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RESUMO 

 

SILVA, F. P. Grelina: possíveis efeitos cardioprotetores e imunomoduladores 
na doença de Chagas experimental aguda. 2017. 89f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

A doença de Chagas, causada por um protozoário flagelado denominado 
Trypanosoma cruzi, acomete milhares de pessoas ao redor do mundo. O tratamento 
continua parcialmente ineficaz, envolvendo terapias específicas dirigidas ao parasita 
assim como terapias adjuvantes em conduta para as manifestações clínicas. No 
Brasil, o benzonidazol (N-benzil-2-nitroimidazol-1-acetamida) vem sendo o único 
medicamento disponível para o tratamento etiológico da doença, porém pode causar 
efeitos colaterais aos pacientes infectados. Há emergente necessidade de avaliar o 
potencial de novas drogas para modular o sistema imune em resposta a agressão 
parasitária. A grelina tem demonstrado, em estudos recentes, ser uma importante 
substância com função cardioprotetora, vasodilatadora, anti-apoptótica e anti-
oxidativa. No entanto, pouco se sabe da ação imunomoduladora da grelina na 
doença de Chagas. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos cardioprotetores e 
imunomoduladores da grelina em ratos Wistar machos infectados pela cepa Y de T. 
cruzi. Foram analisados os seguintes parâmetros: quantificação dos parasitas 
sanguíneos e teciduais, análise de marcadores celulares (CD3+, CD4+, CD8+, NK, 
NKT, CD45RA+, macrophage e RT1B+) e produção de óxido nítrico. Além disso, 
outros parâmetros foram analisados, entre eles, os ensaios de linfoproliferação, 
apoptose de esplenócitos e avaliação de registros eletrocardiográficos. A grelina por 
si só não ocasionou uma diminuição da parasitemia sanguínea, tecidual ou na 
quantificação de óxido nítrico, porém exerceu com maestria sua ação anti-apoptótica 
e antiinflamatória conferindo redução do processo inflamatório cardíaco e da 
destruição tecidual. A associação com benzonidazol não proporcionou uma 
potencialização da resposta imune.  
 
 

Palavras-chave: Grelina, Doença de Chagas, Imunomodulação, Trypanosoma cruzi 
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ABSTRACT 

 

SILVA, F. P. Ghrelin: possible cardioprotective and immunomodulatory effects 
in acute experimental phase of Chaga’s disease. 2017. 89f. Dissertation (Master). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

Chaga’s disease, caused by the flagellate protozoan Trypanosoma cruzi, affects 
thousands of people around the world. The treatment remains partially ineffective, 
involving targeted therapies directed to the parasite as well as adjuvant therapies for 
the clinical manifestations. In Brazil, the benzonidazole (N-benzyl-2-nitroimidazol-1-
acetamide) is the only drug available for the etiological treatment of the disease, with 
several side effects. There is an emerging need to evaluate potential new drugs to 
modulate the immune system against the parasitic aggression. Ghrelin a peptide 
hormone has been pointed as a substance with important cardioprotective, 
vasodilatory, anti-apoptotic and anti-oxidative functions. The lack of literature 
concerning to the immunomodulatory action of ghrelin in Chagas' disease, turns this 
work inedit. For that, the objectives of this study was to evaluate the cardioprotective 
and immunomodulatory effects of ghrelin in male Wistar rats infected with the Y strain 
of T. cruzi. The following parameters were analyzed: quantification of blood and 
tissue parasites, analysis of cell markers (CD3+, CD4+, CD8+, NK, NKT, CD45RA+, 
macrophage and RT1B+), nitric oxide production, lymphoproliferation assays, 
splenocyte apoptosis and evaluation electrocardiographic records. Ghrelin alone did 
not exert any action in reducing blood or tissue parasitemia, as well as the nitric 
oxide quantification, but it exerted with mastery its anti-apoptotic and anti-
inflammatory actions triggering a reduction of the cardiac inflammatory process and 
tissue destruction. The combination with benzonidazole did not provide a synergic 
action of the immune response. 

