas 

O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, unicelular e eucarioto que 

classicamente é incluído na ordem Kinetoplastida, denominação que caracteriza o grupo 

devido à presença de uma estrutura peculiar ao parasito, o cinetoplasto, que corresponde 

ao DNA extranuclear condensado localizado em uma mitocôndria única e ramificada 

(KLEISEN et al., 1975). A revisão mais recente sobre a classificação de organismos 

eucariontes com ênfase em protistas eucariotos, publicada no ano de 2012, baseada em 

análises moleculares e filogenéticas, reúne diferentes táxons em grupos genéticos 

similares, sendo o Trypanosoma cruzi, integrante do grupo de organismos que ocupam os 

níveis mais altos dos protistas eucariotos, dentro de uma topologia hierárquica está 

classificado como a seguir (ADL et al., 2012): Excavata (CAVALIER-SMITH, 2002, 

corrigido por SIMPSON, 2003); Discoba, ribogrupo montado a partir de estudos 

filogenéticos (SIMPSON IN HAMPL et al. 2009); Discicristata (CAVALIER-SMITH, 

1998); Euglenozoa (CAVALIER-SMITH, 1981, corrigido por SIMPSON, 1997); 

Kinetoplastea (HONIGBERG, 1963); Metakinetoplastina, ribogrupo (VICKERMAN IN 

MOREIRA et al. 2004); Trypanosomatida (SAVILLE KENT 1880, corrigido por 

VICKERMAN IN MOREIRA et al. 2004) que contém a espécie T. cruzi (Revisado por 

ADL et al., 2012). 

O ciclo evolutivo do T. cruzi é heteroxênico, incluindo mais de 100 espécies de 

mamíferos silvestres e domésticos e o  homem, e mais de 140 espécies de insetos da 

Ordem Hemiptera, Família Reduviidae e Subfamília Triatominae, incluídos em 15 
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gêneros tem potencial de serem hospedeiros invertebrados do T. cruzi, contudo os gêneros 

Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius são os mais relevantes na transmissão do parasito 

ao homem (Word Health Organization, 2015). A infecção natural dos hospedeiros 

vertebrados normalmente se inicia quando as formas tripomastigotas metacíclicas são 

eliminadas nas fezes do triatomíneo, e penetram no local da picada ou mesmo mucosa 

integra. Ao penetrar nas células (epiteliais, fibroblastos, musculatura lisa, estriada 

esquelética e cardíaca, macrófagos, entre outras) as formas tripomastigotas sofrem 

diferenciação para amastigotas e se multiplicam por divisão binária simples, 

posteriormente diferenciam-se em tripomastigotas sanguíneas, as quais rompem a célula 

hospedeira disseminando-se por via sanguínea e linfática. Este parasito apresenta 

tropismo principalmente por miocárdio, musculatura esquelética e lisa, macrófagos, 

sistema nervoso (COURA, 2003; BRENER, 1973).  

A infecção pelo T. cruzi é dividida nas fases aguda e crônica (WEIR, 2006). A 

fase aguda, dura cerca de dois a quatro meses e tem como indícios iniciais de Romaña 

e/ou chagoma de inóculação, caracterizado por intenso infiltrado inflamatório, 

particularmente composto por células mononucleares. Este período também pode ser 

caracterizado com evidente parasitemia sanguínea (BOAINAIN et al., 1979; TEIXEIRA 

1996). E é assintomática em aproximadamente 95% dos casos, mas nos casos 

sintomáticos pode se observar febre, edema, adenopatia, hepatoespenomegalia, 

meningoencefalite e até miocardite, podendo levar a morte menos de 5% dos casos 

(SALGADO et al., 1962; ; TEIXEIRA et al., 1978; BOAINAIN et al., 1979; PINTO 

DIAS, 1995; RASSI et al., 2009; RASSI JR., et al., 2010). A reação inflamatória na fase 

aguda é quase sempre desproporcional à quantidade de parasitos, e a presença de intenso 

infiltrado celular no coração causa danos irreversíveis nas fibras cardíacas (VIANA, 

1911; CHAGAS, 1916). A miocardite chagásica é caracterizada por infiltrado de células 

mononucleares, além de ninhos de amastigota nas lesões (MAGARINO, 1929; 

CHAGAS, 1934). Os pacientes portadores da infecção crônica pelo T. cruzi podem 

apresentar diferentes manifestações clínicas, dependentes tanto de fatores inerentes ao 

parasito quanto ao hospedeiro vertebrado. Os fatores relevantes inerentes ao parasito são: 

variabilidade entre as cepas, virulência, antigenicidade, tropismo e o tamanho do inóculo. 

Em relação ao hospedeiro vertebrado, fatores como, idade, sexo e o perfil da resposta 

imune parecem modular diferenças nas manifestações clínicas (DIAS et al., 2000; 

COURA, 2003; COURA, 2007; GUEDES et al., 2007; GUTIERREZ et al., 2009; 
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ZINGALES et al., 2009). A maior parte dos pacientes chagásicos crônicos, entre 50 a 

70%, permanece assintomática por um longo período, apresentando apenas sorologia 

reativa, o que caracteriza a forma indeterminada da doença; 30% a 40% desenvolvem a 

forma cardíaca, com alterações eletrocardiográficas e um aumento global do coração, 

tendo como fatores a destruição direta do tecido muscular cardíaco e o sistema nervoso 

deste órgão devido ao parasitismo pelo T. cruzi e autoimunidade gerando inflamação e 

fibrose; 5 a 15% dos pacientes desenvolvem uma forma digestiva, principalmente no 

esôfago e no cólon, devido a lesões no sistema nervoso autônomo intramural, parasitismo 

tecidual e ação do sistema imune; outros 5 a 15% dos pacientes desenvolvem a forma 

cardiodigestiva, com alterações cardíacas e digestivas (PINTO DIAS, 1995; DIAS et al., 

2000, RASSI JR., et al 2010;  WHO, 2015).  

Resumidamente, a resposta imune frente ao parasito ocorre da seguinte forma: o T. 

cruzi é fagocitado por macrófagos levando a produção de IL-12, que atua sobre células 

natural killer (NK) levando a sua ativação e proliferação. Produzindo mais IL-12 e IFN-

γ, a iNOS é então ativada por IFN-γ e TNF-α levando a síntese de radicais livres de 

oxigênio (superóxido) e nitrogênio (peroxinitrito), o que limita a multiplicação 

intracelular do parasito (REIS et al., 1997). Ao contrário, IL-10 e TGF-β inibem a iNOS 

induzindo indiretamente, um aumento da multiplicação (HOLSCHER et al., 1998; 

SILVA et al., 1991). A resistência à infecção induzida por IFN- (ABRAHAMSOHN, 

1996; SILVA et al., 1992), TNF- (BAHIA-OLIVEIRA et al., 1998b; SILVA et al., 

1995), IL-12 (ALIBERTI et al., 1996; SILVA et al., 1995) e quimiocinas (ALIBERTI et 

al., 2001; MACHADO et al., 2000) é devido a ativação da enzima iNOS (GAZZINELLI 

et al., 1992). Dados demonstram que a susceptibilidade está associada com a produção de 

IL-10, TGF- e IL-4, e inibem a geração de nitritos pelos macrófagos 

(ABRAHAMSOHN et al., 1996; HOLSCHER et al., 1998; SILVA et al., 1991; WIRTH 

et al., 1985). As citocinas produzidas durante a resposta celular inata conduzem a resposta 

imune adaptativa onde há diferenciação de linfócitos T naive para o perfil Th1, Th2 

(SILVA et al., 1992) e também de linfócitos Th17 e T reguladores (GUEDES et al., 2010; 

MARIANO et al., 2008). Os linfócitos T CD4+ Th1 específicos apresentam múltiplas 

funções na resistência ao T. cruzi e contribuem como fonte de IFN- para a ativação de 

macrófagos. Estes atuariam também na diferenciação e ativação de linfócitos T CD8+, 

sendo importantes componentes na resistência ao parasito (BRENER et al.,  1997). 
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Linfócitos T CD8+ possuem papel protetor durante a infecção pelo T. cruzi, destruindo 

células infectadas pelo parasito, mas também são responsáveis pela citotoxicidade contra 

células do hospedeiro determinando a citólise e a fibrose, com destruição da miofibra 

cardíaca (CUNA et al., 1995; BRENER et al., 1997; TARLETON, 1991; TARLETON et 

al., 1994). Durante o curso da infecção pelo T. cruzi é observada uma ativação de 

linfócitos B e produção de imunoglobulinas por meio de apresentação de antígenos e 

produção de citocinas, em humanos ocorre a produção de quatro isotipos de 

imunoglobulina G (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) e em camundongos cinco isotipos (IgG1, 

IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG3), sendo o controle na produção destas subclasses mediado 

por diferentes citocinas (KAWANO et al., 1994). As imunoglobulinas opsonizam o 

parasito para a sua destruição pelo complemento, como para a fagocitose por macrófagos 

(MOSMANN et al., 1989; ROMAGNANI, 1991), e são um importante mecanismo para 

manter o controle do parasitismo durante a fase crônica da infecção, com a queda da 

parasitemia coincidindo com o início da produção de anticorpos (KRETTLI et al., 1979). 

