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RESUMO 

 

Estudos recentes utilizando camundongos nocautes têm demonstrado a importância 

de receptores do tipo Toll (TLRs) e do tipo NOD (NLRs) na resistência à infecção 

experimental pelo Trypanosoma cruzi. Entretanto, não existem trabalhos que 

avaliem a expressão diferencial desses receptores em camundongos durante a 

infecção por cepas com diferentes graus de virulência e patogenicidade. Com a 

finalidade de compreender melhor o papel desses receptores na resistência ou 

susceptibilidade à infecção pelo T. cruzi, camundongos Swiss Webster foram 

infectados com 1x104 tripomastigotas sanguíneos das cepas/isolados pertencentes 

aos seis grupos genéticos: Colombiana (Tc-I), Y (Tc-II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM 64 

(Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). Características biológicas inerentes as diferentes 

cepas/isolados foram avaliadas e correlacionadas a expressão de receptores da 

imunidade inata (TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, NOD2 

e NALP3), suas moléculas adaptadoras (TRIF, MyD88, RIP2, ASC e Caspase-1), 

citocinas (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p35, IL-12p40, IL-18, IFN- e TNF-α) e da enzima 

iNOS no miocárdio. As cepas Y e Colombiana apresentaram os maiores picos de 

parasitemia e geraram 100% de mortalidade nos animais. A cepa CL e o isolado PL 

1.10.14 apresentaram picos intermediários de parasitemia e geraram 40% de 

mortalidade nos camundongos infectados. Por outro lado, a cepa AM64 e o isolado 

3253 geraram os menores picos de parasitemia e 100% dos animais sobreviveram à 

infecção. Animais infectados com as cepas Y e Colombiana do T. cruzi, cepas muito 

virulentas e patogênicas, apresentam elevada expressão de RNAm de NALP3, 

caspase-1, IL-1β, TNF-α e iNOS na musculatura cardíaca. Por outro lado, 

apresentam redução na expressão de RNAm de TLR4, TLR5, TLR9, TRIF, IL-6 e 

IL12p35 quando comparados aos demais grupos de animais infectados com cepas 

que apresentam menor virulência e patogenicidade. Ainda uma correlação negativa 

foi observada entre a expressão de RNAm de TLR4 e IL-6 e a quantidade de formas 

tripomastigotas sanguíneas. Os dados sugerem que as cepas Y e Colombiana, 

virulentas e patogênicas, induzem a inibição na expressão de RNAm de TLR4, 

TLR5, TLR9 e TRIF e levam ao aumento na expressão de RNAm de NALP3, 

caspase-1, IL-1β, TNF-α e iNOS na musculatura cardíaca, podendo contribuir para a 

susceptibilidade a infecção pelo protozoário T. cruzi. 
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Palavras-chave: Trypanosoma cruzi. TcI-VI. Receptores da imunidade inata. 

Citocinas. 

 

ABSTRACT 

 

Recent studies using knockout mice have established the importance of Toll-like 

receptors (TLRs) and NOD-like receptors (NLRs) in resistance against Trypanosoma 

cruzi infection in experimental models. However, there are no studies evaluating the 

differential expression of these receptors in mice during infection by strains with 

different levels of virulence and pathogenicity. For a better understanding of the 

importance of these receptors in resistance or susceptibility to T. cruzi infection, 

Swiss Webster mice were infected with 1x104 blood trypomastigotes from 

strains/isolates belonging to the six genetic groups: Colombian (Tc-I), Y (Tc-II), PL 

1.10.14 (Tc-III), AM 64 (Tc-IV), 3253 (TC-V) and CL (Tc-VI). Biological characteristics 

of the strains/isolates were evaluated and correlated to the expression of innate 

immunity receptors (TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9, 

NOD2 and NALP3), adapter molecules (TRIF, MyD88, RIP2, ASC and Caspase-1), 

cytokines (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p35, IL-12p40, IL-18, IFN- and TNF-α) and iNOS 

in myocardium. The Y and Colombian strains showed the highest parasitemia peaks 

and generated 100% of mortality in animals. The CL strain and the PL 1.10.14 isolate 

presented intermediate peaks of parasitemia and generated 40% of mortality in 

infected mice. On the other hand, the AM64 strain and the 3253 isolate generated 

the lower peak parasitemia and 100% of survival rates during the infection. Animals 

infected with the Y and Colombian strains of T. cruzi, very virulent and pathogenic 

strains, show high mRNA expression of NALP3, caspase-1, IL-1β, TNF-α and iNOS 

in cardiac muscle. On the other hand, they present a reduction in mRNA expression 

of TLR4, TLR5, TLR9, TRIF, IL-6 and IL-12p35 when compared to the other groups 

of infected animals with strains which have lower virulence and pathogenicity. A 

negative correlation was observed between mRNA expression of TLR4 and IL-6 and 

the amount of blood trypomastigotes. The data suggest that Y and Colombian 

strains, virulent and pathogenic, induce inhibition of mRNA expression of TLR4, 

TLR5, TLR9 and TRIF and lead to increased mRNA expression of NALP3, caspase-

1, IL-1β, TNF- α and iNOS in heart muscle, which may contribute to susceptibility to 

infection by the protozoan parasite T. cruzi. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Aspectos gerais da doença e do parasito 

 

A doença de Chagas ou Tripanossomíase Americana foi inicialmente descrita 

no início do século XX, especificamente no ano de 1909, pelo pesquisador Carlos 

Justiniano Ribeiro das Chagas, o qual foi enviado à região norte do estado de Minas 

Gerais, incumbido de realizar a campanha antipalúdica no setor de construção da 

Estrada de Ferro Central do Brasil. Durante esse período de pesquisa, ele foi capaz 

de descrever uma nova enfermidade humana juntamente com seu ciclo evolutivo, 

descrevendo o agente etiológico, seu reservatório doméstico, o inseto vetor, além 

das manifestações clínicas agudas do primeiro caso humano, sendo considerado um 

feito único na história da medicina até o presente momento (CHAGAS, 1909). 

A doença de Chagas é uma enfermidade causada pelo protozoário 

hemoflagelado Trypanosoma cruzi, classificado como pertencente à ordem 

Kinetoplastida, caracterizada pela presença do cinetoplasto, estrutura 

correspondente ao DNA extra nuclear condensado, localizado em uma mitocôndria 

única e ramificada (KLEISEN, BORST, WEIJERS, 1975).  

Uma revisão mais recente sobre a classificação de organismos eucariontes 

com ênfase em protistas eucariotos propôs a reunião de diferentes táxons em 

grupos genéticos similares, baseada em análises moleculares e filogenéticas. O T. 

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 

(HAMPL et al., 2009); Discicristata (CAVALIER-SMITH, 1998); Euglenozoa 

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

(HONIGBERG, 1963); Metakinetoplastina, ribogrupo (MOREIRA, LÓPEZ-GARCÍA e 

VICKERMAN, 2004); Trypanosomatida (KENT, 1880; corrigido por MOREIRA, 

LÓPEZ-GARCÍA e VICKERMAN, 2004) que contém a espécie T. cruzi (Revisado por 

ADL et al., 2012). 

A estimativa da prevalência da doença de Chagas é de 5,7 milhões de 

indivíduos infectados 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 
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milhões se encontram expostos ao risco de adquirir a infecção. No Brasil, cerca de 

1,1 milhões de casos são descritos, com 250 mil pessoas apresentando cardiopatia 

chagásica crônica e 25 milhões de pessoas em áreas de risco de se contrair o 

parasito (WHO, 2015a). Um elevado número de pessoas infectadas também é 

observado em áreas não endêmicas, como em países da Europa, além dos Estados 

Unidos, Canadá, Japão e Austrália, pelo grande influxo de imigrantes de países 

endêmicos (WHO, 2015b).  

A fase inicial da infecção pelo T. cruzi é decorrente da entrada e multiplicação 

do parasito no hospedeiro vertebrado, apresentando comumente elevada 

parasitemia e parasitismo tecidual. A fase aguda é normalmente assintomática ou 

oligossintomática, porém, em alguns casos, o indivíduo pode apresentar-se com 

febre, hepatoesplenomegalia, edema bipalpebral unilateral (sinal de Romaña) e 

chagoma de inoculação. A miocardite e meningoencefalite ocorrem ocasionalmente, 

principalmente em crianças menores de quatro anos e pacientes portadores do vírus 

da imunodeficiência humana, e são as principais causas de morte nessa fase da 

doença (LARANJA et al., 1956; DIAS, 1995; PRATA, 2001). 

 A fase crônica inicia após a fase aguda, a qual é descrita pelo parasitismo 

escasso tanto no sangue periférico quanto nos tecidos, persistindo por toda a vida 

do indivíduo. Cerca de 50% a 70% dos pacientes chagásicos crônicos desenvolvem 

a forma indeterminada da doença, caracterizada pela ausência de sintomas clínicos 

específicos, exames radiológicos de tórax e cólon/esôfago normais e sorologia 

convencional reativa. Aproximadamente 30 a 50% dos indivíduos infectados 

desenvolvem a cardiopatia chagásica crônica, a qual é a maior causa de morbidade 

da doença de Chagas com prognóstico e evolução variáveis, podendo ocasionar um 

aumento global do coração relacionado à destruição direta do tecido muscular 

cardíaco, devido ao parasitismo pelo T. cruzi, fibrose e autoimunidade. A forma 

digestiva acomete cerca de 5 a 15% dos pacientes chagásicos, representada por 

alterações funcionais no trato gastrointestinal, principalmente no esôfago e cólon, 

ocasionadas por lesões no sistema nervoso autônomo intramural, parasitismo 

tecidual e ação do sistema imune. Outros pacientes, cerca de 5 a 15%, desenvolvem 

lesões compatíveis com as formas cardíaca e digestiva (CHAGAS e VILLELA, 1922; 

TAFURI, 1987; DIAS, 1995, ANDRADE et al., 2015). 