 

 

Key words: Ghrelin, Chagas disease, Immunomodulation, Trypanosoma cruzi 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

RESUMEN 

 

SILVA, F. P. Ghrelina: los posibles efectos cardioprotectores e 
inmunomoduladores en la enfermedad de Chagas experimental aguda. 2017. 
89f. Disertación (Maestría). Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto – 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

La enfermedad de Chagas, causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi, 
afecta millares de personas alrededor del mundo. El tratamiento continúa 
parcialmente ineficaz envolviendo terapias específicas dirigidas al parásito así como 
terapias adyuvantes en conducta para las manifestaciones clínicas. En Brasil, el 
benznidazol (N-benzil-2-nitroimidazol-1-acetamida) es el único medicamento 
disponible para el tratamiento etiológico de la enfermedad, pero puede causar 
efectos colaterales a los pacientes infectados. Hay una necesidad emergente de 
evaluarse el potencial de nuevos medicamentos para modular el sistema inmune en 
respuesta a la agresión parasitaria. En estudios recientes la ghrelina ha demostrado 
ser una importante sustancia con funciones cardioprotectora, vasodilatadora, 
antiapoptótica y anti-oxidativa. Poco se sabe sobre la acción inmunomoduladora de 
la ghrelina en la enfermedad de Chagas. El objetivo de este estudio fue evaluar los 
efectos cardioprotectores e inmunomoduladores de la ghrelina en ratas Wistar 
machos infectados por la cepa Y de T. cruzi. Fueron evaluados los siguientes 
parámetros: cuantificación de los parásitos sanguíneos y tisulares, análisis de 
marcadores celulares (CD3+, CD4+, CD8+, NK, NKT, CD45RA+, macrophage y 
RT1B+) y producción de óxido nítrico. Además, otros parámetros fueron analizados, 
entre ellos, los ensayos de linfoproliferación, apoptosis de esplenocitos y evaluación 
de registros electrocardiográficos. La grehlina no ocasionó una disminución de la 
parasitemia sanguínea tisular o en la cuantificación de óxido nítrico, pero ejerció 
efectivamente su acción antiapoptótica y anti-inflamatoria confiriendo reducción del 
proceso inflamatorio cardíaco y de la destruición tisular. La asociación con el 
benznidazol no proporcionó una potencialización de la respuesta inmune.  
 
Palabras Llave: Ghrelina, Enfermedad de Chagas, Inmunomodulación, 

Trypanosoma cruzi 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença de Chagas e Trypanosoma cruzi   
 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma doença 

tropical negligenciada causada por um protozoário hemoflagelado, denominado 

Trypanosoma cruzi. Esta doença foi inicialmente descrita em 1909 no município de 

Lassance-MG, por Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, médico sanitarista e chefe do 

Serviço de Saúde Pública do combate à Malária. Carlos Chagas, além de identificar 

as formas flageladas do agente etiológico, os vetores e reservatórios, determinou 

todos os aspectos da doença, incluindo os mecanismos de infecção, o ciclo 

evolutivo, patogenia e a sintomatologia (STEVERDING, 2014).  

 A doença é considerada uma das mais importantes doenças 

parasitárias da América Latina, com relevante impacto socioeconômico (BONNEY, 

2014). Estima-se que há cerca de 6 a 8 milhões de indivíduos infectados a partir do 

México através das Américas do Sul e Central, com 65 milhões mantendo-se em 

risco de infecção (DINIZ et al., 2013; WHO, 2016). 

As manifestações clínicas e características epidemiológicas são 

diferentes nas diversas áreas endêmicas (MAYA et al., 2010). A migração das 

populações permitiu a distribuição da doença para países desenvolvidos e não 

endêmicos, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão e Europa (COURA & 

VIÑAS, 2010). Assim, a globalização da doença de Chagas aponta novos desafios e 

a busca de novas terapias e medicamentos que possam modular o sistema imune 

frente à agressão parasitária (NAGAJYOTHI et al., 2012). 