 

1.3 O metabolismo oxidativo e a defesa antioxidante em protozoários parasitos 

  

 A maioria dos protozoários parasitos são células aeróbias e vivem em ambientes 

oxigenados. O Metabolismo aeróbico utiliza oxigênio molecular como o receptor de 

elétrons na produção de energia, que por sua vez torna-se reduzido em quatro eletrons, 

para produzir duas moléculas de água. No entanto, o oxigénio molecular pode também 

ser parcialmente reduzido para espécies relativamente estáveis por aceitar um, dois ou 

três eletrons, com a formação de ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e radical 

hidroxila, respectivamente (CHANCE et al., 1979; TURRENS, 2003). Algumas destas 

moléculas (ânion superóxido e o hidrogênio peróxido) são geralmente derivadas de 

reações colaterais indesejáveis nos processos redoxes, mas podem também ser produzidas 

por processos específicos, incluindo atividade antimicrobiana e sinalização intracelular 

(DROGE, 2002). 

 O ânion superóxido não é muito reativo por si só, mas este radical é um precursor 

de dois oxidantes fortes. Primeiramente, superóxido pode reagir com o óxido nítrico para 

produzir peroxinitrito, um agente de nitração e de oxidação gerados pelos macrófagos 

como uma primeira linha de defesa durante a fagocitose. Além disso, o anion superóxido 
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é um precursor de peróxido de hidrogénio e, na presença de metais de transição, são 

responsáveis pela formação do radical hidroxila. Sendo este forte oxidante, mas não é 

específico, podendo atacar e causar danos a todas as moléculas da vida, incluindo 

proteínas, lípidos e ácidos nucleicos. Sob condições normais, todas estas espécies são 

mantidas em concentrações intracelulares de estado estacionário por várias enzimas 

antioxidantes de baixo peso molecular. Um desequilíbrio neste estado estacionário 

conduz ao stress oxidativo e podem ser prejudiciais e mesmo letais para todas as formas 

de vida (TURRENS, 2004). 

 A cadeia respiratória mitocondrial constitui uma das principais fontes de espécies 

de oxigénio reativas em células de mamífero (CHANCE et al, 1979;. TURRENS, 2003). 

Na cadeia respiratória em mamíferos, a maioria dos eletrons é proveniente da redução do 

oxigênio na oxidação de NADH pela sequência: Complexo I > Complex III > Complex 

IV > oxigênio.  

 A cadeia transportadora de elétrons de vários protozoários parasitos apresenta 

grandes diferenças quando comparado com o homólogo do hospedeiro, e como resultado, 

as fontes de espécies de oxigénio são parcialmente reduzidas.  Por exemplo, o 

Trypanosoma brucei, agente causador da Tripanossomíase africana, na forma 

tripomastigotas procíclicos (fase no inseto) tem uma cadeia respiratória mitocondrial 

funcional, ja nas formas tripomastigotas da corrente sangüínea faltam a maior parte dos 

elétrons operadores de transporte da cadeia respiratória (incluindo todos os citocromos) 

(HILL, 1976; TURRENS et al., 1986). Em tripanossomatídeos, o complexo I da cadeia 

transportadora de elétrons está ausente ou trabalha de uma forma totalmente diferente. 

Além disso, mesmo o ciclo de Krebs (onde a maior parte da NADH mitocondrial é 

produzida) funciona de uma forma diferente em tripanossomatídeos. (TURRENS, 1989; 

DENICOLA-SEOANE et al, 1992; SANTHAMMA et al, 1995). Esses estudos mostram 

que os parasitos usam a defesa antioxidante para se protegerem contra o estresse oxidativo 

nas células do hospedeiro. 
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1.4 Espécies reativas de oxigênio (ROS) na resposta imune durante a infecção por 

protozoários 

 

Durante muito tempo, as ROS foram consideradas as principais substâncias com 

atividade antimicrobiana, produzidas pelo sistema imune, apresentando atividade contra 

bactérias, fungos e protozoários. Entretanto, após a descoberta da produção de óxido 

nítrico (NO) via ativação da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), descobriu-se 

que a ativação da iNOS leva a produção de  NO, e sua implicação na defesa do hospedeiro 

contra estas infecções, principalmente em protozoários. Passou a não se atribuir, ou 

atribuir pouca importância, aos reativos de oxigênio. Mas ainda é atribuído papel de ROS 

no controle da infecção por parasitos. Entretanto este assunto é controverso (ASSREUY 

et al., 1994; PLEWES et al., 2003; SOBOLEWSKI et al., 2005). 

 Na infecção por Leishmania especificamente o Leishmania donovani, 

protozoário causador da Leishmaniose visceral, no hospedeiro, o parasito replica-se 

inicialmente dentro de macrófagos residentes no fígado, baço e medula óssea.  A resposta 

à infecção é mediada por citocinas pró-inflamatórias IL-12 e IFN-γ (MURRAY, 1997; 

TAYLOR et al., 1997). Os estudos in vitro sugerem que os fagócitos mononucleares 

possuem múltiplos mecanismos leishmanicidas ativados por citocinas. Em macrófagos 

de camundongos infectados por amastigotas de L. donovani produzem tanto 

intermediários reativos de oxigênio (ROI), principalmente H2O2 (MURRAY, 1982; 

MURRAY, 1990) como intermediários reativos de nitrogênio (RNI), os derivados do NO 

(ROACH et al., 1991). Esses compostos também são conhecidas ROS e RNS por outros 

autores, respectivamente. Em um estudo in vivo realizado para determinar as 

contribuições das ROS  para a defesa intracelular do hospedeiro mediada por macrófagos, 

camundongos geneticamente deficientes nesses mecanismos foram infectados com 

Leishmania donovani. Os animais deficientes da explosão respiratória (Não produzem  

ROS) apresentaram significativamente maior parasitemia se comparado ao grupo 

controle, mostrando que as ROS possivelmente participam no controle dos parasitos. 

Posteriormente, o parasitismo foi diminuindo e posteriormente foi totalmente controlado 

em animais deficientes das ROS. Estes resultados sugerem que as ROS provavelmente 

agem na fase inicial da infecção intracelular, regulando o recrutamento de células 

mononucleares inflamatórias para o tecido e a extensão inicial de multiplicação 

parasitária (MURRAY et al., 1999). 
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Um aspecto importante na defesa do hospedeiro contra o Toxoplasma gondii é a 

ativação de mecanismos parasiticidas em leucócitos das células hospedeiras. Estudos 

utilizando modelos de animais com a toxoplasmose têm sugerido várias funções 

antiparasitos, incluindo catabolismo do triptofano e a produção de óxido nítrico 

(COLLAZO et al, 2001; SCHARTON-KERSTEN et al, 1997). Por outro lado, embora as 

ROS possam mediar a morte de parasitos em modelos de cultura celular (ALINE et al, 

2002; MURRAY et al, 1985), este mecanismo parece ser dispensável in vivo 

(ALEXANDER et al., 1997), e a produção de ROS não é desencadeada pela invasão do 

parasito em cultura de macrófagos (WILSON et al., 1980). O efeito das ROS in vivo pode 

ser modificado pela presença de funções adicionais antiparasitos. No entanto, o parasito 

pode possuir defesas eficazes contra as ROS, tal como a expressão de enzimas 

antioxidantes (BRYDGES et al.,, 2003;. KWOK et al, 2004). As primeiras evidências in 

vivo mostraram que o estado oxidativo em macrófagos, principal célula hospedeira para 

T. gondii em um modelo de infecção aguda gera consequências para o parasito. Pois em 

macrófagos onde as ROS foram inibidas houve extensa proliferação de parasitos. E as 

células não infectadas onde as ROS agiam normalmente, houve maior resistência á 

infecção in vivo (SHERESTHA et al., 2006) No entanto, não é provável que seja 

suficiente, por si só, uma vez que uma variedade de outras funções não-oxidativos e 

antiparasitárias  também podem ocorrer nestas células (ALEXANDER et al., 1997). 

A resposta imune do hospedeiro contra o Plasmodium envolve fagocitose, bem 

como a produção de NO e de radicais de oxigênio que fazem parte do sistema de defesa 

do hospedeiro e também contribuem para a patologia da doença (BECKER et al., 2004).  