A evolução das manifestações clínicas em pacientes chagásicos crônicos 

parece estar relacionada a fatores inerentes ao hospedeiro vertebrado e ao parasito, 
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os quais podem interferir direta ou indiretamente na gravidade das lesões, dentre os 

quais podemos citar: a variabilidade entre as cepas, o tropismo tecidual, a virulência, 

a constituição antigênica e o tamanho do inóculo, relacionados ao parasito; e a 

constituição genética, o sexo, a idade, a etnia, a resposta imune e os fatores 

nutricionais, relacionados ao hospedeiro (DIAS, 2000; GUTIERREZ et al., 2009). 

 

1.2. Diversidade biológica e genética do T. cruzi  

 

A variabilidade das características biológicas e comportamentais do T. cruzi 

tem sido evidenciada desde os relatos de Chagas (1909) e confirmada por diferentes 

autores posteriormente (BRENER e CHIARI, 1963; LANA e CHIARI, 1986; 

SCHLEMPER JR et al., 1986; MARQUES DE ARAÚJO e CHIARI, 1988). Com 

diversos estudos assinalando as variações morfológicas de tripomastigotas 

sanguíneos, os quais demonstraram a presença de formas finas, largas e muito 

largas em animais experimentalmente infectados com diferentes cepas do T. cruzi 

(BRENER e CHIARI, 1963; BRENER, 1965; ANDRADE, CARVALHO e FIGUEIRA, 

1970; MARQUES-ARAÚJO e CHIARI, 1988). As variações morfológicas de formas 

tripomastigotas também têm sido correlacionadas a infectividade in vitro com 

diferentes cepas como Y, Berenice-78 e ABC em cães da raça Beagle 

experimentalmente infectados, os autores demonstraram que cepas mais 

patogênicas para os cães (Y e ABC) apresentaram maior número de formas 

tripomastigotas finas e maior taxa de infecção in vitro do que a cepa Berenice-78, 

menos patogênica (GUEDES et al., 2007). Baixos índices de infectividade foram 

relatados para a cepa CL, a qual apresenta predominância de formas largas 

(BRENER et al., 1976; BERTELLI e BRENER, 1980).  

Outro aspecto importante relacionado às variações morfológicas e a 

infectividade de formas tripomastigotas in vitro são as curvas de parasitemia obtidas 

em animais experimentalmente infectados. Parasitemias maiores têm sido descritas 

em animais infectados com cepas que apresentam predomínio de formas finas em 

comparação as que possuem predomínio de formas largas (LANA e CHIARI, 1986; 

MARQUES-ARAÚJO e CHIARI, 1988, GUEDES et al., 2007). Um tropismo 

diferenciado tem sido demonstrado para as diferentes cepas do T. cruzi, 

apresentando parasitismo preferencial por determinados tecidos ou órgãos. Melo e 

Brener (1978) evidenciaram que o parasitismo tecidual induzido pelas cepas ABC, 
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Berenice, CL e Y é diversificado, sendo observado tropismo por macrófagos do 

sistema fagocítico mononuclear ou por células musculares. 

Além de uma diversidade biológica, o T. cruzi apresenta uma grande 

variabilidade genética, sendo atualmente dividido em seis grupos genéticos (Tc I-VI), 

denominados discrete typing units (DTUs) (ZINGALES et al., 2009), sendo DTU 

definida como um conjunto de isolados que é geneticamente semelhante e que pode 

ser identificado por marcadores moleculares ou imunológicos comuns (TIBAYRENC, 

1998). As DTUs I e II correspondem as duas principais linhagens genéticas do 

parasito (ANONYMOUS, 1999), enquanto as DTUs III-VI correspondem a 

organismos híbridos, originados a partir de diferentes eventos de trocas genéticas 

(ZINGALES et al., 2009). Para a classificação das DTUs, vários parâmetros foram 

analisados, tais como: crescimento in vitro em cultura, infectividade em células de 

cultura, capacidade de transmissão por triatomíneos, patogenicidade em 

camundongos e sensibilidade a drogas in vitro (LAURENT et al., 1997; DE LANA et 

al., 1998; REVOLLO et al., 1998). 

Em estudo realizado por Pena e colaboradores (2011), utilizando macrófagos 

murinos infectados concomitantemente com cepas do grupo TcI e TcII, foi observado 

que cepas do grupo TcII apresentam maior infectividade e capacidade de 

multiplicação comparada às cepas do grupo TcI, levando a seleção das cepas do 

grupo Tc-II após múltiplas passagens in vitro em macrófagos, entretanto as cepas 

pertencentes aos dois grupos apresentaram susceptibilidades similares a 

macrófagos ativados por interferon gama (IFN-) in vitro. 

Os diferentes grupos genéticos (TcI-VI) do T. cruzi apresentam uma 

distribuição geográfica diferenciada e estão associados ao ciclo silvestre e/ou 

doméstico da infecção. TcI é o mais abundante e amplamente disperso nas 

Américas, estando relacionado aos ciclos doméstico e silvestre, sendo observado 

que a infecção de humanos com TcI está associada a cardiomiopatia chagásica. 

TcII, TcV e TcVI são, predominantemente, isolados dos ciclos domésticos; TcII tem 

sido associado, geralmente, a manifestações cardíacas, com presença concomitante 

de megaesôfago e megacólon em alguns casos, sendo encontrado, especialmente, 

nas regiões sul e central da América do Sul; com os grupos TcV e TcVI 

apresentando uma distribuição similar. Enquanto TcIII e TcIV estão mais associados 

ao ciclo silvestre, apresentando registros de casos raros em humanos, com TcIII 

distribuído no Brasil e países adjacentes (ZINGALES et al., 2012), sendo observado, 
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na região Nordeste do Brasil, relatos entre a associação do grupo TcIII e pacientes 

com a forma indeterminada da doença de Chagas (MARTINS et al., 2015). 

 

1.3. Resposta imune frente ao parasito 

 

1.3.1. Resposta imune na infecção pelo T. cruzi 

 

O curso da doença de Chagas envolve uma interação dinâmica na relação do 

parasito com o hospedeiro que envolve múltiplos fatores atuantes na patogênese da 

doença, dentre esses diversos fatores, podemos destacar os mecanismos 

imunológicos que controlam a infecção. Durante a evolução da infecção pelo T. 

cruzi, as respostas imunológicas inata e adaptativa coexistem, observando-se a 

produção de citocinas próinflamatórias, anti-inflamatórias e quimiocinas, as quais 

são fatores importantes tanto para a patogênese quanto para a resistência a 

infecção pelo T. cruzi (DUTRA et al., 1994; TEIXEIRA, GAZZINELLI e SILVA, 2002; 

GOMES et al., 2003; GUEDES et al., 2012). 

 A ativação da resposta imune frente ao T. cruzi ocorre por meio do 

reconhecimento de padrões moleculares presentes no parasito por receptores da 

imunidade inata, os quais induzem a produção de citocinas, quimiocinas e óxido 

nítrico, modulando a ativação da resposta imune adaptativa (KAYAMA e TAKEDA, 

2010). Após o parasito ser reconhecido por diferentes receptores, será fagocitado 

por macrófagos, levando a produção de citocinas inflamatórias como interleucina-12 

(IL-12), que atua sobre células natural killer (NK), ativando a produção de mais IL-12 

e IFN-. O IFN- produzido, juntamente com fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

ativa a enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), levando a síntese de óxido 

nítrico, o qual atua limitando a multiplicação intracelular do parasito (REIS et al., 

1997). Por outro lado, citocinas como IL-10 e TGF-β inibem a iNOS, induzindo, 

indiretamente, um aumento da replicação (SILVA, TWARDZIK e REED, 1991; 

HOLSCHER et al., 1998).  

 Estudos demonstram o papel da enzima iNOS na resistência a infecção 

(GAZZINELLI et al., 1992), a partir da sua ativação por IFN- (SILVA et al., 1992; 

ABRAHAMSOHN e COFFMAN, 1996), TNF- (SILVA et al., 1995), IL-12 (ALIBERTI 

et al., 1996) e quimiocinas (MACHADO et al., 2000; ALIBERTI et al., 2001). Em 
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contrapartida, a susceptibilidade está associada à produção de IL-10, TGF- e IL-4, 

por meio da inibição da geração de nitritos pelos macrófagos (WIRTH e 

KIERSZENBAUM, 1985; ABRAHAMSOHN e COFFMAN, 1996; HOLSCHER et al., 

1998).  

 As citocinas produzidas durante a resposta imune inata conduzem a resposta 

imune adaptativa, estimulando a diferenciação de linfócitos T naive para o perfil T 

helper 1 (Th1), Th2 (MARINHO et al., 2004), Th17 e T reguladores (MARIANO et al., 

2008; GUEDES et al., 2010).  Os linfócitos Th1 CD4+ apresentam múltiplas funções 

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

macrófagos, e parecem atuar, também, na diferenciação e ativação de linfócitos T 

CD8+ (BRENER e GAZZINELLI,  1997). Os linfócitos T CD8+ possuem papel protetor 

durante a infecção pelo T. cruzi, visto que destroem células infectadas pelo parasito, 

entretanto são responsáveis pela citotoxicidade contra células do hospedeiro, 

ocasionando citólise e fibrose, com destruição da miofibra cardíaca (TARLETON, 

1991; TARLETON et al., 1994; CUNA e CUNA, 1995; BRENER e GAZZINELLI, 

1997). Ambos são extremamente importantes na infecção chagásica, a ausência de 

um dos tipos celulares acarreta a instabilidade da infecção aguda, ocasionando 

morte em modelo experimental (MARIANO et al., 2008; PADILLA; BUSTAMANTE; 

TARLETON, 2008).  