A infecção em seres humanos ou outros vertebrados ocorre 

principalmente pelo contato da pele ou mucosas com as fezes ou urina de insetos 

triatomíneos infectados com T. cruzi, que são vetores hematófagos, popularmente 

conhecidos por “barbeiro” da família Reduviidae (BIOLO et al., 2010). Este 

mecanismo de transmissão vetorial apresenta maior importância epidemiológica, 

sendo as principais espécies de triatomíneos conhecidos: Triatoma infestans, 

Triatoma dimidiata, Rhodnius prolixus, Panstrongylus megistus e T. brasiliensis 

(PINAZO & GASCON, 2015). Outros métodos de infecção incluem: transfusão 
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sanguínea, transmissão congênita, acidentes de laboratório, ingestão de bebidas e 

alimentos contaminados (COURA, 2015). 

T. cruzi é um parasita intracelular obrigatório que não apresenta 

determinada população homogênea, sendo então, constituído por diversas cepas 

(WALKER et al., 2014). O parasita pertence à ordem Kinetoplastida, gênero 

Trypanosoma e subgênero Schizotrypanum. Estrutura peculiar da ordem 

Kinetoplastida, o cinetoplasto contém elevada concentração de DNA (ácido 

desoxirribonucleico) extranuclear do parasito, conhecido como k-DNA. O 

cinetoplasto é responsável por codificar enzimas de cadeia respiratória, dentre 

outras funções bioquímicas essenciais para o metabolismo do protozoário 

(TEIXEIRA et al., 2011). T. cruzi possui distinta morfologia, infectividade, virulência e 

patogenicidade, sendo o ciclo de vida bem complexo, que envolve o hospedeiro 

mamífero e o inseto vetor (DE SOUZA et al., 2010). Este protozoário possui quatro 

estágios evolutivos: tripomastigota sanguícola, amastigota, epimastigota e 

tripomastigota metacíclico.  

Conforme o ciclo natural e evolutivo deste protozoário, o inseto vetor 

ingere as formas tripomastigotas sanguícolas do hospedeiro mamífero, seguido por 

transformação em formas epimastigotas que sofrem divisão binária no intestino do 

inseto. Aproximadamente, três a quatro semanas, as formas epimastigotas se 

diferenciam em tripomastigotas metacíclicas, estágio conhecido como 

metaciclogênese (VIDAL et al., 2016). Estas formas metacíclicas do parasita são 

infectantes para o hospedeiro mamífero, que migram para a porção posterior 

(ampola retal) do intestino do inseto.  

A transmissão para um novo hospedeiro mamífero ocorre através das 

fezes ou urina do inseto contendo o protozoário, durante ou logo após o repasto 

sanguíneo. O protozoário penetra pela solução de continuidade da pele ou através 

de superfícies membranosas, tais como mucosa nasal, oral ou conjuntiva 

(NAGAJYOTHI et al., 2012). Em seguida, os tripomastigotas metacíclicos invadem 

células do sistema fagocitário mononuclear e fibroblastos, e no citoplasma celular, 

transformam-se na forma amastigota. Tais formas sofrerão uma série de divisões 

celulares sucessivas que romperão as células parasitadas, e posteriormente, 

liberarão os tripomastigotas na circulação sanguínea, reiniciando assim o ciclo 

(CARREA & DIAMBRA, 2016). Embora T. cruzi se multiplique em muitos tipos 
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celulares, o parasita apresenta um tropismo para células da musculatura lisa, 

esquelética e cardíaca (EPTING et al., 2010).  

Conforme descrito anteriormente, na interação entre o parasita e o 

hospedeiro, o tripomastigota metacíclico invade inúmeras células nucleadas como 

macrófagos, fibroblastos e células endoteliais. Este processo de interação está 

dividido em três fases: 1) Adesão e reconhecimento; 2) Sinalização; e 3) Invasão 

(DE SOUZA et al., 2010). Diferentes cepas e formas evolutivas de T. cruzi 

expressam distintas moléculas em suas superfícies. O protozoário depende de um 

arsenal de moléculas glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) ligados a proteínas de 

superfície, como mucinas, trans-sialidases e também outras moléculas com 

propriedades de invasão a células do hospedeiro para a formação do vacúolo 

parasitóforo  (CARDOSO et al., 2015).  

As mucinas são glicoproteínas de superfície de maior quantidade no T. 

cruzi e seus resíduos de açúcares interagem com células do hospedeiro, implicando 

sua importância na infecção (DE SOUZA et al., 2010). As trans-sialidases também 

são glicoproteínas com grande fator de virulência, pertencentes ao grupo das GPI 

mucinas responsáveis por mediar a interação do parasita com as células do 

hospedeiro (FREIRE-DE-LIMA et al., 2015). 