Estudos recentes sugerem que a geração de ROS e RNS está associada com o estresse 

oxidativo, e essas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de complicações 

sistêmicas causadas por Plasmodium. A infecção malárica induz a geração de radicais 

hidroxilo (OH•) no fígado, o que provavelmente é a principal razão para a indução do 

estresse oxidativo e apoptose (GUHA et al., 2006). Além disso, em outro estudo foi 

observado que os eritrócitos infectados com P. falciparum produziam aproximadamente 

o dobro de radicais OH• e H2O2 em relação aos eritrócitos normais. Uma das espécies de 

radicais livres, que parece estar envolvida nesta doença é o NO. (PABLÓN et al., 2002;; 

CABRALES et al., 2011; PINO et al., 2005). Mas seu papel ainda é controverso. Alguns 

pesquisadores afirmam que a malária cerebral é, provavelmente, consequência da 

produção de NO em quantidades elevadas para promover a morte dos parasitos (FAVRE 
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et al., 1997; MANEERAT et al., 2000), enquanto, outros apoiam a ideia de que a malária 

cerebral é resultado de uma baixa biodisponibilidade deste composto (GRAMAGLIA et 

al., 2006). Além disso, a interação parasito-hospedeiro é bastante complexa e promove 

constantes mudanças no equilíbrio entre moléculas pró-oxidantes e antioxidantes no 

hospedeiro, e o parasito é capaz de produzir ambas as moléculas. O estresse oxidativo foi 

demostrado está relacionado como o papel de proteção em pacientes com malária, sendo 

um possível agente capaz de destruir o Plasmodium. Assim, H2O2 e O2
•- podem operar de 

forma independente, sendo usados como agentes citotóxicos ou formando outras 

moléculas tóxicas, incluindo OH•, ácido hipocloroso (HOCl) e peroxinitrito (ONOO) na 

presença de NO (GUHA et al., 2006). O aumento da produção de ROS pelos fagócitos, 

como parte da defesa do hospedeiro, é um evento primário. E ROS gerados por 

macrófagos são conhecidas como moléculas efetoras não-específicas em defesa do 

hospedeiro, o que pode contribuir para os danos oxidativos no parasito, bem como nos 

eritrócitos parasitodos, pois as ROS são capazes de se difundir na membrana das células 

vermelhas do sangue (DAS et al., 1999).  Na verdade, é geralmente aceito que ROS, 

incluindo O2
•- e ONOO-, podem destruir os parasitos dentro dos eritrócitos 

(SOBOLEWSKI et al., 2005). 

 

 

1.5 Espécies reativas de oxigênio (ROS) na infecção pelo Trypanosoma cruzi 

 

A resposta imune contra o T. cruzi, decorre inicialmente com a fagocitose do 

parasito por macrófagos levando a produção de interleucina-12 (IL-12), que atua sobre 

células Natural killer (NK), promovendo sua ativação e proliferação. As células NK 

atuam produzindo IFN-γ, que age sobre os macrófagos e com auxílio do Fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-α) ativa a enzima iNOS, levando a produção de radicais livres de 

oxigênio (superóxido) e nitrogênio (peroxinitrito). O ONOO- parece ser a principal 

molécula efetora contra T. cruzi, agindo como oxidante (ALVAREZ et al., 2004; 

CUMMINGS et al., 2004; GAZZINELLI et al., 1992; REIS, 1997). De modo oposto, 

atuam as citocinas IL-10 (Interleucina-10) e TGF-β (Fator de crescimento e 

transformação beta) que inibem iNOS e induz, indiretamente, um aumento da replicação 

dos parasitos (HÖLSCHER et al., 1998; SILVA, 1991).  
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As funções na resistência ao T. cruzi, são atribuídos a vários mecanismos, 

incluindo os linfócitos T CD4+ Th1 específicos que contribuem como a maior fonte de 

IFN-γ para a ativação de macrófagos. Estes atuariam também na ativação de linfócitos T 

CD8+, sendo importantes componentes na resistência ao parasito (BRENER et al., 1997). 

A resposta imune adaptativa é conduzida pelas citocinas produzidas durante a resposta 

imune inata, promovendo diferenciação de linfócitos T naive para o perfil Th1, Th2 e 

também linfócitos Th17 e T reguladores (GUEDES et al., 2010; MARIANO et al., 2008).   

Estudos realizados in vitro mostraram que após a fagocitose do T. cruzi ocorre o 

burst respiratório, com a produção de ROS, que sozinho não é suficiente para matar o 

parasito dentro da célula, sendo a ativação de iNOS e produção de óxido nítrico (NO) 

necessário para o controle do parasito (GAZZINELLI et al., 1992; ALVAREZ et al., 

2010).  A enzima óxido nítrico sintase (NOS) apresenta-se sob três isoformas: NOS1, 

NOS2 e NOS3, sendo responsável por catalisar a produção de NO. Em animais nocaute 

de iNOS ou NOS2, a sua função não é requerida no controle da infecção por T. cruzi em 

camundongos. Isso ocorre, embora a ação das outras isoformas possa estar atuando, ou 

mesmo a deficiência de NOS2 esteja sendo compensada, devido ao aumento da expressão 

de citocinas importantes no controle da resposta imune ao T. cruzi (CUMMINGS et al., 

2004).  iNOS é produzida por uma grande variedade de tipos de células, incluindo as 

células NK, células dendríticas, neutrófilos, células endoteliais, miócitos e fibroblastos, 

em resposta a vários agentes patogênicos e citocinas. A indução da expressão de iNOS 

em macrófagos, miócitos e fibroblastos infectados com T. cruzi tem como resultado a 

redução na capacidade de amastigotas sobreviver e replicar nestas células in vitro (DING 

et al., 1988; MUÑOZ-FERNÁNDEZ et al., 1992). 

A enzima NADPH oxidase é responsável pela produção das ROS, durante o burst 

respiratório. Essa enzima é um complexo multimérico com seis subunidades, as quais se 

associam mediante estímulo adequado para formar o complexo enzimático para produzir 

O2
•−, a partir de oxigênio molecular, com consequente produção de H2O2 após reação de 

dismutação com o O2
•− (PAIVA et al., 2012; PAES, 2009). 

A H2O2 foi demostrada como o principal metabolito de oxigênio responsável pela 

morte do T. cruzi dentro dos macrófagos, a forma tripomastigota do T. cruzi mostrou ser 

mais resistente à morte por H2O2 do que os epimastigotas (TANAKA et al., 1983). Os 

efeitos citotóxicos do superóxido e peróxido de hidrogênio estão relacionados à 

habilidade destes em reagir com produtos de outros sistemas microbicidas, com a 
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formação ROS tais como OH•, oxigênio singleto (1O2) e ozônio (O3). O superóxido pode 

reagir tanto com ácido hipocloroso (HClO) quanto com o NO, gerando o ONOO- cuja 

decomposição gera potentes oxidantes tais como •NO2 e OH•. O HClO e o NO• são 

produzidos em fagócitos profissionais pela mieloperoxidase e pela NOS, respectivamente 

(PAES, 2009).  

Estudos mostram que camundongos nocautes de iNOS são menos susceptíveis 

que nocautes de IFN-γ analisados com diferentes microrganismos (ADAMS, 1997; 

CUMMINGS et al., 2004;; MICHAILOWSKY et al., 2001). A resistência a infecção por 

T. cruzi é altamente associada com a produção de INF-γ, que atua ativando diferentes 

mecanismos microbicidas, como a ativação da iNOS. Entretanto, a ativação dessa enzima 

pode não ser necessária para o controle de cepas pouco virulentas (CUMMINGS et al., 

2004). A eficiência de NO também dependerá da sensibilidade do parasito, que difere 

entre as cepas e de acordo com o microambiente fisiológico (RODRIGUES et al., 2012).  

A resposta ao estresse oxidativo envolve mudanças celulares no miócitos, visando 

principalmente mitocôndrias (LONG et al., 2004; BÁEZ et al., 2008, BÁEZ, 2011, 

BÁEZ, 2013) modificando assim o fornecimento de energia. Essa disfunção 

bioenergética poderia está envolvida na gênese e progressão de falhas no coração. E 

outros autores demostraram alterações funcionais em mitocôndrias cardíacas isoladas de 

camundongos infectados com o T. cruzi (BÁEZ et al., 2013; GARG at al., 2003; 

VYATKINA, et al., 2004). Como também a presença de parasitos no músculo esquelético 

(BÁEZ et al., 2013). O músculo esquelético é altamente oxidativo, dependendo das 

mitocôndrias para o fornecimento de energia para realizar suas atividades metabólicas 

(BÁEZ et al., 2015). Algumas anomalias na estrutura e função das fibras do músculo 

esquelético foram encontradas com maior frequência, associadas com a doença de Chagas 

e outras patologias (IQBAL et al., 2015). A produção de ROS mitocondrial pode ser 

aumentada em células com alterações na função da cadeia respiratória. Com isso, sob 

condições fisiopatológicas, mediadores inflamatórios provocam um aumento no nível de 

ROS, que afeta principalmente as mitocôndrias (BÁEZ et al., 2015).   