 Durante o curso da infecção pelo T. cruzi, a ativação de linfócitos B e 

produção de imunoglobulinas é observada, apresentando diferentes perfis de 

produção em humanos e camundongos. Quatro isotipos de imunoglobulina G (IgG1, 

IgG2, IgG3 e IgG4) são produzidos no homem e cinco isotipos, em camundongos 

(IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG3), sendo o controle na produção destas subclasses 

mediado por diferentes citocinas (KAWANO, NOMA e YATA, 1994). As 

imunoglobulinas exercem o papel de opsonização do parasito com consequente 

destruição pelo complemento, além de fagocitose por macrófagos (MOSMANN e 

COFFMAN, 1989), e são mecanismos relevantes no controle do parasitismo durante 

a fase crônica da infecção, sendo observada queda da parasitemia concomitante 

com o início da produção de anticorpos (KRETTLI, WEISZ-CARRINGTON e 

NUSSENZWEIG, 1979). 
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1.3.2. Receptores da imunidade inata  

 

Diferentes receptores envolvidos na resposta imune inata são essenciais no 

reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), além de 

reconhecerem moléculas endógenas liberadas após danos celulares, nomeadas 

padrões moleculares associados a dano (DAMPs). Esses receptores de 

reconhecimento de padrões (PRRs) apresentam quatro famílias que incluem 

proteínas transmembrana (receptores do tipo Toll - TLRs e lectinas do tipo C) e 

proteínas citoplasmáticas (receptores do tipo RIG - RLRs e receptores do tipo NOD - 

NLRs). Os PRRs são expressos em diversos tipos celulares, como macrófagos, 

células dendríticas e mastócitos. 

O reconhecimento de PAMPs ou DAMPs por PRRs, com exceção de alguns 

NLRs, induz o aumento da transcrição de genes envolvidos em respostas 

inflamatórias (Figura 1).  A ativação de diferentes PRRs conduz a expressão de 

diferentes genes, e esses genes codificam citocinas proinflamatórias, interferons do 

tipo I (IFN-α e IFN-β), quimiocinas e proteínas antimicrobianas. A resposta 

inflamatória é orquestrada por citocinas como TNF-α, IL-1 e IL-6, as quais regulam 

morte celular de tecidos inflamados, modificação da permeabilidade endotelial 

vascular, recrutamento de células sanguíneas para tecidos inflamados e a produção 

de proteínas de fase aguda (TAKEUCHI e AKIRA 2010; RODRIGUES, OLIVEIRA e 

BELLIO, 2012). 

 

1.3.2.1. Receptores do tipo Toll 

 

A família dos TLRs é a mais bem caracterizada, sendo responsáveis por 

detectar agentes patogênicos invasores fora da célula ou em endossomos e 

lisossomos intracelulares (AKIRA, UEMATSU e TAKEUCHI, 2006). Nove membros 

funcionais conservados da família foram identificados no homem e em 

camundongos (TLRs 1-9), entretanto um TLR é seletivamente expresso em 

humanos (TLR10), enquanto TLR11, TLR12 e TLR13 estão presentes apenas em 

camundongos (KAWAI e AKIRA, 2010). Após o reconhecimento de PAMPs, os 

receptores do tipo Toll sofrem mudanças conformacionais, permitindo o 

recrutamento de moléculas adaptadoras essenciais em uma resposta efetiva. Essas 

vias de sinalização podem ser dependentes da molécula adaptadora MyD88 
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(Myeloid differentiation primary-response-gene-88) ou TRIF (Toll/IL-1 receptor 

domain containing adaptor protein inducing IFN beta). A cascata dependente de 

TRIF está relacionada à indução de IFNs do tipo I, por meio da ativação de TLR3 e 

TLR4, com MyD88 envolvido, também, na via de sinalização de TLR4, enquanto a 

sinalização dos outros TLRs ocorre, exclusivamente, via MyD88 (AOKI et al., 2012).  

Muitas moléculas do T. cruzi têm sido identificadas como agonistas de TLRs, 

induzindo a secreção de citocinas, quimiocinas e óxido nítrico em células da 

linhagem monocítica. Alguns dos PAMPs do T. cruzi que são descritos como 

agonistas de TLRs são: âncoras de glicosilfosfatidinositol (GPI), os quais são 

distribuídos na membrana da superfície celular do parasito, e foram identificados 

como potentes ativadores de TLR2 (CAMPOS et al., 2001); outro membro da família 

do GPI, denominado de glicoinositolfosfolipídeo (GIPL), está presente na superfície 

da membrana de todas as formas do parasito e induz a ativação de NF-κB (Nuclear 

factor-κB) via TLR4 (OLIVEIRA et al., 2004); e ainda, ácidos nucleicos do parasito 

(RNA e DNA) podem induzir a ativação de TLR7 e TLR9 (KOGA et al., 2006; 

CAETANO et al., 2011). 

Até o momento, a análise de animais deficientes de receptores do tipo Toll 

demonstrou que TLR2 (BAFICA et al., 2006), TLR4 (OLIVEIRA et al., 2010), TLR7 

(CAETANO et al., 2011) e TLR9 (BARTHOLOMEU et al., 2008) desempenham papel 

na resistência à infecção pelo T. cruzi e, que pode haver sinergismo entre eles 

(BAFICA et al., 2006; CAETANO et al., 2011; RODRIGUES, OLIVEIRA e BELLIO, 

2012). Enquanto TLR3 parece não estar envolvido na resistência a infecção 

experimental pelo parasito (CAETANO et al., 2011), porém como ocorrido com 

camundongos duplo knockout de TLR2 e TLR9, o TLR3 pode atuar de maneira 

sinérgica com outros receptores, auxiliando no controle da infecção (BAFICA et al., 

2006). Além disso, camundongos deficientes das moleculas adaptadoras TRIF e 

MyD88, envolvidas na sinalização via TLRs, e infectados com o T. cruzi apresentam 

maior susceptibilidade a infecção (BAFICA et al., 2006; CAMPOS e GAZZINELLI, 

2004; KOGA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2010). 
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Figura 1 – Cascatas de sinalização dos TLRs e NLRs. Após os receptores do tipo Toll e NOD 
reconhecerem PAMPs, esses sofrem mudanças conformacionais, permitindo o recrutamento de 
moléculas adaptadoras que ativam a transcrição de genes de citocinas próinflamatórias, interferons 
do tipo I e quimiocinas. O tipo de sinalização depende da combinação de diferentes PAMPs, 
resultando no recrutamento de diferentes moléculas reguladoras (Modificado de TRINCHIERI e 
SHER, 2007). 

 

1.3.2.2. Receptores do tipo NOD 

 

 A família dos NLRs consiste em sensores citoplasmáticos compostos de um 

domínio central de oligomerização de nucleotídeos (NOD) e uma região C-terminal 

com repetições ricas em leucina, além de um domínio efetor N-terminal, constituído 

por um domínio pirina (PYD), um domínio recrutador de caspase (CARD) ou por 

repetições de inibidores de bacilovírus (BIRs). Após a detecção de PAMPs, os 

receptores NOD1 e NOD2, os quais apresentam CARDs, induzem a regulação 

positiva da transcrição de genes de citocinas próinflamatórias, a partir da ativação de 

NF-κB e MAPKs (Mitogen-activated protein kinases) pela ligação da proteína de 

interação com receptor 2 (RIP2) (INOHARA et al., 2005). A ativação de NF-κB e de 

MAPKs induz uma forte resposta inflamatória, uma vez que o estímulo de NOD1 e 

NOD2 resulta na secreção de citocinas próinflamatórias e quimiocinas. A ativação de 

NOD1 induz recrutamento de neutrófilos in vivo e a ativação de NOD1 e NOD2 leva 
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a produção de peptídeos antimicrobianos (VOSS et al., 2006; FRANCHI et al., 

2009). 

 O receptor NOD1 é expresso em diversos tipos celulares e organismos, 

porém NOD2 parece ser mais restrito, e tem sido descrito em células 

hematopoiéticas (FRANCHI et al., 2009). Ambos reconhecem padrões associados a 

bactérias, sendo observado o reconhecimento de peptidoglicanos contendo ácido 

meso-diaminopimélico por NOD1, enquanto NOD2 reconhece muramil dipeptídeos 

conservados em peptidoglicanos de todos os tipos de bactérias (OGURA et al., 

2001; MCDONALD, INOHARA e NUNEZ, 2005).   

 O papel de NOD1 e NOD2 foi determinado na infecção experimental pelo T. 

cruzi, sendo demonstrado que a resistência à infecção com a cepa Y é dependente 

de NOD1, mas não de NOD2. Os macrófagos derivados de medula óssea 

provenientes de camundongos nocautes de NOD1 apresentaram redução de 

produtos dependentes da indução de NF-κB e falharam em controlar a infecção na 

presença de IFN-. Além disso, camundongos deficiente de NOD1 foram altamente 

susceptíveis a infecção, de maneira similar a camundongos deficientes de MyD88 e 

iNOS. Entretanto, diferenças entre os níveis de citocinas produzidas no soro de 

camundongos deficientes de NOD1 e NOD2 e seus controles não foram observadas, 

indicando que NOD1 atua na resistência do hospedeiro de uma maneira 

independente da produção de citocinas (SILVA et al., 2010).  

NLRs que apresentam um domínio pirina ou um domínio BIR na região N-

terminal são componentes dos inflamassomas, os quais são complexos multiméricos 

de proteínas montados no citoplasma das células imunes inatas em resposta a 

moléculas microbianas e outros sinais. Esses complexos estão associados à 

indução da secreção de citocinas inflamatórias, tais como IL-1β e IL-18, e guiam a 

célula hospedeira a uma forma específica programada de morte celular inflamatória 

(SCHRODER e TSCHOPP, 2010). Os inflamassomas são, geralmente, compostos 

por um sensor, molécula adaptadora e caspase inflamatória, sendo o sensor a 

molécula que determina a especificidade do inflammasoma, o qual, geralmente, é 

um membro da família de NLR (CUNHA e ZAMBONI, 2013). O inflamassoma mais 

estudado é NALP3 (NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3), o qual 

recruta a proteína adaptadora ASC (Apoptosis-associated speck-like protein 

containing a CARD)  para ativar e induzir a clivagem de caspase-1, por meio de um 

domínio interação proteína-proteína, o PYD contido na região N-terminal de NALP3 
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interage com o PYD de ASC. Simultaneamente, o domínio CARD de ASC se liga ao 

domínio CARD de caspase-1 (SUTTERWALA et al., 2006; SCHRODER e 

TSCHOPP, 2010). 