As glicoproteínas de superfície com propriedades de adesão em 

tripomastigotas metacíclicos, tais como gp82, gp30 e gp90 são diferentemente 

expressas em várias cepas, ligando-se a célula-alvo com o objetivo de internalização 

(MAEDA et al., 2012). A gp82 faz parte de uma família multigênica pertencente ao 

grupo trans-sialidade/gp85, sendo envolvida pela alta infectividade de T. cruzi ao 

hospedeiro. Esta glicoproteína possui a capacidade de desencadear a cascata de 

sinalização celular resultando na mobilização das concentrações citosólicas de 

cálcio (Ca2+), considerado um evento essencial para o processo de internalização 

(RUIZ et al., 1998). A gp90 apresenta propriedade oposta da gp82 na infectividade 

do parasita, pois devido a sua alta expressão e por falta da mobilização de Ca2+, 

ocorre menor interação a célula-alvo (YOSHIDA, 2006). Esta molécula parece ter 

atividade semelhante a glicosidase e sua atividade antifagocitária é regulada pela 

remoção de resíduos de açúcar, sendo outros mecanismos necessários para a 

internalização do parasita (DE SOUZA et al., 2010). 



4 
 
 

Porém, T. cruzi também pode invadir células não fagocíticas por dois 

modos: a) via lisossomo-dependente, o qual induz a sinalização de Ca2+ por geração 

de inositol-trifosfato (IP3); e b) via invaginação da membrana plasmática, seguido da 

fusão intracelular com lisossomos (ANDRADE & ANDREWS, 2004; CARDOSO et 

al., 2015).  

 

1.2 Manifestações clínicas da doença e diagnóstico 
 

Clinicamente, a doença de Chagas apresenta duas fases: aguda e 

crônica. Independente do mecanismo de transmissão, geralmente a fase aguda é 

assintomática, e inicia-se imediatamente após a infecção (RASSI & MARIN-NETO, 

2010; CHATELAIN, 2015). A fase aguda apresenta um conjunto de manifestações, 

variáveis em frequência e intensidade. As condições gerais que podem ser 

representadas nesta fase são: febre, edema generalizado, hepatomegalia, 

esplenomegalia, dores musculares e, algumas vezes, insuficiência cardíaca e 

perturbações neurológicas (RASSI & MARCONDES DE REZENDE, 2012). 

Em raros casos, a doença apresenta manifestações locais com intensa 

reação inflamatória, quando T. cruzi penetra na conjuntiva ou na pele, sendo 

conhecidos respectivamente como sinal de Romaña (edema bipalpebral e unilateral) 

e chagoma de inoculação, no caso de transmissão vetorial (WHO, 2016). As lesões 

aparecem em 50% dos casos agudos no período de 4 a 10 dias após a picada do 

inseto vetor, regredindo em um ou dois meses (BIOLO et al., 2010). A taxa de 

mortalidade de pacientes agudamente infectados, frequentemente crianças, é menor 

que 2%, sendo a miocardite e meningoencefalite as condições mais comuns de 

morte (HEMMIGE et al., 2012). 

Os estudos histopatológicos da doença de Chagas associados à fase 

aguda demonstram intenso parasitismo associado com inflamação difusa (BOTONI 

et al., 2013). De fato, o coração pode ser lesado intensamente devido ao parasitismo 

e presença de ninhos de amastigotas, sendo que a miocardite aguda depende do 

grau de acometimento do coração e da infecção sistêmica. 

 Os indivíduos que sobrevivem à fase aguda, a resposta imune celular 

controla a multiplicação do parasita, os sintomas desaparecem espontaneamente, e 
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a parasitemia patente desaparece em 4 a 8 semanas (RASSI & MARCONDES DE 

REZENDE, 2012). 