Em um estudos usando animais nocautes de NADPH oxidase (deficiente de gp 91 

phox), os camundongos sucumbiram a infecção por T. cruzi, apesar do controle adequado 

de replicação do parasito. Quando foi analisada a pressão sanguínea dos animais, 

verificou-se intensa oscilação após o pico da parasitemia. Os níveis elevados de NO no 

soro coincidiram com a variação na pressão sanguínea dos animais, o que ocasionou em 
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choque e hipotensão arterial, e por consequência morte dos animais (SANTIAGO et al., 

2012). 

 

 

1.6 Inibidores das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio 

 

Diversos compostos têm sido utilizados para diminuir a expressão de ROS em 

neutrófilos, células vasculares ou outros sistemas em que as enzimas NADPH oxidase 

são a principal fonte de ROS. A inibição da enzima não ocorre diretamente, mas interfere 

com a montante transdução de sinais, atuando como antioxidantes ou eliminadores de 

ROS, como por exemplo: superóxido-dismutase, miméticos da peroxidase, N-

acetilcisteína e dimetílicos sufóxido (JAQUET et al., 2009).   

A N-Acetilcisteína (NAC) é uma variante do aminoácido L- Cisteína e tem sido 

usado clinicamente como agente mucolítico e inalado como antídoto para drogas 

oxidantes. Estudos tem mostrado que NAC pode restaurar os níveis de glutationa (GSH), 

podendo atuar como um antioxidante, agindo diretamente como um substituto de GSH 

ou indiretamente como um precursor dessa molécula (GUEVARA et al., 2000; CRUZ et 

al., 2008).  

Já a Aminoguanidina (AG), anteriormente considerada como iNOS específico, 

inibe todas as isoformas da NOS, com seletividade para NOS1 e NOS2, sendo maior do 

que para NOS3 (WOLFF et al., 1995; OU et al., 1993). A aminoguanidina tem várias 

atividades, incluindo também a produção de peróxido de hidrogênio pela inibição da 

catalase (OU et al., 1993).   

Como foi observado, são diversos estudos envolvendo o NO na defesa do 

hospedeiro contra a infecção pelo T. cruzi. Porém muito pouco se sabe dos mecanismos 

envolvendo as ROS contra essa infecção. Existe ainda a evidência de que ROS induz dano 

ao T. cruzi in vitro, assim, neste estudo avaliamos o papel de ROS na infecção 

experimental pelo T. cruzi utilizando a cepa Y (Tc-II) que é considerada 

macrofagotrópica, o melhor entendimento sobre os mecanismos envolvidos na resistência 

durante a infecção experimental pelo T. cruzi pode servir de base para desenvolvimento 

de terapias alternativas e melhor compreensão da história natural da doença. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o papel de espécies reativas de oxigênio (ROS) na infecção experimental 

por Trypanosoma cruzi. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar a susceptibilidade (parasitemia e a mortalidade) à infecção de 

camundongos tratados com inibidores da produção de óxido nítrico (NO) e de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), e ambos, infectados com a cepa Y (TC-II) 

do T. cruzi;  

 Quantificar a produção de Imunoglobulina G (IgG total) específica anti-T. cruzi 

no soro dos animais dos diferentes grupos; 

 Quantificar a produção das citocinas IFN-γ, TNF-α e IL-17, no soro dos 

camundongos; 

  Quantificar a expressão de RNAm no tecido cardíaco das citocinas IFN-γ, TNF-

α e da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS). 
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3 ANIMAIS, MATERIAL E MÉTODOS 
3.1 Delineamento experimental 

Figura 1 - Organograma demonstrando o delineamento experimental. A análise in vitro, verificou a 

taxa de produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) durante a estimulação com o parasito 

(nmol/60min por 1 x 106 células). Nos experimentos in vivo, o esquema descrito abaixo foi realizado com 

a cepa Y (Tc-II) em camundongos inoculados com 1 × 104 tripomastigotas sanguíneos por via 

intraperitoneal.  

 

Fonte: Autoria própria  

 

3.2 Animais de experimentação 

 Camundongos fêmeas Swiss Webster (Mus musculus) foram ultilizadas, com 

idade entre 6 a 8 semanas e peso entre 20 e 30 gramas. Os camundongos foram obtidos 

junto ao Biotério do Centro de Ciências da Saúde (CCS) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Os animais foram mantidos em gaiolas, em ambiente com 

temperatura controlada (22 a 25ºC) e receberam água e ração ad libitum. Os experimentos 

foram conduzidos de acordo com o Comitê de Ética no uso de animais (CEUA) – UFRN. 

(Processo 021/2012).   

 Os animais foram divididos em 4 grupos, sendo: Grupo 1: controle Não infectado, 

Grupo 2: controle infectado, Grupo 3: tratados com N-acetilcisteína (NAC) Grupo 4: 
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tratados com aminoguanidina (AG), e Grupo 5: tratados com ambas as drogas 

(NAC+AG).  Para a parasitemia e sobrevivência os animais foram acompanhados até 30 

dias para determinação da curva de parasitemia e sobrevivência. Outros animais foram 

sacrificados no 15º dias após a infecção (D.A.I) para obtenção de soro e tecidos cardíaco.  

 

3.3 Parasitos  

Em todos os experimentos foram utilizados formas tripomastigotas da cepa Y do 

T. cruzi, que foi isolada por hemocultura de um indivíduo na fase aguda (FREITAS et al., 

1953; SILVA et al., 1953) mantidas por passagens seriadas em camundongos Swiss 

Webster.  

 

3.4 Análise de ROS in vitro 

A determinação das espécies reativas de oxigênio foi inicialmente realizada in 

vitro, sendo determinada a produção de superóxido extracelular em cultura de 

macrófagos, obtidos de células precursoras de medula óssea, diferenciadas in vitro e 

infectadas com formas tripomastigotas do T. cruzi. A técnica da superóxido dismutase- 

inibidora da redução do citocromo C foi utilizada, conforme descrito por Strauss e cols, 

1976. A liberação de superóxido foi avaliada usando a taxa de produção de oxidante 

durante a estimulação com o parasito (nmol/ 60min por 1 x 106 células). Como controle 

positivo foi utilizado o LPS, lipopolissacarídeo endotóxico de bactérias Gram negativas, 

usualmente utilizada em experimentos que avaliam a ativação de macrófagos via secreção 

de citocinas, pois baixas concentrações são suficientes para gerar respostas positivas 

(KOPP et al., 1995). 
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3.5 Infecção dos animais 

Os camundongos foram inoculados via intraperitoneal com 1 × 104 formas 

tripomastigotas sanguíneas das cepas Y (TC-II) do T. cruzi diluídas em 100 µL PBS, pH 

7,2. Esta cepa foi obtida de cultura em meio LIT, e repicadas por de cinco passagens 

seriadas em camundongos Swiss Webster, antes da utilização dos parasitos para 

realização dos experimentos. 

 

3.6 Compostos e tratamento dos animais 

Para inibição de NO e ROS foram utilizados os compostos Aminoguanidina 

(Sigma, St. Louis, MO, USA) e N-acetilcisteína (Eurofarma Pharmaceutical Co., São 

Paulo, Brasil), respectivamente. A aminoguanidina foi ministrada na dosagem de 

300mg/kg (LEITE et al, 2011) e a N-acetilcisteína na dose de 200mg/kg (CRUZ et al, 

2008), ambas por via oral, em dose diária e única durante 30 dias consecutivos. O 

tratamento de ambos os compostos foi iniciado 24h antes da infecção dos animais. 

 Controle: Animais tratados com 200 µl de PBS 

 AG: Animais tratados com 300 mg/Kg da droga diluída em PBS (200 µl) 

 NAC: Animais tratados com 200mg/Kg da droga diluída em PBS (200 µl) 

 AG + NAC: Animais tratados com ambas as drogas diluída em PBS (200 µl) 

 

3.7 Parasitemia a sobrevivência 

A parasitemia dos animais foi determinada a partir do primeiro dia após infecção, 

diariamente, até 30 dias após infecção ou até a morte dos animais. Para tal, foi coletado 5 

µL de sangue da ponta da cauda do animal, sendo analisado entre lâmina e lamínula 

(22x22 mm). A contagem foi realizada em microscópio óptico (40x) sendo determinado 

o número de parasitos segundo a técnica descrita por Prizzi & Prager (1952) e Brener 

(1962). A mortalidade foi verificada diariamente para a determinação da sobrevivência. 
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3.8 Eutanásia e coleta do coração para extração de RNA 

Os animais foram eutanasiados 15 dias após a infecção Para a dosagem de citocinas 

no soro e coleta do coração. Inicialmente anestesiados com Xilazina 2% e Ketamina 10%, 

seguindo-se a eutanásia por meio de deslocamento cervical. As amostras do coração 

foram coletadas e fixadas em reagente Trizol (Invitrogen TM, Carlsbad, CA, EUA) e o 

soro foi utilizado para a dosagem do NO. 