Dessa forma, como demonstrado acima, no controle da infecção experimental 

pelo T. cruzi existe a participação de diferentes TLRs, tais como TLR2, TLR4, TLR7 

e TLR9 (BAFICA et al., 2006; BARTHOLOMEU et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2010; 

CAETANO et al., 2011). Os animais deficientes desses receptores e da molécula 

adaptadora MyD88 podem apresentar redução na produção de citocinas 

inflamatórias e óxido nítrico, apresentando parasitemia elevada e sucumbindo à 

infecção. O receptor intracelular NOD1, também, foi demonstrado ser importante na 

resistência à infecção experimental pelo T. cruzi, macrófagos provenientes de 

camundongos deficientes de NOD1 apresentaram redução de produtos dependentes 

da indução de NF-κB e falharam em controlar a infecção na presença de IFN- 

(SILVA et al., 2010). Assim, o presente estudo objetivou correlacionar a expressão 

de receptores da imunidade inata à infecção por cepas com diferentes graus de 

virulência e patogenicidade, pertencentes aos seis grupos genéticos do parasito. O 

melhor entendimento dos mecanismos imunológicos envolvidos na resistência a 

infecção pelo T. cruzi pode levar a identificação de marcadores imunológicos e/ou 

servir como base para terapêuticas alternativas, bem como dar suporte para a 

obtenção de uma vacina eficaz.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a expressão de receptores da imunidade inata (TLRs e NLRs) 

durante a infecção experimental pelo T. cruzi utilizando cepas/isolados com 

diferentes graus de virulência e patogenicidade. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar a mortalidade e parasitemia em camundongos Swiss Webster 

infectados com as diferentes cepas/isolados pertencentes aos seis 

grupos genéticos do T. cruzi; 

 Quantificar a expressão de receptores do tipo Toll (TLR1, TLR2, TLR3, 

TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9) e do tipo NOD (NOD2 e 

NALP3) em fragmentos do coração dos camundongos 15 dias após a 

infecção; 

 Quantificar a expressão das moléculas adaptadoras (TRIF, MyD88, 

RIP2, ASC e Caspase-1) em fragmentos do coração dos camundongos 

15 dias após a infecção; 

 Quantificar a expressão das citocinas (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p35, IL-

12p40, IL-18, IFN- e TNF-α) em fragmentos do coração dos 

camundongos 15 dias após a infecção; 

 Quantificar a expressão da enzima iNOS em fragmentos do coração 

dos camundongos 15 dias após a infecção; 

 Correlacionar a expressão dos receptores da imunidade inata, suas 

moléculas adaptadoras, citocinas e a enzima iNOS aos parâmetros 

biológicos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Delineamento Experimental 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
camundongos 

(Controle) 

10 camundongos Swiss Webster machos infectados (1x10
4 

 
tripomastigotas sanguíneos) com cada cepa ou isolado do T. cruzi  

5 camundongos 
Parasitemia e Mortalidade 

5 camundongos 
Eutanásia (15 dias após a 

infecção)  

Obtenção do 
coração 

Fragmento coração 
Extração de RNA e síntese 

de cDNA 

Quantificação da expressão dos 
receptores do tipo Toll e NOD, suas 
moléculas adaptadoras, citocinas e 

enzima iNOS 

Correlacionar a expressão dos receptores da imunidade inata, suas moléculas 
adaptadoras, citocinas e a enzima iNOS aos parâmetros biológicos 

 

Análises estatísticas 
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3.2. Cepas e isolados do T. cruzi 

 

3.2.1. Cepa Colombiana – TcI (FEDERICI, ABELMAN e NEVA, 1964) 

A cepa Colombiana foi isolada em hemocultura de um caso humano na 

Colômbia. Esta cepa é considerada resistente à quimioterapia com Benzonidazol 

(FILARDI e BRENER, 1987; VELOSO et al., 2001).  

 

3.2.2. Cepa Y– TcII (SILVA e NUSSENZWEIG, 1953) 

A cepa Y foi isolada de um paciente na fase aguda por Pereira de Freitas em 

1950, Marília, SP (FREITAS, LION e TARTARI, 1953) e, posteriormente estudada e 

descrita por Silva e Nussenzweig (1953). 

 

3.2.3. Isolado PL 1.10.14 – TcIII  

O PL 1.10.14 foi isolado por xenocultura de um Panstrongylus lutzi adulto no 

município de Serra Negra do Norte, estado do Rio Grande do Norte, cedido pelas 

professoras Lúcia Maria da Cunha Galvão e Antônia Claudia Jácome da Câmara do 

Laboratório de Biologia de Parasitos e de Doença de Chagas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

3.2.4. Cepa AM64 – TcIV (TESTON et al., 2013) 

A cepa AM64 foi isolada de um paciente na fase aguda no município de Santa 

Isabel do Rio Negro, estado do Amazonas, cedida pelo professor Max Jean Ornelas 

Toledo do Laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual de Maringá. 

 

3.2.5. Isolado 3253 – TcV (MARTINS et al., 2015) 

O 3253 foi isolado de um caso humano, cedido pela professora Eliane Lages-

Silva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 

 

3.2.6. Cepa CL – TcVI (BRENER e CHIARI, 1963) 

Isolada de Triatoma infestans, encontrado naturalmente infectado, 

proveniente do Rio Grande do Sul. 
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3.3.  Animais de experimentação 

 

Os experimentos foram conduzidos de acordo com a Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

protocolo número 017/2012 (ANEXO A). Camundongos machos da linhagem Swiss 

Webster foram utilizados, com idade entre 6 a 8 semanas e peso entre 18 a 22 

gramas.  

 Totalizando o uso de 125 animais, 10 infectados para cada uma das seis 

cepas ou isolados do T. cruzi utilizados, sendo os experimentos realizados em 

duplicata, e 5 animais mantidos como controle (não infectados). Os animais foram 

mantidos em gaiolas, em ambiente com temperatura controlada (22 a 25⁰C), e 

receberam água e ração ad libitum.  

 

3.4. Infecção dos animais 

 

Os camundongos foram inoculados por via intraperitoneal com 1104 formas 

tripomastigotas sanguíneas do T. cruzi das cepas ou isolados pertencentes aos seis 

grupos genéticos, mencionados a seguir: Colombiana (TcI), Y (TcII), PL 1.10.14 

(TcIII), AM 64 (TcIV), 3253 (TcV) e CL (TcVI), quando necessário, as amostras foram 

diluídas em solução salina pH 7,2, e mantidas por passagens seriadas em 

camundongos Swiss Webster.   

 

3.5.  Parasitemia e sobrevivência 

 

A parasitemia foi observada durante 30 dias após a infecção (D.A.I.), 

mediante análise do sangue a fresco dos camundongos pelo método de Pizzi e 

Praguer (1952), modificado por Brener (1962). Cerca de 5µL de sangue foram 

coletados, por meio de um corte na veia caudal de cada animal, e dispostos em 

lâmina, coberta com lamínula. A contagem dos parasitos foi realizada em 50 campos 

aleatórios em microscópio óptico (400x). Posteriormente, o cálculo de fator de 

correção foi realizado para cada animal, de acordo com a área do campo observado 

e a área da lamínula. A sobrevivência dos animais foi acompanhada durante 60 dias 

após a infecção. 
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3.6. Eutanásia dos animais e coleta do material 

 

Cinco animais de cada grupo foram eutanasiados 15 dias após a infecção 

para coleta do fragmento do coração. Os animais foram anestesiados com solução 

contendo Cetamina-Xilazina 0,1mL/10g, diluídos em solução salina na proporção de 

10% de Cetamina para 2% de Xilazina, seguindo-se a eutanásia por meio de 

deslocamento cervical. Cinco animais não infectados, com idade semelhante, foram 

eutanasiados para a formação do grupo controle. As amostras foram conservadas 

em tubos estéreis com capacidade de 1,5mL, contendo 500µL do reagente Total 

RNA Isolation (TRIzol®) (Invitrogen™, Carlsbad, Califórnia, USA) e armazenadas a -

20oC. 

 

3.7.  Quantificação de RNAm 

 

3.7.1. Extração de RNA  

 

 A extração de RNA do tecido muscular cardíaco foi realizada por meio do kit 

SV Total RNA Isolation System (Catalog Z3105, Promega, USA), seguindo as 

instruções do fabricante. Os tecidos foram macerados com o auxílio de 

homogeneizador portátil com haste de 5 mm, posteriormente,  500µL de TRIzol® 

(Invitrogen™, Carlsbad, Califórnia, USA) foram adicionados, seguidos da adição de 

200μL de clorofórmio (Sigma-Aldrich). As amostras foram homogeneizadas em 

agitador de tubos tipo vortex durante 30 segundos e incubadas por 15 minutos a 

temperatura ambiente (TA), em seguida, os tubos foram centrifugados a 12000 g por 

15 minutos a 4oC. A fase aquosa de cada amostra, contendo o RNA, foi 

cuidadosamente transferida para novo tubo estéril, seguida da adição de 200μL de 

etanol 95%. Essa mistura foi transferida para uma coluna, acoplada a um tubo 

coletor, ambos fornecidos no kit e, em seguida, os tubos foram centrifugados a 

12000 g por 2 minutos a 4oC (as posteriores etapas de centrifugação seguem os 

mesmos parâmetros), e o líquido presente no tubo coletor foi descartado.  

Posteriormente, 400 µL de solução de lavagem (RNA Wash Solution) foram 

adicionados e, em seguida, os tubos foram centrifugados e o sobrenadante foi 

desprezado, seguido da adição de 50 µL de solução de DNAse I (preparada 

imediatamente antes de ser utilizada, pela adição de 40 µL de Tampão Amarelo, 5 
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µL de MnCl2 0,09 M e 5 µL de DNase I, fornecidos no kit) com a finalidade de digerir 

o DNA genômico presente nas amostras. Após essa adição, as colunas foram 

incubadas por 15 minutos a TA, seguida da adição de 200 µL de solução de parada 

(DNAse Stop Solution) e posterior centrifugação. O sobrenadante foi desprezado, e 

as etapas de lavagem da coluna foram realizadas, com 400 µL e 250 µL de solução, 

respectivamente, seguidas de centrifugação. A coluna foi transferida para outro tubo 

estéril, e 20 µL de água livre de RNAse foram adicionados, fornecida no kit. Por 

último, uma nova centrifugação foi realizada e a coluna foi descartada. O RNA 

purificado foi estocado a -20oC. 