Eventualmente, o parasita e o hospedeiro não atingem um equilíbrio 

imunológico cursando a doença para a fase crônica. Aproximadamente um terço dos 

indivíduos infectados evolui para esta fase  (STEVERDING, 2014). Neste período, 

ocorre diminuição da parasitemia e os pacientes tornam-se assintomáticos 

(STEVERDING, 2014). Os indivíduos chagásicos, após permanecerem 

assintomáticos por vários anos, poderão desenvolver sintomatologia grave 

associada ao sistema cardiovascular e insuficiência cardíaca congestiva levando-o a 

morte e/ou desenvolvimento de desordens gastrointestinais, tais como, o megacólon 

e megaesôfago (BONNEY, 2014). A forma cardíaca crônica é a mais importante e 

significante manifestação clínica da doença, sendo que os sinais e sintomas da 

cardiomiopatia chagásica crônica são devido a arritmias, insuficiência cardíaca, 

bloqueios atrioventriculares e de ramo e tromboembolismo (COURA & BORGES-

PEREIRA, 2010). 

O diagnóstico da fase aguda é feito através de esfregaço sanguíneo 

corado com Giemsa para observação das formas tripomastigotas no sangue ou em 

raros casos, no fluido cérebro-espinhal (HEMMIGE et al., 2012). Este método 

diagnóstico oferece vantagem por permitir observar com detalhes a morfologia do 

parasita, sendo realizado em situações de alta parasitemia. A técnica de Reação em 

Cadeia de Polimerase (PCR) também pode ser utilizada para o diagnóstico da 

infecção chagásica aguda e infecção congênita (ZULANTAY et al., 2007).  

Na fase crônica o método diagnóstico pode ser feito através da 

detecção de anticorpos específicos IgG para T. cruzi, sendo as técnicas de ELISA, 

imunofluorescência indireta (IFAT) e hemaglutinação indireta, as mais utilizadas 

nessa fase (GOMES et al., 2009). Contudo, o diagnóstico sorológico para doença de 

Chagas em ambas as fases, segue a realização de dois testes sorológicos 

diferentes. Ao persistirem resultados duvidosos, devem-se empregar outras técnicas 

e repetir as reações (WHO, 2016).  

O eletrocardiograma é um bom método diagnóstico por mostrar 

alterações peculiares da cardiopatia chagásica. As alterações mais frequentes na 

fase aguda são comuns a qualquer miocardite, incluindo: taquicardia sinusal, 

complexos ventriculares prematuros, baixa voltagem dos complexos QRS, 
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prolongamento do intervalo PR (bloqueio atrioventricular de primeiro grau) e/ou QT, 

alteração da repolarização ventricular e alterações da onda P (GONZALEZ et al., 

2009; MAYA et al., 2010). No entanto, as arritmias ventriculares, fibrilação atrial e 

bloqueio do ramo direito são situações de pior prognóstico (PRATA, 2001). Dentre 

as arritmias ventriculares, a presença de extrassístoles ventriculares é pouco 

comum, mas são causas frequentes de palpitações, síncope e morte súbita (RASSI 

et al., 2006).  

 

1.3 Tratamento  
 

O tratamento para doença de Chagas continua parcialmente ineficaz, 

envolvendo terapias específicas dirigidas ao parasita e terapias adjuvantes em 

conduta para as manifestações clínicas (BERN, 2011). O benzonidazol (BNZ) (N-

benzil-2-nitroimidazol-1-acetamida) e o nifurtimox (NF) são medicamentos 

nitroheterocíclicos utilizados no tratamento etiológico da doença. O BNZ, descrito no 

final da década de 1960 e início de 1970, é o único medicamento disponível no 

Brasil para o tratamento (MECCA et al., 2008). De acordo com as recomendações 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), o tratamento antitripanossomal é 

recomendado quando a infecção é diagnosticada por métodos sorológicos e/ou 

parasitológicos, na ausência de contraindicação. 

Porém, ambos os medicamentos podem causar efeitos adversos ao 

paciente chagásico. O NF pode apresentar os seguintes efeitos: anorexia, 

manifestações digestivas (náuseas e vômitos) e ocasionalmente diarreia e cólicas 

intestinais. O BNZ pode causar reações na pele (hipersensibilidade, dermatite e 

erupção cutânea), edema, febre, linfoadenopatia, dores musculares e articulares, 

depressão da medula óssea e púrpura trombocitopênica (CASTRO et al., 2006; 

MUÑOZ et al., 2011). 