 

3.9 Obtenção do soro de animais infectados e não infectados 

O sangue foi coletado por punção retro-orbital dos animais sacrificados no 15º dia 

após a infecção. O soro foi obtido por centrifugação do sangue total a 1000 xg por 15 

minutos, em centrífuga refrigerada a 5º C. Aaliquotado, congelado e então armazenado a  

temperatura de -70º C até o momento do uso. 

 

3.10 Quantificação de Imunoglobulina G total 

  

 A quantificação de IgG total foi realizada pela reação de ELISA do soro dos 

animais 15 dias após a infecção, para a detecção do anticorpo IgG específico anti- T. 

cruzi. Utilizando antígeno obtido de formas epimastigotas da cepa Y do T. cruzi. Para sua 

obtenção, os flagelados foram isolados de cultura em meio LIT, na fase exponencial de 

crescimento. Os parasitos foram tratados com solução de NaOH 0,15 M e mantidos a 4º 

C sob agitação durante 18 horas. Em seguida a solução foi neutralizada com HCl 0,15 M 

(VITOR et al., 1987). O antígeno assim preparado foi aliquotado e conservado a -20º C 

até o momento de uso. O antígeno obtido foi submetido à dosagem de proteínas pelo 

método de Lowry e cols. (LOWRY et al., 1951). Posteriormente foi realizada a titulação 

em bloco, definindo a concentração mínima de proteínas para a sensibilização das placas 

de 96 poços de fundo chato. A ELISA foi realizada de acordo com a técnica de Voller e 

cols. (VOLLER et al., 1976). O conjugado utilizado foi anti- IgG, de camundongo obtido 

em coelho, conjugada a peroxidase.  

 Em cada poço da placa, foi adicionado 100 µl do antígeno diluído em uma solução 

tampão carbonato/ bicarbonato pH 9,6, seguido de incubação de 18 a 24 horas. Após a 
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sensibilização, o excesso da solução antigênica foi removido das microplacas, por uma 

série de quatro lavagens com solução salina contendo Tween-20 a 0,05% (PBS-T). Em 

seguida, após a adição de PBS contendo soro fetal bovino a 5%, as microplacas foram 

incubadas em estufa a 37º C por 30 min. Depois foram adicionados 100 µl do soro teste, 

diluídos em PBS-T, na concentração de 1:80. as microplacas foram incubadas em estufa 

a 37º C por 45 min. Após 4 lavagens, foi acrescentado 100 µl do conjugado (anti-Ig G – 

Sigma), diluído em PBS-T. Após incubação por 60 min à temperatura ambiente, a placa 

foi lavada como descrito anteriormente, sendo adicionados 100 μl do substrato TMB 

(KPL, Inc. Gaithersburg, MD, EUA), por 10 minutos em temperatura ambiente, em local 

protegido da luz. Posteriormente, o bloqueio da reação utilizando 50 μl de ácido sulfúrico 

2 M por poço foi realizado. A leitura das placas foi realizada a 450nm em 

espectrofotômetro (Bioclin/MR-96 A, Mindray), sendo os resultados expressos em 

valores de absorbância. O método de ELISA é considerado reativo quando a leitura em 

densidade óptica se torna maior do que a média, somada a duas vezes o desvio padrão, 

do valor obtido de 10 soros de animais não infectados pelo T. cruzi, testados em paralelo 

aos soros analisados (GUSMÃO et al., 1982). 

 

 

3.11 Dosagem de citocinas  

As concentrações das citocinas IFN-γ e IL-17 foram mensuradas no soro dos animais 

não infectados e infectados de ambas as cepas e grupos de tratamento, no 13º dia após 

infecção, por ensaio imunoenzimático (ELISA) do tipo denominado “sandwich”, 

utilizando o “kit” comercial  BD Biosciencese, EUA. seguindo as recomendações do 

fabricante. A leitura da reação colorimétrica foi realizada a 450 nm no leitor de 

microplacas Bioclin/ MR-96 A, Mindray, EUA. A concentração das citocinas nos 

sobrenadantes analisados foi determinada a partir dos valores obtidos com a curva-padrão 

realizada com as diferentes diluições da proteína recombinante. 

 

3.12 Extração de RNA e síntese de cDNA 

 A extração de RNA total foi realizada a partir de amostras obtidas do coração de 

camundongos Swiss no 15º D.A.I pelo T. cruzi, utilizando o reagente Trizol (Invitrogen 

TM, Carlsband, CA, EUA) e kit para extração de RNA (SV RNA Purification System, 
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Promega, USA). Brevemente, para cada amostra foi adicionada 500µL do reagente Trizol 

(SIGMA, EUA) seguindo de trituração com o auxilio Homogeneizador para pequenas 

amostras, turrax, UltraStirrer Modelo: ULTRA80-I. Após a trituração foi adicionado 200µL 

de clorofórmio (Sigma-Aldrich, EUA), em seguida tais amostras foram agitadas durante 

30s e os tubos centrifugados a 12000  g por 15min a 4C. A fase aquosa foi transferida 

para outro tubo esterilizado, e adicionados 500µL de isopropanol. As amostras foram 

incubadas durante 15min a -20o C para a precipitação do RNA da fase aquosa e 

centrifugadas a 12.000  g por 15min a 4o C, com o sedimento lavado com etanol a 75%. 

Finalmente, as amostras de RNA foram re-suspendidas em 60L de água Mili-Q estéril 

e livre de RNAse, armazenadas a -70º C, até a confecção do DNA complementar (cDNA). 

O DNA genômico contido nas amostras foi digerido pelo tratamento com RNAse-Free 

Dnase (SV RNA Purification System, Promega, EUA) de acordo com as especificações 

do fabricante. Uma alíquota de 5L foi utilizada para a obtenção da concentração de 

RNA/L nas amostras e determinada em espectofotômetro (Biomate 3 spectrophotometer 

Thermospectronic - Rochester, NY, USA). Para a síntese do cDNA a partir da fita de RNA 

total, foi utilizado o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems, 

USA) e o termociclador convencional (MJ Research PTC-150 MiniCycler). Os ciclos da 

reação foram de 10min a 25° C, 120min a 37°C, 5min a 85°C e ∞ a 4°C. A preparação 

do mix foi realizada em microtubos de poplipropileno com capacidade para 0,5mL 

(Sigma, EUA), adicionando 2µL da solução tampão, 0,8µL de dNTPs na concentração de 

100µM (Bio Basic Inc., USA), 1µL da enzima (MultiScribe™ Reverse Transcriptase) e 

2µL dos iniciadores (Tabela 01), 1µL do inibidor de RNAse e 3µL de água Mili-Q (livre 

de nuclease). 

 

Tabela 01 - Sequência dos iniciadores específicos utilizados nas reações de PCR em tempo real. 

Fonte: Autoria própria  

 

Iniciadores  Direto Reverso 

Mouse- β-actina AGG CAA ACC GTG AAA AGA TG 
TGT GGT ACG ACC AGA GGC ATA 

C 

IFN-γ GCA TCT TGG CTT TGC AGC T 
CTT TT T TCG CCT TGC GTG TTG 

TTA 

TNF- α TGT GCT CAG AGC TTT CAA CAA CTT GAT GGT GGT GCA TGA GA 

iNOS CGA AAC GCT TCA CTT CCA A TGA GCC TAT ATT GCT GTG GCT 
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3.13 Análise da expressão de Citocinas e da enzima iNOS  por RT-PCR em tempo 

real. 

A análise da expressão quantitativa de citocinas e da enzima iNOS foi realizada por 

meio de reações de RT-PCR em tempo real, utilizando o sistema SYBR Green® em 

termociclador 7500 Fast Real time (Applied Biosystems, Warrington, USA). As reações 

foram realizadas em placas de 96 poços (MicroAmp®, Applied Biosystems, USA) e, para 

cada gene alvo foi preparado um Master mix composto pelos iniciadores direto e reverso, 

FAST SYBR® Green (Applied Biosystems, USA) e água Mili-Q estéril para PCR. 