 

3.7.2. Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

A síntese de cDNA, a partir da fita de RNA total, foi realizada por meio do kit 

High Capacity cDNA Reverse Transcription (Catalog 4368813, Applied Biosystems, 

USA), utilizando termociclador convencional (MJ Research PTC-150 MiniCycler). Os 

ciclos da reação foram de 10 minutos a 25oC, 120 minutos a 37oC, 5 minutos a 85oC 

e infinito a 4oC. A preparação da mistura foi realizada adicionando 2μL de solução 

tampão 10x, 0,8μL de nucleotídeos trifosfatos contendo desoxirribose (dNTPs) 25x, 

1μL da enzima (MultiScribe™ Reverse Transcriptase), 2μL de oligonucleotídeos 

(oligo dT) 10 x  e  4,2μL de água livre de RNAse, totalizando 10µL da mistura, os 

quais foram adicionados a 10µL de cada amostra de RNA extraído. 

 

3.7.3. PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR)  

 

A análise quantitativa da expressão dos genes foi realizada por meio de 

reações de PCR em tempo real, utilizando o sistema Fast SYBR Green® Master Mix 

(Catalog 4385612, Applied Biosystems, USA) em termociclador 7500 Fast Real time 

(Applied Biosystems, USA). Iniciadores específicos para diferentes alvos 

moleculares foram utilizados, incluindo os receptores do tipo Toll (TLR1, TLR2, 

TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR7, TLR8, TLR9), os receptores do tipo NOD (NOD2 e 

NALP3), suas moléculas adaptadoras (TRIF, MyD88, RIP2, ASC e Caspase-1), 

citocinas (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p35, IL-12p40, IL-18, IFN- e TNF-α) e a enzima 

iNOS, os quais estão descritos na Tabela 1, sintetizados com auxílio de software 

Primer Express (Applied Biosystems, USA). 
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 As reações foram realizadas em placas de 96 poços MicroAmp® Fast Optical 

(Catalog 4346906, Applied Biosystems, USA) e, para cada gene alvo, uma mistura 

composta por 0,7µL de cada iniciador (direto e reverso), 5µL de FAST SYBR® 

Green (Applied Biosystems, USA) e 1,6µL de água livre de RNAse foi preparada, a 

qual foi adicionada 2µL de cDNA sintetizado a partir do RNA mensageiro e 

oligonucleotídeos específicos. As condições da PCR foram padronizadas de acordo 

com cada par de iniciadores, determinadas pela concentração, temperatura de 

anelamento, ausência de formação de dímeros (determinada pela curva de 

dissociação do produto gerado pela RT-qPCR) e eficiência de amplificação dos 

genes alvos e do gene constitutivo.  

A determinação dos níveis de expressão dos genes alvos foi realizada 

mediante a normalização dos resultados comparados a expressão do gene 

constitutivo Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH), e os cálculos da 

expressão relativa foram realizados a partir da fórmula 2-ΔΔCt, utilizando o 

programa Excel 2010 (Microsoft, USA). 

 

3.8. Análises estatísticas 

 

 Todas as análises foram realizadas através dos programas InStat e PRISM® 

5.0 (GraphPad, San Diego, CA, USA). O teste D’Agostino-Pearson foi utilizado com 

a finalidade de verificar a distribuição normal dos dados. Nos grupos com 

distribuição normal, os testes ANOVA e Tukey-Kramer foram utilizados para a 

determinação das diferenças nas curvas de parasitemia e na expressão dos 

receptores do tipo Toll, NOD, moléculas adaptadoras, citocinas e a enzima iNOS 

para as diferentes cepas/isolados do T. cruzi. Na ausência da distribuição normal 

desses dados, os testes Kruskall-Wallis e Dunns foram utilizados. A análise da 

sobrevivência dos camundongos foi realizada pelo teste não paramétrico de Log-

rank. A correlação entre todos os parâmetros analisados foi realizada por meio do 

teste de Spearman. Em todos os casos, as diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes quando o valor de p foi menor ou igual a 0,05 (p 

≤0,05). 
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Tabela 1 – Sequências dos iniciadores específicos. 

Iniciadores Direto Reverso 

GAPDH TGCAGTGGCAAAGTGGAGAT CGTGAGTGGAGTCATACTGGAA 

TLR1 TCTCTTCGGCACGTTAGC CGTAAGAAATAAGAGCAGCCC 

TLR2 CGAGTGGTGCAAGTACG GGTAGGTCTTGGTGTTCATTATC 

TLR3 GGTGGTCCCGTTAATTTCCT CCCGAAAACATCCTTCTCAA 

TLR4 CCTCTGCCTTCACTACAGAGACTTT TGTGGAAGCCTTCCTGGATG 

TLR5 CGCACGGCTTTATCTTCTCC GGCAAGGTTCAGCATCTTCAA 

TLR6 CCGGTGGAGTACCTCAAT TCAGCAAACACCGAGTATAGC 

TLR7 TGGAAATTTTGGACCTCAGC TTGCAAAGAAAGCGATTGTG 

TLR8 CACGTGTGACATAAGTGATTTTCG TTTGATCCCCAGGATTGGAA 

TLR9 CTGCCGCTGACTAATCTG CTGAAATTGTGGCCTATACCC 

NOD2 CTTCATTTGGCTCATCCGTAG CTGGAGATGTTGCAGTACAAAG 

NALP3 AGCCTTCCAGGATCCTCTTC GGGCAGCAGTTTCTTTC 

TRIF ATTTCAGGTGCCCGGGCGTG TTTGCCGCTCTGCCTCCAGC 

MyD88 TGATGCGGAGCCAGATT GAGGAGGCATGTGTGTACT 

RIP2 GGAGGAACAATCATCTATATGCC ATGATCTGCAAAGGATTGGT 

ASC AAGCTGCTGACAGTGCAAC GCCACAGCTCCAGACTCTTC 

Caspase-1 AGATGGCACATTTCCAGGAC CCTCCAGCAGCAACTTC 

IL-1β GCAACTGTTCCTGAACTCAACT ATCTTTTGGGGTCCGTCAACT 

IL-6 CCATCCAGTTGCCTTCTTG AAGTGCATCATCGTTGTTCATAC 

IL-10 TGGACAACATACTGCTAACC GGATCATTTCCGATAAGGCT 

IL-12p35 TCTCTGGACCTGCCAGGTGT CCTGTTGATGGTCACGACGCG 

IL-12p40 CAACATCAAGAGCAGTAGCAG TACTCCCAGCTGACCTCCAC 

IL-18 GTGAAGTAAGAGGACTGGCTGTG TTTTGGCAAGCAAGAAAGTGT 

TNF-α TGTGCTCAGAGCTTTCAACAA CTTGATGGTGGTGCATGAGA 

IFN- GCATCTTGGCTTTGCAGCT CCTTTTTCGCCTTGCTGTTG 

iNOS CGAAACGCTTCACTTCCAA TGAGCCTATATTGCTGTGGCT 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Parasitemia e sobrevivência 

 

As diferentes cepas e isolados, pertencentes aos seis grupos genéticos do T. 

cruzi, apresentaram diferenças significativas nos seus parâmetros biológicos, sendo 

observados diferentes perfis de curvas de parasitemia (Figura 2A) e sobrevivência 

(Figura 2B) quando inoculados em camundongos Swiss Webster. 

A cepa Y, pertencente ao grupo genético TcII, apresentou a maior virulência 

em relação às outras cepas/isolados, com pico de parasitemia precoce, no sétimo 

dia após infecção (12.614±1061).  Outro perfil foi observado para a cepa Colombiana 

(TcI), a qual apresentou um pico de parasitemia bem definido no 22º D.A.I. 

(3095±1264), além de outros picos intermediários (24º, 27º e 29º D.A.I.). Os maiores 

picos de parasitemia foram observados nessas duas cepas, as quais geraram 100% 

de mortalidade dos camundongos infectados, contudo os animais infectados com a 

cepa Y apresentaram uma mortalidade precoce em relação aos da cepa 

Colombiana, no 28º e 42º D.A.I., respectivamente. Perfis semelhantes de curva de 

parasitemia e sobrevivência foram observados para o isolado PL 1.10.14 (TcIII) e 

para a cepa CL (TcVI), apresentando picos intermediários no 10º D.A.I. (1036±738 e 

2107±172, respectivamente), com 60% de sobrevivência dos animais, entretanto os 

animais infectados com o isolado PL 1.10.14 (23º D.A.I.) tiveram mortalidade 

precoce quando comparados aos animais infectados com a cepa CL (59º D.A.I.). 

Para a cepa AM64 (TcIV) e o isolado 3253 (TcV), uma menor virulência foi 

observada, camundongos infectados apresentaram baixa parasitemia, sendo o pico 

de parasitemia da cepa AM64 (448±362), no 8º D.A.I., e do isolado 3253 (476±228), 

no 17º D.A.I., além de gerarem 100% de sobrevivência. 
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Figura 2 – Curvas de parasitemia (A) e sobrevivência (B) de camundongos Swiss Webster infectados 

com 110
4
 formas tripomastigotas sanguíneas, por via intraperitoneal, das cepas ou isolados 

Colombiana (Tc-I), Y (Tc-II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM64 (Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). 
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4.2.  Quantificação de RNAm 

 

4.2.1. Quantificação dos TLRs e NLRs 

 

A expressão de RNAm dos receptores do tipo Toll apresentou um perfil 

diversificado para as diferentes cepas/isolados. A infecção de camundongos com os 

diferentes isolados e cepas do T. cruzi levou ao aumento na expressão de RNAm de 

TLR1 no tecido cardíaco de todos os grupos de animais quando comparados 

àqueles não infectados (Figura 3A). O aumento na expressão de TLR3 (Figura 3C), 

TLR4 (Figura 3D) e TLR6 (Figura 3F), também, foi observado na maioria dos grupos 

de animais infectados com as diferentes cepas/isolados do parasito. De maneira 

inversa, a infecção pelo T. cruzi conduziu a redução na expressão de RNAm de 

TLR2 (Figura 3B), TLR7 (Figura 3G), TLR8 (Figura 3H) e TLR9 (Figura 3I) na 

maioria dos grupos de animais infectados, quando comparados ao grupo não 

infectado. De maneira interessante, a expressão de TLR4 (Figura 3D), TLR5 (Figura 

3E) e TLR9 (Figura 3I) foi reduzida no miocárdio de animais infectados com as 

cepas Colombiana (TcI) e Y (TcII), que geraram 100% de mortalidade dos animais, 

quando comparados aos outros grupos de animais infectados e aqueles não 

infectados.  