O mecanismo de ação tripanocida do BNZ gera metabólitos ativos 

nitrorreduzidos, principalmente pela citocromo P450 redutase, xantina 

oxidorredutase e aldeído-oxidase (CASTRO et al., 2006), os quais são capazes de 

se ligar covalentemente a lipídeos e proteínas do parasita; então, o fármaco inibe 

esta síntese de proteínas, originando a degradação na biossíntese de 

macromoléculas (APT, 2010).  
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O BNZ é indicado especialmente em casos agudos da doença que 

tenham ocorrido infecção por transmissão natural, transfusão sanguínea ou 

acidental e doença imunossupressora, com o objetivo de diminuir ou eliminar a 

infecção em fase aguda ou infecção recente (NAGAJYOTHI et al., 2012). Há um 

consenso que todos os pacientes que manifestam a forma aguda da doença devem 

receber tratamento, exceto gestantes, devido ao potencial teratogênico do 

medicamento empregado. Em casos crônicos, mesmo com a baixa eficácia do 

medicamento, aconselha-se o seu emprego, principalmente em crianças ou 

indivíduos com manifestação das formas cardíaca ou digestiva leve. Mesmo nestas 

situações, há ponderações e em alguns momentos, motivo de dissenso entre os 

especialistas e pesquisadores ao grau de recomendação do mesmo (ANDRADE et 

al., 2011). 

Além dos mecanismos tóxicos gerados pelo BNZ e NF, pacientes 

adultos necessitam de administração prolongada do medicamento (BERMUDEZ et 

al., 2016). Assim, há necessidade emergente de buscar novas estratégias 

terapêuticas para amenizar os efeitos adversos causados por estes medicamentos, 

seja de modo não associado ou em combinação com outros fármacos.  

  

1.4 Resposta imune na doença de Chagas 
 

Sabe-se que o sistema imune inato pode detectar e responder a vários 

microrganismos através de estruturas conservadas tais como receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs) e seus respectivos padrões moleculares associados 

a patógenos (PAMP) (KUMAR et al., 2011). Os receptores do tipo Toll (Toll-like 

receptors ou TLRs) são uma família de proteínas transmembranas expressas em 

diferentes células do sistema imune, incluindo macrófagos, células dendríticas, 

linfócitos B, células T específicas, fibroblastos e células endoteliais. Portanto, os 

TLRs estão envolvidos no reconhecimento de PAMPs em T. cruzi (DOS-SANTOS et 

al., 2016).  

A importância dos TLRs durante a resposta imune a T. cruzi foi 

inicialmente relatada em estudos com células apresentadoras de antígenos 
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profissionais. Então, os pesquisadores determinaram a importância do TLR2 no 

mecanismo de defesa nos estágios iniciais da infecção (PELLEGRINI et al., 2011). 

O mecanismo desta resposta imune contra o parasita se mostra 

complexo, envolvendo uma variedade de populações celulares. Geralmente, a 

imunidade inata mediada por macrófagos e células dendríticas, são responsáveis 

pelo reconhecimento e destruição do parasita, apresentação de antígenos e 

produção de citocinas inflamatórias (TARLETON, 2007; BASSO, 2013). Contudo, o 

controle da infecção depende da interação entre as respostas imunes, inata e 

adaptativa, com a participação de macrófagos, células dendríticas, células natural 

killer (NK), linfócitos T e B e a produção de citocinas pró-inflamatórias de células T 

helper-1 (Th1), tais como, interferon-γ (IFN-γ), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e 

interleucina-12 (IL-12) (MACHADO et al., 2012). 

As células dendríticas são células apresentadoras de antígenos (APCs) 

derivadas da medula óssea responsáveis por reconhecer e internalizar antígenos 

nos sítios da infecção (COLLIN et al., 2013). Na infecção chagásica, estas células 

formam uma associação entre as respostas imune inata e adaptativa, por capturar, 

processar e expressar antígenos na superfície da membrana celular (GIL-

JARAMILLO et al., 2016). As células dendríticas apresentam antígenos para 

linfócitos TCD8+ e TCD4+ através do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) classe I e MHC classe II, respectivamente (BLUM et al., 2013). 