Utilizando os iniciadores específicos para citocinas (IFN-γ TNF-α) e a enzima iNOS 

descritos na tabela 01, sintetizados com auxílio de software apropriado (Primer Express, 

Applied Biosystems, USA). O cDNA (2,5ng/reação) sintetizados a partir do RNA 

mensageiro e oligonucleotídeos específicos (1-2g/reação), foram utilizados juntamente 

com os tampões da reação contendo 5µL de Sybr® green, 0,7µL de cada iniciador (direto 

e reverso), 1,6 µL de água e 2µL do cDNA. As condições das reações foram 2min a 50ºC, 

10min a 95ºC, e 40 ciclos de 15s a 95ºC e 1min a 56ºC. Um ciclo final de 20min com 

temperatura crescente de 60 a 95ºC foi empregado para a obtenção de uma curva de 

dissociação dos produtos da reação, utilizada para a análise da especificidade de 

amplificação. As condições da PCR para cada iniciador utilizado foram padronizadas de 

acordo com a concentração, temperatura de anelamento, ausência de formação de dímeros 

(determinada pela curva de dissociação do produto gerado pela qPCR), eficiência de 

amplificação dos genes alvos e controle interno (gene constitutivo). A determinação dos 

níveis de expressão dos genes alvo é realizada por meio da normalização das amostras 

quanto à expressão constitutiva de β-actina. Após a normalização dos resultados baseados 

na expressão do gene constitutivo, foi verificada a expressão das citocinas e da enzima 

iNOS estudadas com o cálculo baseado na fórmula 2-(Ct) utilizando o programa 

Microsoft Excel (2007). 

O equipamento utilizado para execução das reações e fornecimento dos resultados 

foi o 7500 Software V 2.0.5, 7500 Fast Real time (Applied Biosystems, USA). O nível de 

expressão de cada gene foi determinado pelo método de quantidade relativa (Rq). 

Inicialmente foi formada uma curva padrão relativa para cada gene utilizando-se cinco 

pontos obtidos por diluição seriada de uma amostra de cDNA com elevada concentração 

de genes alvos e constitutivo. Para cada animal foi obtida a Rq de cada gene pelo valor 

de CT (cycle threshold) e a equação da reta obtida para cada um dos genes alvos. Os 
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mesmos foram normalizados utilizando a Rq do controle endógeno (β-actina) e a 

expressão foi comparada entre os grupos avaliados. 

 

3.15. Análise estatística 

A análise de variância (ANOVA), teste t de Student e o método de Tukey-Kramer 

foram realizados para determinar as diferenças existentes entre parasitemia, pico 

parasitêmico, mortalidade, produção citocinas e da Enzima iNOS e do NO dos animais 

infectados com as cepas do T. cruzi, entre os diferentes grupos de tratamento. A análise 

de variância e o método de Tukey-Kramer foram realizados pelo programa estatístico 

INSTAT (Graph Pad, San Diego, Califórnia). Em todos os casos, as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significantes quando o valor de P< 0,05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Produção de ROS in vitro pelo T. cruzi 

 Inicialmente, para verificar se o T. cruzi induz a produção de ROS in vitro, 

quantificamos a produção de superóxido extracelular após a realização de cultura de 

macrófagos diferenciados in vitro a partir de células precursoras de medula óssea, que 

foram infectadas com formas tripomastigotas do T. cruzi. Foi demostrado que o T. cruzi 

induz a produção de superóxido no sobrenadante de macrófagos infectados, obtendo 

resultados semelhantes ao controle positivo (LPS) (Figura 2). 

Figura 2 - O Trypanosoma cruzi induz a produção de superóxido em macrófagos in vitro. A liberação 

de superóxido foi avaliada usando a taxa de produção de oxidante durante a estimulação com o parasito 

(nmol/60min por 1 x 106 células). Dados representam a média ± DP (n=4). (* P<0,05). 
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Fonte: Autoria própria  

 

4.2 Parasitemia e sobrevivência  

 

 Após determinar que o T. cruzi induz a produção de ROS in vitro, analisamos o 

papel de ROS in vivo. Nos animais infectados foi observado o pico de parasitemia no 7° 

dia após infecção, para todos os grupos de tratamento analisados, assim como para o 

grupo controle. Entretanto, não houve diferença significativa entre os picos de 
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parasitemia dos animais pertencentes ao grupo controle e aos grupos tratados com os 

inibidores (Figura 3A). 

 

 Mortalidade de 100% foi observada entre todos os grupos de animais infectados 

com a cepa Y. Entretanto, quando foi inibido ROS e NO simultaneamente (NAC+AG) 

foi observada mortalidade precoce, com 40% de mortalidade no 6° DAÍ. Nos 

camundongos que tiveram a inibição apenas de NO (AG) foi observada mortalidade a 

partir do 12° DAI. No grupo controle e naqueles tratados apenas com inibidor de ROS 

(NAC) foi observado início da mortalidade no 14º  e 15º DAI, respectivamente (Figura 

3B). 

 

Figura 3 - Camundongos Swiss, tratados com Nacetilcisteína (NAC- inibidor da produção de espécies 

reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-inibidor da produção de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 

foram infectados com 1104 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do Trypanosoma cruzi, e a 

parasitemia (A) e sobrevivência (B) determinados. Dados são representativos de dois experimentos 

independentes, com dez animais cada. A diferença significativa (P < 0.05) entre grupos experimentais está 

indicada por asteriscos. 

 

 
Fonte: Autoria própria  

 

 

4.3 Dosagem de Imunoglobulina G total  
 

 A análise da produção de IgG específica anti-T. cruzi no soro demonstrou que  não 

há diferença nos níveis detectados entre os animais infectados com a cepa Y e submetidos 

aos tratamentos para a inibição de ROS (NAC), NO (AG) e ambos (NAC+AG) (Figura 

4). 
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Figura 4 – Produção de IgG específica anti-Trypanosoma cruzi detectada por ELISA no soro de 

camundongos albinos Swiss, tratados com Nacetilcisteína (NAC- inibidor da produção de espécies reativas 

de oxigênio), Aminoguanidina (AG-inibidor da produção de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 15 dias 

após a infecção com 1 x 104 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. Dados são 

representativos (média) de dois experimentos independentes, com seis animais cada. 

 

 

Fonte: Autoria própria  

 

4.4 Dosagem de citocinas no soro 

 

 Foi avaliada a produção das citocinas IFN-γ, IL-17 e TNF-α no soro de animais 

controle e tratados no 15° dia após infecção. Como observado na figura 5, os animais do 

grupo NAC+AG que tiveram ROS e NO inibidos de maneira simultânea, apresentaram 

maior produção de IFN-γ, quando comparado aos outros grupos de animais tratados e ao 

controle (p<0,05). Também observada maior produção de IFN-γ nos animais que tiveram 

a produção de NO (AG) bloqueada, se comparado ao grupo controle não tratado.  

 A produção de  IL-17 não foi detectada no soro dos animais pertencentes aos 

diferentes grupos e infectados com o T. cruzi (Figura 6). A maior produção de TNF-α foi 

observada no grupo onde foram utilizados os dois inibidores (NAC+AG) se comparado 

aos grupos controle e aquele com a inibição de ROS (NAC).  
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Figura 5 - Produção de IFN-γ detectada por ELISA no soro de camundongos albinos Swiss, tratados com 

Nacetilcisteína (NAC- inibidor da produção de espécies reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-

inibidor da produção de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 15 dias após a infecção com 1 x 104 formas 

tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. Dados (média) são representativos de dois experimentos 

independentes, com seis animais cada. A diferença significativa (*p < 0,05; **p < 0,01) entre grupos 

experimentais está indicada por asteriscos. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria  

 

 

Figura 6 - Produção de IL-17 detectada por ELISA no soro de camundongos albinos Swiss, tratados com 

Nacetilcisteína (NAC- inibidor da produção de espécies reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-

inibidor da produção de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 15 dias após a infecção com 1 x 104 formas 

tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. Dados (média) são representativos de dois experimentos 

independentes, com seis animais cada.  