A análise da expressão de RNAm de NLRs demonstrou que, em relação ao 

NOD2 (Figura 4A), houve redução na expressão de todos os grupos de 

camundongos infectados com o T. cruzi, quando comparados ao grupo controle não 

infectado. Em contrapartida, a expressão de RNAm de NALP3 (Figura 4B) foi 

aumentada nos animais infectados, quando comparados ao grupo controle. E ainda, 

animais infectados com a cepa Y (Tc-II), que gerou 100% de mortalidade e de 

maneira mais precoce que a cepa Colombiana, expressaram maior quantidade de 

RNAm de NALP3 quando comparados aos das cepas Colombiana (TcI), CL (TcVI), e 

AM 64(TcIV). 
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Figura 3 – Expressão de RNAm de TLR1 (A), TLR2 (B), TLR3 (C), TLR4 (D), TLR5 (E), TLR6 (F), 
TLR7 (G), TLR8 (H) E TLR9 (I), determinadas por PCR em tempo real, a partir de tecido muscular 

cardíaco de camundongos Swiss Webster infectados com 110
4
 formas tripomastigotas sanguíneas, 

por via intraperitoneal, das cepas ou isolados Colombiana (Tc-I), Y (Tc-II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM64 
(Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). Os dados são representativos de experimentos independentes e 
expressos em média ± DP. CN: Controle Negativo (camundongos não infectados). 

 

 
Figura 4 – Expressão de RNAm de NOD2 (A) e NALP3 (B), determinadas por PCR em tempo real, a 

partir de tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss Webster infectados com 110
4
 formas 

tripomastigotas sanguíneas, por via intraperitoneal, das cepas ou isolados Colombiana (Tc-I), Y (Tc-
II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM64 (Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). Os dados são representativos de 
experimentos independentes e expressos em média ± DP. CN: Controle Negativo (camundongos não 
infectados). *p≤0,05 
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4.2.2. Quantificação das moléculas adaptadoras 

 

As moléculas adaptadoras envolvidas nas vias de sinalização de TLRs, TRIF 

e MyD88, apresentaram aumento, de maneira geral, na expressão de seu RNAm no 

miocárdio dos animais infectados com as diferentes cepas/isolados do T. cruzi 

(Figura 5A e Figura 5B). Contudo, de forma interessante, houve redução na 

expressão de RNAm de TRIF nos animais infectados com as cepas Y e Colombiana 

(100% mortalidade) quando comparados aos outros grupos de animais infectados, 

especialmente em relação ao isolado 3253. Animais infectados com as cepas Y e 

Colombiana apresentaram expressão de RNAm para TRIF semelhante aos animais 

não infectados (Figura 5A).  

Quanto às moléculas adaptadoras envolvidas nas vias de sinalização de 

NLRs, observamos expressão variável de RNAm de RIP2 (Figura 5C), porém, de 

maneira geral, com expressão semelhante ao grupo controle não infectado. As 

moléculas adaptadoras ASC e caspase-1 são importantes na via de sinalização de 

NALP3. Um aumento na expressão de RNAm para ASC foi observado nos animais 

infectados com as diferentes cepas/isolados quando comparados ao grupo controle 

(Figura 5D). Animais infectados com as cepas Y e Colombiana apresentaram os 

maiores níveis de expressão de RNAm de caspase-1 no coração, quando 

comparados aos outros grupos de animais infectados. E ainda, os grupos de animais 

infectados com a cepa AM64 e o isolado 3253, que apresentaram 100% de 

sobrevivência, tiveram níveis indetectáveis ou ausentes de expressão de RNAm de 

caspase-1(Figura 5E). 
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Figura 5 – Expressão de RNAm de TRIF (A), MyD88 (B), RIP2 (C), ASC (D) e Caspase-1 (E),  
determinadas por PCR em tempo real, a partir de tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss 

Webster infectados com 110
4
 formas tripomastigotas sanguíneas, por via intraperitoneal, das cepas 

ou isolados Colombiana (Tc-I), Y (Tc-II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM64 (Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). 
Os dados são representativos de experimentos independentes e expressos em média ± DP. CN: 
Controle Negativo (camundongos não infectados). *p≤0,05 

 

4.2.3. Quantificação das citocinas e da enzima iNOS 

 

Quando analisada a expressão de RNAm das diferentes citocinas produzidas, 

principalmente, por células da imunidade inata (IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-12p35, IL-

12p40, IL-18) e por células da imunidade adaptativa (IL-10 e IFN-) e envolvidas na 

resposta imune frente ao T. cruzi, foi observado um perfil diversificado. Em 

consonância com os resultados observados para NALP3 e caspase-1, uma elevada 

expressão de RNAm de IL-1β e TNF-α foi observada nos animais infectados com as 

cepas Y e Colombiana, que geraram 100% de mortalidade, quando comparados aos 

demais grupos de animais infectados e ao grupo controle não infectado (Figura 6A  e 

Figura 6D).  

De maneira inversa, os camundongos infectados com as cepas Y e 

Colombiana apresentaram redução na expressão de RNAm de IL-6 (Figura 6C) e IL-

12p35 (Figura 6E) quando comparados aos demais grupos de animais infectados e 
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ao grupo controle não infectado. Ainda, houve redução na expressão de RNAm de 

IL-12p40 (Figura 6F) nos animais infectados com a cepa Y, quando comparados aos 

demais grupos de animais infectados e ao grupo controle. Outro dado importante foi 

a maior expressão de RNAm de IL-10 nos grupos de animais infectados com a cepa 

AM64 e o isolado 3253, que geraram 100% de sobrevivência nos camundongos, 

quando comparados aos demais grupos de animais infectados e ao grupo controle 

(Figura 6B). De maneira geral, a expressão de RNAm de IL-18 (Figura 6G) e IFN- 

(Figura 6H) foi aumentada em todos os grupos de animais infectados com as 

diferentes cepas/isolados do parasito, quando comparados ao grupo controle não 

infectado. 

A análise dos níveis de RNAm da enzima iNOS (Figura 7) demonstrou 

aumento na expressão nos animais infectados com a cepa Y e com a cepa 

Colombiana, quando comparados aos demais grupos de animais, que apresentaram 

expressão semelhante ao grupo controle não infectado. 

 

4.3. Correlação entre os parâmetros analisados 

 

A análise de correlação entre a expressão de RNAm de todas as moléculas 

avaliadas e a quantidade de formas tripomastigotas sanguíneas observadas no pico 

de parasitemia foi realizada. Correlações significativas foram observadas entre a 

parasitemia e a expressão de IL-6 (Figura 8A), TLR4 (Figura 8B), TNF-α (Figura 8C) 

e IL-1β (Figura 8D). Uma correlação negativa foi observada entre a expressão de 

RNAm de IL-6 e TLR4 e a quantidade de formas tripomastigotas sanguíneas nos 

animais infectados, ou seja, quanto menor a expressão de IL-6 (Figura 8A) e TLR4 

(Figura 8B), maior foi a parasitemia nos animais infectados pelo T. cruzi. Por outro 

lado, uma correlação positiva foi observada entre a expressão de RNAm de TNF-α 

(Figura 8C) e IL-1β (Figura 8D) e a quantidade de formas triposmastigotas 

sanguíneas observadas. 
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Figura 6 – Expressão de RNAm de IL-1β (A), IL-10 (B), IL-6 (C), TNF-α (D), IL-12p35 (E), IL-12p40 

(F), IL-18 (G) e IFN- (H), determinadas por PCR em tempo real, a partir de tecido muscular cardíaco 

de camundongos Swiss Webster infectados com 110
4
 formas tripomastigotas sanguíneas, por via 

intraperitoneal, das cepas ou isolados Colombiana (Tc-I), Y (Tc-II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM64 (Tc-IV), 
3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). Os dados são representativos de experimentos independentes e expressos 
em média ± DP. CN: Controle Negativo (camundongos não infectados). *p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001 
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Figura 7 – Expressão de RNAm da enzima iNOS, determinada por PCR em tempo real, a partir de 

tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss Webster infectados com 110
4
 formas 

tripomastigotas sanguíneas, por via intraperitoneal, das cepas ou isolados Colombiana (Tc-I), Y (Tc-
II), PL 1.10.14 (Tc-III), AM64 (Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). Os dados são representativos de 
experimentos independentes e expressos em média ± DP. CN: Controle Negativo (camundongos não 
infectados). *p≤0,05 
 

 
Figura 8 – Correlação entre a quantidade de formas tripomastigotas no pico de parasitemia e a 
expressão de RNAm, determinada por PCR em tempo real, de IL-6 (A), de TLR4 (B), de TNF-α (C), e 

de IL-1β (D), de camundongos Swiss Webster infectados com 110
4
 formas tripomastigotas 

sanguíneas, por via intraperitoneal, das cepas ou isolados Colombiana (Tc-I), Y (Tc-II), PL 1.10.14 
(Tc-III), AM64 (Tc-IV), 3253 (Tc-V) e CL (Tc-VI). *p≤0,05 
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5. DISCUSSÃO 

 

O T. cruzi é um parasita flagelado bastante heterogêneo, e suas populações 

são caracterizadas por morfologia diversificada, comportamento biológico 

heterogêneo, alta variabilidade genética, ocasionando diferentes cursos clínicos 

(CHAGAS, 1909; BRENER e CHIARI, 1963; MARQUES DE ARAÚJO e CHIARI, 

1988; DIAS, 1995; ZINGALES et al., 2009). Essas características biológicas e 

diversidade genética teriam relação direta com maior ou menor expressão dos 

receptores da imunidade inata, moléculas adaptadoras e citocinas? Essas 

expressões estariam envolvidas na resistência ou susceptibilidade a infecção pelo 

diferentes grupos genéticos do T. cruzi? Na tentativa de obter respostas para essas 

perguntas, a caracterização biológica das cepas/isolados foi realizada, juntamente 

com a expressão de RNAm dos receptores da imunidade inata (TLRs e NLRs), suas 

moléculas adaptadoras (TRIF, MyD88, RIP2, ASC e Caspase-1), citocinas (IL-1β, IL-

6, IL-10, IL-12, IL-18, IFN- e TNF-α) e a enzima iNOS, importantes na resposta 

imune frente ao T. cruzi. 

Neste trabalho, os parâmetros biológicos de cepas/isolados pertencentes aos 

diferentes grupos genéticos do T. cruzi foram avaliados. A inoculação das formas 

tripomastigotas das diferentes cepas/isolados em camundongos Swiss Webster 

originaram diferentes padrões de infecção, gerando desde parasitemias baixas com 

100% de sobrevivência, como nos camundongos infectados com a cepa AM64 e o 

isolado 3253, até níveis parasitêmicos bastante elevados e mortalidade de 100%. As 

duas cepas que apresentaram os maiores picos de parasitemia, Colombiana e Y, 

também apresentaram os menores percentuais de sobrevivência.  

A mortalidade de 100% dos camundongos infectados com a cepa Y já foi 

descrita por Marques-Araújo e Chiari (1988), juntamente com uma maior 

sobrevivência dos animais infectados com diferentes clones da cepa CL. A 

mortalidade de 100% dos camundongos infectados com a cepa Colombiana, 

também, se encontra de acordo com dados na literatura (CAMANDAROBA et al., 

2006). Picos de parasitemia precoces foram demonstrados em cepas do estado do 

Amazonas, incluindo a cepa AM 64, quando os camundongos foram tratados com 

drogas antiparasitárias (TESTON et al., 2013). Entretanto, as curvas de parasitemia 
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e a sobrevivência de camundongos infectados com os isolados PL 1.10.14 e 3253 

ainda não haviam sido descritas.  

No presente estudo, observamos que a infecção pelo T. cruzi levou ao 

aumento, principalmente, na expressão de RNAm de TLR1 em todos os grupos de 

animais, independente da cepa/isolado ou do padrão de virulência e patogenicidade, 

e de forma geral, na expressão de TLR3, TLR4 e TLR6. Por outro lado, houve 

redução na expressão de TLR2, TLR7, TLR8 e TLR9 em grande parte dos grupos 

de animais, quando comparados ao controle. Diversos estudos têm demonstrado a 

importância na sinalização via TLRs no mecanismo de controle das infecções pelos 

protozoários T. cruzi, T. brucei, Leishmania spp., Plasmodium spp. e Toxoplasma 

gondii (GAZZINELLI e DENKERS, 2006).  

De forma interessante, foi observado também que os animais infectados com 

as cepas que geraram 100% de mortalidade (Colombiana e Y) apresentaram uma 

menor expressão de TLR4, TLR5 e TLR9. Diferentes TLRs, como TLR2, TLR4, 

TLR7 e TLR9, estão envolvidos no reconhecimento de moléculas presentes no 

parasito (PAMPs), como as âncoras de GPI, GIPL, ácidos nucléicos (CAMPOS et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2004; KOGA et al., 2006; CAETANO et al., 2011), 

estimulando a produção de citocinas próinflamatórias. Na ausência desses 

receptores, o animal poderia sucumbir à infecção, ocasionando aumento da 

parasitemia, com consequente destruição tissular e inflamação pelo parasito, o que 

poderia ser observado na infecção com as cepas Colombiana e Y, além da 

exacerbação do infiltrado inflamatório na tentativa de controlar a replicação do 

parasito. 

Corroborando com estes resultados, um estudo realizado por Bafica e 

colaboradores (2006) demonstrou que animais deficientes de TLR2 produzem níveis 

aumentados de citocinas, sugerindo que, in vivo, o receptor pode desempenhar um 

papel imunoregulador predominante na infecção aguda pelo T. cruzi, ao menos com 

a cepa Y. Entretanto, eles demonstraram que animais deficientes de TLR2 não 

apresentam diferença na parasitemia, quando comparados aos animais controles, 

embora a parasitemia encontra-se mais elevada em camundongos deficientes de 

TLR2 e TLR9.  

Em relação ao papel do TLR4, pesquisadores demonstraram que 

camundongos deficientes do receptor, experimentalmente infectados pelo T. cruzi, 

apresentam parasitemia mais elevada que os animais controles (OLIVEIRA et al., 
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2010). Além disso, Carrera-Silva e colaboradores (2008) evidenciaram que as 

expressões dos receptores TLR2, TLR4 e TLR9 são diferenciadas em duas 

linhagens de camundongos infectados experimentalmente com o T. cruzi, 

camundongos C57BL/6 apresentaram uma diminuição na expressão de TLR2 e 

TLR4 na fase aguda em comparação aos camundongos BALB/c, apresentando 

maior percentagem de mortalidade, associada a um elevado dano tissular no fígado. 

A análise da expressão das moléculas adaptadoras envolvidas nas vias de 

sinalização de TLRs, TRIF e MyD88, demonstrou que a infecção com diferentes 

cepas/isolados do T. cruzi induziu um aumento na expressão dessas moléculas de 

forma geral, o que estaria relacionado à resistência a infecção em parte dos animais, 

gerando resposta protetora que controla a replicação do parasito na fase aguda, e 

consequentemente é observada a ausência ou a mortalidade tardia de alguns 

camundongos. Entretanto, uma redução na expressão de RNAm de TRIF foi 

observada nos animais infectados com as cepas mais virulentas (Colombiana e Y), 

que geraram 100% mortalidade. 

Esses resultados podem ser fundamentados por estudos que demonstraram a 

importância dessas moléculas no controle da infecção; animais deficientes de TRIF 

e MyD88, infectados com o T. cruzi, apresentam maior susceptibilidade à infecção 

que pode ser traduzida em níveis mais elevados de parasitemia, parasitismo de 

macrófagos in vitro e baixa produção de citocinas inflamatórias (TNF-α e IFN-), 

resultando em baixa produção de óxido nítrico (CAMPOS e GAZZINELLI, 2004; 

BAFICA et al., 2006; KOGA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2010). 

Neste trabalho, a análise dos NLRs demonstrou que a infecção com as 

diferentes cepas/isolados do T. cruzi leva a uma redução na expressão de NOD2 e 

uma expressão variável de RIP2, molécula envolvida nessa via. Um estudo 

desenvolvido por Silva e colaboradores (2010) evidenciou que a resistência à 

infecção com a cepa Y é dependente de NOD1 apenas, atuando de maneira 

independente de produção de citocinas, o que estaria relacionado à baixa expressão 

de NOD2 na infecção experimental pelo T. cruzi, e o aumento de RIP2 em alguns 

dos grupos, provavelmente, estaria sendo induzido por NOD1 como resposta 

protetora nos animais infectados.  

Por outro lado, foi observado que a infecção pelo T. cruzi induz aumento na 

expressão de NALP3 em todos os animais infectados quando comparados ao grupo 

controle. Ademais, a infecção dos animais com a cepa Y ocasiona um aumento na 
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expressão do receptor, quando comparadas aos das cepas Colombiana, CL e AM 

64, associada a uma ativação de caspase-1. Entretanto, isso não é observado nos 

animais infectados com cepas menos virulentas (AM64 e 3253), os quais 

apresentaram níveis indetectáveis ou ausentes de expressão de RNAm de caspase-

1. 

 Esse perfil de expressões elevado estaria diretamente relacionado à indução 

da expressão de citocinas inflamatórias e consequente produção de óxido nítrico, na 

tentativa de controlar a replicação e debelar o parasito, porém com um desequilíbrio 

na produção, estaria ocasionando um processo inflamatório intenso e consequentes 

danos teciduais, sendo outro fator importante na determinação da mortalidade 

precoce dos camundongos infectados com a cepa Y. Em contrapartida, os animais 

infectados com a cepa AM64 e o isolado 3253 poderiam estar controlando a 

replicação do parasito a partir da indução de outras citocinas que não são ativadas 

por caspase-1. Estudos prévios demonstraram que camundongos deficientes de 

NALP3 e caspase-1, infectados experimentalmente com o T. cruzi, apresentam um 

déficit elevado na produção de óxido nítrico, o qual é essencial para a restrição da 

multiplicação do parasito (GONÇALVES et al., 2013; SILVA et al., 2013).  

Neste estudo, foi evidenciado que a infecção pelo T. cruzi induz o aumento na 

expressão da molécula adaptadora ASC, porém esse perfil de expressão não está 

diretamente relacionado à expressão de caspase-1. Esse perfil diferenciado pode 

estar relacionado ao papel de outras proteínas envolvidas no inflamassoma, as 

quais estariam induzindo o aumento na expressão de ASC. Um estudo desenvolvido 

por Silva e colaboradores (2013) detectou, através de análises de microarranjo, uma 

expressão aumentada de genes relacionados ao inflamassoma, incluindo NAIP2 e 

NAIP5, no coração de camundongos infectados com o T. cruzi em comparação com 

animais controles, sugerindo que genes relacionados ao inflamassoma operam 

durante a infecção in vivo do parasito em tecidos relevantes para o desenvolvimento 

da doença, entretanto não se sabe o papel dessas proteínas na resistência a 

infecção pelo T. cruzi. 

Diversos autores têm demonstrado o papel de citocinas próinflamatórias e 

anti-inflamatórias na resistência ou susceptibilidade a infecção pelo T. cruzi 

(GAZZINELLI et al., 1992; SILVA et al., 1992; SILVA et al., 1995; ABRAHAMSOHN e 

COFFMAN, 1996; ALIBERTI et al., 1996; ALIBERTI et al., 2001; HOLSCHER et al., 

1998; MACHADO et al., 2000). Todavia, nenhum trabalho havia demonstrado a 
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expressão dessas citocinas frente a cepas/isolados pertencentes aos grupos 

genéticos e com diferentes graus de virulência e patogenicidade. A análise da 

expressão das citocinas evidenciou um perfil diversificado para os diferentes grupos. 