 

 

Fonte: Autoria própria  
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Figura 7 - Produção de TNF- detectada por ELISA no soro de camundongos albinos Swiss, tratados com 

N-acetilcisteína (NAC- inibidor da produção de espécies reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-

inibidor da produção de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 15 dias após a infecção com 1 x 104 formas 

tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. Dados (média) são representativos de dois experimentos 

independentes, com seis animais cada. A diferença significativa (**p < 0,01) entre grupos experimentais 

está indicada por asteriscos. 
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Fonte: Autoria própria  

 

 

4.5 Análise da expressão de RNAm de IFN-γ e TNF-α no tecido cardíaco 

 A expressão de RNAm das citocinas IFN-γ e TNF-α foi analisada por de RT-PCR 

em tempo real, com o RNAm extraído do tecido cardíaco de animais controle infectados 

tratados, animais infectados tratados e não infectados não tratados no 15° dia após 

infecção. Animais tratados com os dois inibidores de ROS e de NO simultaneamente 

(NAC+AG) apresentaram maior expressão de RNAm de IFN-γ, quando comparado ao 

grupo controle não tratado (p<0,01). Houve também diferença significativa na expressão 

de IFN-γ entre o grupo tratado com o inibidor de ROS (NAC) e os grupos que tiveram a 

inibição da produção de NO (AG) (p<0,05), e entre o grupo o tratado com inibidores de 

NO e ROS (p<0,05). Quando analisada a expressão de RNAm de TNF-α foi observada 

maior expressão no grupo dos animais tratados com os dois inibidores, NO e ROS 

(NAC+AG), quando comparado ao grupo controle não tratado (p<0,05) (Figura 9). 
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Figura 8 – Expressão de RNAm de IFN-γ determinado por metodologia de PCR em tempo real (qPCR) no 

miocárdio de camundongos albinos Swiss,controle infectado não tratado, tratados com N-acetilcisteína 

(NAC- inibidor da produção de espécies reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-inibidor da produção 

de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 15 dias após a infecção intraperitoneal com 1 x 104 formas 

tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. Dados (média±desvio padrão) são representativos de dois 

experimentos independentes, com seis animais cada. A diferença significativa (*p < 0,05, **p < 0,01) entre 

grupos experimentais está indicada por asteriscos. 
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Fonte: Autoria própria  

Figura 9 - Expressão de RNAm de TNF- determinado por metodologia de PCR em tempo real (qPCR) 

no miocárdio de camundongos albinos Swiss, tratados com N-acetilcisteína (NAC- inibidor da produção de 

espécies reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-inibidor da produção de óxido nítrico) e ambos 

(NAC+AG), 15 dias após a infecção intraperitoneal com 1 x 104 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa 

Y do T. cruzi. Dados (média±desvio padrão) são representativos de dois experimentos independentes, com 

seis na imais cada. A diferença significativa (*p < 0,05) entre grupos experimentais está indicada por 

asteriscos. 
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Fonte: Autoria própria  
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4.6 Análise da expressão de RNAm da enzima iNOS no miocárdio 

A expressão da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) foi avaliada por TR-PCR 

em tempo real (qPCR) no miocárdio dos animais tratados com os inibidores de óxido 

nítrico e das espécies reativas de oxigênio. Como pode ser observado na figura 10, os 

animais tratados com os inibidores das ROS e do NO simultaneamente (NAC+AG) 

apresentaram menor expressão de RNAm de iNOS, quando comparado ao grupo controle 

não tratado (p<0,05).  

 

Figura 10: Expressão de RNAm de iNOS (óxido nítrico sintase induzível) determinado por metodologia 

de PCR em tempo real (qPCR) no miocárdio de camundongos albinos Swiss, tratados com N-acetilcisteína 

(NAC- inibidor da produção de espécies reativas de oxigênio), Aminoguanidina (AG-inibidor da produção 

de óxido nítrico) e ambos (NAC+AG), 15 dias após a infecção intraperitoneal com 1 x 104 formas 

tripomastigotas sanguíneas da cepa Y do T. cruzi. Dados (média±desvio padrão) são representativos de dois 

experimentos independentes, com seis animais cada. A diferença significativa (*p < 0,05) entre grupos 

experimentais está indicada por asteriscos. 
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Fonte: Autoria própria  
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5 DISCUSSÃO 

 

 O envolvimento de ROS na resistência contra doenças infecciosas dos hospedeiros 

é bem conhecido, especialmente em infecções bacterianas e fúngicas. Trabalhos tem 

sugerido o envolvimento de ROS em infecções por protozoários. Embora seja atribuído 

papel de ROS no controle da infecção experimental por Toxoplasma (MURRAY, 1988; 

SHRESTHA et al., 2006) e Leishmania (BLOS et al., 2003; MURRAY, 1999), durante a 

infecção por Plasmodium (GOLENSER et al., 1992) e T. cruzi (SANTIAGO et al., 2012) 

parece desempenhar menor ou nenhuma função no controle do parasitismo, porém, o 

assunto é controverso (ASSREUY et al., 1994; DING et al., 1988). Parasitos que 

sobrevivem dentro do vacúolo parasitófago parecem sofrer a atividade parasiticida de 

ROS, já que após a ativação de iNOS há produção de ROS dentro do vacúolo (REIS et 

al., 1997, SILVA et al., 1991). Na infecção pelo T. cruzi, foi determinado o papel de ROS 

em camundongos nocautes da NADPH (deficientes na produção de ROS, principalmente 

pelo metabolismo mitocondrial) infectados com a cepa Y (SANTIAGO et al., 2012). 

Aqui, determinamos o papel de ROS, e sua associação com NO no controle do 

parasitismo e na susceptibilidade à infecção experimental pelo T. cruzi.  

 Inicialmente, verificamos que o T. cruzi induz a produção de ROS in vitro, em 

cultura de macrófagos, obtidos de células indiferenciadas de medula óssea, infectados 

com formas tripomastigotas. Estes resultados estão de acordo com os descritos na 

literatura em que foi demonstrada a produção de ROS após a infecção in vitro de 

macrófagos (ALVAREZ et al., 2004). Entretanto, foi demonstrado que a produção de 

ROS isoladamente não é suficiente para matar os parasitos dentro das células (ALVAREZ 

et al., 2010). Por outro lado, outros autores demonstraram que efeito de ROS no controle 

de parasitos intracelulares in vitro pode ser devido em especial ao efeito do peroxinitrito 

(ONOO
-
).  Este promove o estresse oxidativo, importante por reduzir dramaticamente a 

viabilidade do T. cruzi (ALVAREZ et al., 2004; SANTIAGO et al., 2012). Alvarez e cols 

(2010) demostrou que a fagocitose do T. cruzi  é acompanhada pela formação 

intrafagossomal de superóxido (O2
.-) dependente de NADPH oxidase.  Para isso 

macrófagos foram marcados com formazano, um corante dependente de O2
.-. A formação 

de superóxido foi determinada pela presença de depósitos de formazano. Posteriormente, 

o T. cruzi foi adicionado juntamente com a apocinina (inibidor da NADPH oxidase) em 

cultura de macrófagos, no entanto não foi observada a formação de  O2
.-. Demostrando 

file:///C:/Users/Paulo/Desktop/editais/Bolsa%20Produtividade%20em%20Pesquisa%202013/Produtividade%20em%20pesquisa%20Paulo%20Guedes%202013.doc%23_ENREF_59
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que a produção das ROS após a fagocitose do T. cruzi pelo macrófago é mediada pela 

NADPH oxidase.  

Após determinar que o T. cruzi induz a produção de ROS in vitro, foi analisado o 

papel das ROS in vivo. Para isso, animais infectados com a cepa Y do T. cruzi tiveram o 

NO, ROS e ambos bloqueados.  O pico de parasitemia foi observado no 7º dia após a 

infecção em todos os grupos avaliados, no entanto não houve diferença significativa entre 

os níveis de parasitemia apresentados pelos diferentes grupos. Desde que os resultados de 

parasitemia foram similares em ambos os grupos, indicando que ROS desempenham 

pouco ou nenhum papel no controle do parasitismo durante a infecção experimental pelo 

T. cruzi. Entretanto, estudos demonstram por meio da análise in vitro os efeitos de ROS 

no controle do parasitismo, o peroxinitrito causa estresse oxidativo no T. cruzi, reduzindo 

sua viabilidade (ALVAREZ et al., 2004, ALVAREZ et al., 2010, PIACENZA et al., 

2007). Espécies reativas de oxigênio derivadas de macrófagos em camundongos nocautes 

de phox infectados pelo T. cruzi parecem desempenhar pouca função no controle do 

parasitismo, outras mecanismos de resistência podem estar atuando in vivo, como fontes 

compensatórias da produção de NO, superóxido e peroxinitrito (SANTIAGO et al., 

2012). Porém, os animais do grupo onde NO e ROS foram bloqueados simultaneamente 

(NAC+AG) apresentaram mortalidade precoce (6º D.A.I). Observamos 100% de 

mortalidade até o 20º dia de infecção em todos os grupos de animais. Estes resultados 

corroboram com um estudo realizado com animais deficientes na produção de ROS 

(nocautes de NADPH oxidase/phox KO). Esses camundongos apresentaram pico de 

parasitemia semelhante ao grupo controle. Ainda, camundongos nocautes de phox 

(100%) apresentaram elevada taxa de mortalidade em comparação aos controles (40%) 

(SANTIAGO et al., 2012). Com isso pode-se inferir que provavelmente ROS não 

participa do controle do T. cruzi in vivo, mas parece regular a resposta imune, evitando 

assim que os animais morram precocemente. Em adição ao efeito anti T. cruzi descrito 

para ROS in vitro, soma-se o envolvimento de ROS no aumento da sinalização via Toll 

Like Receptors- TLRs, via a molécula sinalizadora Myd88 (LAROUX, et al., 2005).  