Os animais infectados com as cepas mais virulentas e patogênicas 

(Colombiana e Y) apresentaram uma elevada expressão de IL-1β e TNF-α. Esse 

elevado perfil de expressão indica que os animais experimentalmente infectados 

com essas cepas aumentam a expressão dessas citocinas próinflamatórias na 

tentativa de controlar a replicação do parasito, porém essa inflamação exacerbada 

estaria associada a uma elevada produção de óxido nítrico, causando intensa 

destruição tissular e levando a morte de todos os animais. A elevada produção de 

TNF-α tem sido demonstrada em modelos experimentais durante a fase aguda 

(TARLETON, 1988; LIMA et al., 1997), podendo apresentar, ao mesmo tempo, um 

papel protetor e causar efeitos deletérios no hospedeiro (TRUYENS et al., 1999; 

HOLSCHER et al., 2000; MALVEZI et al., 2004).  

A elevada expressão de IL-1β é observada em pacientes com a forma 

cardíaca da doença de Chagas, cuja ação está relacionada com a hipertrofia 

cardíaca e inibição da proliferação de fibroblastos, indicando o seu papel no 

remodelamento cardíaco (PATTEN, HARTOGENSIS e LONG, 1996; 

LACHTERMACHER et al., 2010; SOUSA et al., 2014). Além de sua ação ser 

demonstrada em cultura de cardiomiócitos murinos infectados pelo T. cruzi, 

suplementação com IL-1β, TNF-α e IFN- reduz o parasitismo celular, pelo aumento 

da produção de óxido nítrico, demonstrando que as células cardíacas atuam 

diretamente na resposta contra o parasito, sendo também responsáveis pelo 

remodelamento tecidual e hipertrofia cardíaca (POSTAN, ARNAIZ e FICHERA, 

1999). 

Em contrapartida, a infecção com cepas mais virulentas e patogênicas 

(Colombiana e Y) levou a uma menor expressão de IL-6 e IL-12p35, além de uma 

redução na expressão de IL-12p40 nos animais infectados com a cepa Y. Esses 

resultados sugerem que na ausência da produção de citocinas próinflamatórias, 

como IL-6 e IL-12, ocorre uma replicação exacerbada do parasito e dessa forma, o 

animal poderia sucumbir à infecção. Müller e colaboradores (2001) demonstraram 

que camundongos deficientes de IL-12p35 foram altamente susceptíveis à infecção 

pelo T. cruzi e sucumbiram durante a infecção aguda. Enquanto a IL-6 está 
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relacionada à citoproteção de cardiomiócitos murinos infectados com o T. cruzi 

(PONCE et al., 2012).   

A IL-10 foi bastante expressa nos animais infectados com a cepa AM 64 e o 

isolado 3253, que apresentaram 100% de sobrevivência e níveis de parasitemia 

mais baixos. Essa elevada expressão de IL-10 indica um mecanismo de controle de 

inflamação e fibrose, com um balanço entre citocinas próinflamatórias e anti-

inflamatórias, o que estaria relacionado à maior porcentagem de sobrevivência 

desses animais, a IL-10 estaria regulando a ação de TNF-α, a qual se encontra 

menos expressa nos animais infectados com essas cepas, porém outras citocinas, 

como IL-6, IL-12 e IFN-, estariam agindo no mecanismo de controle de replicação 

do parasito na fase aguda da infecção experimental. Um estudo desenvolvido por 

Hunter e colaboradores (1997) evidenciou que animais deficientes de IL-10 

infectados experimentalmente com o T. cruzi apresentam uma mortalidade precoce 

em relação aos animais controles, devido aos efeitos tóxicos causados pelo excesso 

de produção de IL-12, TNF-α e IFN-. Além disso, Guedes e colaboradores (2009) 

demonstraram que cães da raça Beagle infectados com diferentes cepas do T. cruzi 

apresentam aumento na produção de IL-10 na fase aguda da infecção e ausência de 

dano cardíaco quando inoculados com a cepa Berenice-78, a qual apresenta níveis 

de parasitemia mais baixos.  

Neste estudo, foi demonstrado que a infecção pelo T. cruzi, também, levou a 

um aumento na expressão de IFN- e IL-18, independente da cepa/isolado ou do 

padrão de virulência e patogenicidade, essa expressão aumentada estaria 

diretamente relacionada a um mecanismo de resistência dos animais infectados 

contra o T. cruzi, com a IL-18 estimulando a produção de IFN-. Esses resultados 

sugerem que a maior parte dos animais infectados com as cepas/isolados menos 

virulentos (PL 1.10.14, AM 64, 3253 e CL), os quais apresentaram maiores 

porcentagens de sobrevivência, produziram IFN- e outras citocinas próinflamatórias 

em níveis suficientes, induzindo a produção de óxido nítrico, sendo capazes de 

controlar a infecção na fase aguda. Vários estudos demonstraram a importância do 

óxido nítrico no controle da replicação do parasito (VESPA, CUNHA e SILVA, 1994; 

HOLSCHER et al., 1998; MICHAILOWSKY et al., 2001). E o IFN- tem papel 

importante no desenvolvimento de uma resposta eficiente contra o T. cruzi, estando 

relacionado a uma expressão aumentada de IL-12 e IL-18 (MEYER ZUM 
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BÜSCHENFELDE et al., 1997). Ademais, relatos na literatura indicam que o IFN- 

tem sido associado à baixa virulência de cepas, demonstrando que, in vivo, a 

elevada produção da citocina é suficiente no controle do parasitismo, evitando a 

mortalidade do hospedeiro vertebrado (RODRIGUES et al., 2012).  

Os animais infectados com as cepas mais virulentas (Colombiana e Y) 

apresentaram uma expressão de IFN- similar aos demais grupos, contudo a 

expressão de iNOS foi bastante elevada nos animais infectados com essas cepas. 

Esses resultados indicam que a ativação da enzima iNOS pode estar exacerbada, 

especialmente, pela ação do TNF-α e estaria induzindo um intenso processo 

inflamatório, com elevada produção de óxido nítrico e consequentes lesões 

tissulares no miocárdio; os danos teciduais estariam ocasionando o reconhecimento 

de DAMPs por receptores, e dessa forma, estaria levando a um aumento na 

liberação de citocinas próinflamatórias, com produção de mais óxido nítrico, 

ocasionando a mortalidade de 100% desses animais. Uma elevada produção de 

óxido nítrico pela enzima iNOS tem sido associada a morte de cardiomiócitos 

murinos, desencadeando um processo de morte celular programada  (PINSKY et al., 

1999), além de ser observado que a exposição de cardiomiócitos murinos a 

combinações de IL-1β, TNF-α e IFN- ou uma co-cultura com macrófagos ativados 

resulta em lesões ou a morte desses cardiomiócitos, sendo esses efeitos letais 

bloqueados pela utilização de inibidores de iNOS ou pela ação de TGF-β (PINSKY et 

al., 1995). 

Após a análise da expressão de RNAm das vias de sinalização de TLRs e 

NLRs, uma associação entre os parâmetros biológicos e a expressão dos diferentes 

alvos foi avaliada. Uma correlação negativa entre o receptor TLR4, IL-6 e a 

quantidade de formas tripomastigotas no pico de parasitemia foi observada. Esses 

resultados indicam uma ligação direta entre menores níveis de parasitemia dos 

camundongos infectados e uma maior expressão de TLR4 e IL-6, o que está 

diretamente relacionado ao controle da infecção em camundongos infectados com 

as cepas/isolados menos virulentos, estimulando a produção de citocinas 

próinflamatórias que ativam uma resposta imune efetiva e controlam a replicação 

intracelular do parasito, conseguindo controlar a infecção. Um estudo desenvolvido 

por Oliveira e colaboradores (2004) demonstrou a ativação do receptor TLR4 frente 

a moléculas do T. cruzi, induzindo uma resposta inflamatória e, consequentemente, 
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a resistência dos animais à infecção. Além da IL-6 apresentar um papel importante 

no controle da replicação do parasito, animais deficientes de IL-6 apresentam uma 

parasitemia mais elevada e uma mortalidade precoce quando comparados aos 

animais controles (GAO e PEREIRA, 2002). Enquanto a correlação entre TNF-α, IL-

β e a quantidade de formas tripomastigotas sanguíneas foi positiva, indicando a 

ativação da resposta imune e a forte indução na expressão dessas citocinas frente 

ao parasito, como discutido anteriormente, estando envolvidas na susceptibilidade 

dos animais infectados com as cepas mais virulentas e patogênicas. 

Dessa forma, foi observado que a infecção dos animais com cepas/isolados 

com diferentes graus de virulência e patogenicidade leva a expressão diferenciada 

dos diversos alvos moleculares, podendo atuar ou não no controle da infecção pelo 

parasito (Figura 9). 

 

Figura 9 – Esquema ilustrativo da expressão dos diferentes alvos moleculares frente à infecção com 
o T. cruzi utilizando cepas/isolados com diferentes graus de virulência e patogenicidade. A infecção 
com cepas virulentas/patogênicas leva ao aumento na expressão de RNAm de NALP3, caspase-1, 
IL-1β, TNF-α e iNOS e a diminuição na expressão de TLR4, TLR5, TLR9, TRIF, IL-6, IL-10 e IL12p35, 
quando comparados a infecção com cepas pouco virulentas/patogênicas. A parasitemia associada a 
este processo inflamatório exacerbado conduz a mortalidade dos animais.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Animais infectados com as cepas Y e Colombiana do T. cruzi, cepas muito 

virulentas e patogênicas que geram 100% de mortalidade e parasitemias 

elevadas nos camundongos, apresentam redução na expressão de RNAm 

de TLR4, TLR5, TLR9, TRIF, IL-6, IL-10 e IL12-p35 na musculatura 

cardíaca, podendo permitir uma maior multiplicação do parasito nesse 

órgão e contribuir para a mortalidade dos animais;  

 Camundongos infectados com as cepas Y e Colombiana apresentam 

elevada expressão de RNAm de NALP3, caspase-1, IL-1β, TNF-α e iNOS 

na musculatura cardíaca, indicando a presença de severa miocardite e 

também contribuindo para mortalidade desses animais; 

 Animais infectados com a cepa AM64 e o isolado 3253, que geram 100% 

de sobrevivência e baixos níveis de parasitemia, apresentam elevada 

expressão de RNAm de IL-10, contribuindo para um melhor controle da 

reação inflamatória e auxiliando na resistência dos animais a infecção. 
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ANEXO A – Protocolo de aprovação da CEUA (UFRN) 

 