 Posteriormente, na tentativa de elucidar os mecanismos envolvidos na 

mortalidade precoce dos animais que tiveram a inibição de ROS, foi quantificada a 

produção de citocinas (IFN-γ, IL-17 e TNF-α) e Imunoglobulina G (IgG) no soro dos 

animais. Quanto à produção de imunoglobulina G total, não houve diferença entre os 

grupos de animais que tiveram ROS ou NO bloqueado. A produção de anticorpos foi 
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investigada, pois os anticorpos são importantes no mecanismo de resistência a infecção 

pelo T. cruzi, gerando a lise mediada pelo complemento ou a opsonisação de formas do 

parasito para a destruição por macrófagos (KRETTLI et al., 1982, KRETTLI et al., 1979; 

KRAUTZ et al., 2000). Um estudo mostrou que o T. cruzi apresenta uma glicoproteína 

de membrana de 160 kDa que se liga a componentes do complemento humano C3b e 

C4b, inibindo eficazmente a formação e estabilidade da C3 Convertase, a enzima 

proteolítica da cascata central do complementar (NORRIS, 1996). Por isso a produção de 

IgG é importante, agindo na tivação de diversos mecanismo que serão usados no combate 

ao parasito.  

 Os animais que tiveram ROS, NO e ambos bloqueados apresentaram níveis 

indetectáveis  de IL-17 no soro, esse resultado corrobora com Guedes e cols (2010) que 

mostrou que IL-17 não é detectado no soro de camundongos experimentalmente 

infectados pelo T. cruzi. Por outro lado, o aumento na produção de IFN-γ e TNF-α foi 

observado no grupo de animais infectados que tiveram a inibição de ROS e NO 

(NAC+AG). Este aumento pode estar relacionado a inibição de iNOS e ROS, isto pode 

levar o organismo a produzir mais IFN-γ e TNF-α, molécula envolvida na produção destes 

mediadores inflamatórios. Em contrapartida, o excesso na produção de IFN-γ e TNF-α 

pode conduzir a morte precoce, direta e indiretamente, ao hospedeiro. De maneira 

diferente, animais deficientes de NADPH infectados pelo T. cruzi produziram níveis 

similares de IFN-γ que animais controle. Entretanto, estes animais apresentam um 

aumento de óxido nítrico no soro que conduz a uma queda na pressão sanguínea e 

mortalidade precoce neste grupo de animais (SANTIAGO et al., 2012). A mortalidade 

precoce foi observada neste estudo nos animais infectados pelo T. cruzi que tiveram a 

inibição simultânea de ROS e NO.  

 A quantificação das citocinas IFN-γ e TNF-α no miocárdio demonstrou aumento 

na expressão de RNAm de IFN-γ e TNF-α no grupo de animais tratados com o inibidor 

de ROS e iNOS simultaneamente (NAC+AG) se comparado com o grupo controle. Ainda 

há aumento na produção de IFN-γ no grupo tratado com NAC apenas, se comparado ao 

controle. Estes resultados indicam possível participação de ROS na regulação da resposta 

imunológica durante a infecção experimental pelo T. cruzi.  Como o IFN-γ é muito 

importante na defesa da infecção por T. cruzi, sua maior expressão no grupo onde houve 

inibição de ROS e NO no tecido cardíaco mostra resultados semelhantes ao encontrado 

no soro. No entanto, o excesso na produção de IFN-γ pode conduzir a efeitos deletérios 
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ao hospedeiro (VESPA et al, 1994, GUTIERREZ et al., 2009). Isso foi demonstrado na 

sobrevivência dos animais, onde esses grupos que apresentam maior expressão de IFN-γ 

também apresentaram menor taxa de sobrevivência, sendo que no grupo onde o ROS e 

NO foram inibidos (NAC+AG) os animais apresentaram mortalidade precoce. Estudo 

realizado com animais infectados com o T. cruzi mostrou que animais que apresentavam 

elevada produção de IFN-γ tanto no soro como no tecido cardíaco, possuíam menor taxa 

de sobrevivência (GUEDES et al., 2010). 

  Em seguida, neste estudo a análise da expressão de RNAm da enzima iNOS no 

tecido cardíaco demonstrou que animais que tiveram a produção de ROS e NO inibidos 

simultaneamente (NAC+AG) apresentaram menor expressão de iNOS, quando 

comparado ao grupo controle. A menor expressão de iNOS pode ser atribuída ao 

tratamento com seu inibidor, aminoguanidina (AG) (WOLFF et al., 1995; OU et al., 

1993). Dados da literatura demonstram que camundongos nocautes de phox, com 

deficiência na produção de ROS em macrófagos, apresentam altos níveis de NO no soro, 

mas não foi relacionada a alta expressão de iNOS (NOS2). Este aspecto poderia ser 

explicado pelo fato de NO não reagir com superóxido para produzir peroxinitrito em 

animais nocautes de phox, o peroxinitrito facilita o desacoplamento de iNOS e oxidação, 

assim na ausência de iNOS, estes produziriam mais NO (SUN et al., 2010; SANTIAGO 

et al., 2012). Santiago e cols. (2012) observaram que o aumento na produção de NO no 

soro esta associado a queda na pressão sanguínea, e consequentemente maior mortalidade 

dos animais. No presente estudo, possível aumento na produção de NO no soro pode estar 

relacionada a maior ativação de outras fontes produtoras do mesmo, como NOS1 e NOS3 

(WOLFF et al., 1995; OU et al., 1993). 

Os mecanismos de defesa ou produção de moléculas oxidantes ocorrem em 

diversas infecções por protozoários. Leishmania donovani também induz a produção das 

ROS e do NO em macrófagos de camundongos infectados. Neste modelo, animais 

infectados com o L. donovani que tiveram o NO e as ROS inibidos simultaneamente 

apresentaram maior suscetibilidade a infecção quando comparados ao grupo controle. Os 

animais nocautes para explosão respiratória (X-CGC, que possuíam a doença 

granulomatosa  crônica) infectados com L. donovani apresentaram maior parasitemia se 

comparado ao grupo controle (MURRAY et al., 1999). Esses dados mostram que as ROS 

estão envolvidas no controle da infecção experimental por L. donovani.  
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 Na resposta imune contra o Toxoplasma gondii foi descrita a participação de NO 

(COLLAZO et al., 2001; SCHARTON-KERSTEN et al., 1997) e ROS mediando a morte 

de parasitos em cultura de células (ALINE et al., 2002; MURRAY et al., 1982).  Estudo 

realizado com células mielóides inflamatórias infectadas com o T. gondii mostrou que na 

infecção aguda ocorre maior parasitismo  na ausência das ROS,  e maior produção de 

radicais de oxigênio se comparado com células onde as ROS estavam presentes 

(SHERESTRA et al., 2006) Esses resultados mostram que as ROS estão envolvidas no 

controle do parasitismo do T. gondii in vitro. No entanto, o Plasmodium (SOBOLEWSKI 

et al., 2005)  e ao T. cruzi  (SANTIAGO et al., 2012) apresentaram resultados diferentes, 

onde as ROS paracem não participar no controle do parasito, mas podem está envolvidas 

na modulação do resposta imunológica. Como podemos observar, as ROS parecem ser 

mais eficientes no controle de protozoários que se reproduzem dentro do vacúlo 

parasitóforo, uma vez que as ROS encontram-se mais concentradas nesses espaços se 

comparado com o citoplasma. Contudo, in vivo essa proteção não é observada, de maneira 

similar aqui em nosso estudo. Santiago e cols (2012) propõem a reação de ROS e NO 

para gerar peroxinitrito, além de reforçar os efeitos tripanocidas de NO aumentando suas 

propriedades oxidativas. No presente estudo, os mecanismos oxidantes parecem ser 

importantes para o controle da resposta imunológica. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos em relação ao papel das espécies reativas de 

oxigênio, podemos concluir que: 

 O T. cruzi induz a produção das ROS in vitro, em macrófagos infectados 

com formas tripomastigotas da cepa Y; 

 A parasitemia não apresentou diferença entre os camundongos infectados 

experimentalmente pelo T. cruzi e tratados com inibidores de ROS, NO e 

ambos; 

 A inibição de ROS e NO em camundongos infectados pelo T. cruzi in vivo 

induz mortalidade precoce; 

 A imunoglobulina G não foi alterada no soro dos camundongos infectados 

onde foram inibidos  as ROS, o NO e ambos;  

 Camundongos infectados que tiveram ROS, NO e ambos inibidos 

apresentaram elevada expressão de RNAm e produção de citocinas 

inflamatórias (IFN-γ e TNF-α); 

   Animais tratados com inibidores de NO, ROS e ambos apresemtam 

reduzida expressão de RNAm de INOS no miocárdio; 

 As espécies reativas de oxigênio parecem desempenhar pouca ou nenhuma 

função no controle direto da infecção pelo T. cruzi, entretanto, parecem 

ser importantes em processso de balanço imunológico regulando a 

produção de IFN-γ e TNF-α, evitando mortalidade precoce de 

camundongos experimentalmente infectados.  
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