Os linfócitos T CD4+ auxiliam nos mecanismos efetores em macrófagos 

e na ativação de linfócitos TCD8+ (TEIXEIRA et al., 2011). No instante do 

reconhecimento do antígeno, os linfócitos T CD4+ se diferenciam em subpopulações 

Th1 ou T helper-2 (Th2), conforme o padrão de citocina produzido (VIVEROS-

PAREDES et al., 2006). O mecanismo de diferenciação do padrão Th1 é induzido 

principalmente por IL-12 e IFN-γ e ocorrem em resposta aos microrganismos, tais 

como T. cruzi, que ativam as células dendríticas, macrófagos e células NK. 

As células Th1 são responsáveis pela produção de citocinas pró-

inflamatórias, enquanto as células Th2 estão envolvidas na resposta controlada por 

anticorpos (CARDILLO et al., 2007). Então, um equilíbrio imunológico se faz 

necessário entre as respostas imunes mediadas por estas células, promovendo um 

mecanismo protetor ao hospedeiro (BASSO, 2013).  
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No início da infecção chagásica, o mecanismo imune predominante é 

pró-inflamatória (Th1). A fase aguda representa a primeira resposta entre o parasita 

e o hospedeiro, ou seja, há formação de uma robusta resposta imune, levando ao 

controle da parasitemia (ANDRADE et al., 2014). 

 A invasão de diversas células do sistema imunológico do hospedeiro 

por T. cruzi, em especial de macrófagos, inicia uma série de interações moleculares 

que mobilizam a resposta imune inata. Através desta interação, os macrófagos 

liberam IL-12 que, atua em células NK promovendo a produção de IFN-γ 

(CARDOSO et al., 2015). As células NK constituem um subconjunto específico de 

linfócitos que diferencia de um progenitor hematopoiético comum aos linfócitos T 

(ZUCCHINI et al., 2008). Estas células apresentam ampla distribuição tecidual, como 

por exemplo, no pulmão, fígado e baço, auxiliando no reconhecimento de vários 

microrganismos (FANG et al., 2010).  

As células NKT representam uma pequena população de linfócitos T 

que também agem contra uma variedade de infecções, incluindo a doença de 

Chagas, sendo componentes importantes tanto da imunidade inata quanto da 

adaptativa (DUTHIE et al., 2005). Estas células reconhecem antígenos lipídicos que 

estão em associação a moléculas similares de MHC classe I, conhecidas como 

CD1d (VAN KAER, 2007). Funcionalmente, as células NKT são autorreativas e 

produzem citocinas de padrão Th1 e Th2, incluindo a interleucina-4 (IL-4), 

interleucina-10 (IL-10) e IFN-γ (SEINO & TANIGUCHI, 2005). 

A citocina IL-12 age reciprocamente na ativação de macrófagos, assim, 

mobilizando a atividade microbicida através da produção de óxido nítrico (KAYAMA 

& TAKEDA, 2010). Esta citocina também promove a interação entre a imunidade 

inata e adquirida, sendo essencial na diferenciação de células T CD4+ naive em 

células efetoras Th1 (DOSREIS & LOPES, 2009). Contudo, a citocina TNF-α, 

também produzida por macrófagos, participa de maneira sinérgica tanto com IL-12, 

quanto IFN-γ (DUTRA et al., 2014). 

As citocinas, fator transformador de crescimento beta (TGF-β) e IL-10, 

também denominadas “citocinas reguladoras”, possuem ações importantes no 

controle da infecção chagásica. Estas citocinas antagonizam os efeitos pró-

inflamatórios e tóxicos gerados pela produção de IL-12, TNF-α e IFN-γ, quanto à 

diferenciação de células Th1 (DOSREIS & LOPES, 2009). Na fase crônica 
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assintomática, há predominante produção de IL-10 sobre as citocinas IFNγ e TNFα. 

Assim, é possível que a capacidade de produção de IL-10 na fase aguda tardia da 

doença, será importante para controlar a resposta e cronificação (VITELLI-AVELAR 

et al., 2008). 

Os linfócitos TCD8+ são células importantes na redução da carga 

parasitária observada em tecidos infectados com T. cruzi, agindo de modo citotóxico 

em células contendo formas amastigotas (BASSO, 2013). Estes linfócitos também 

produzem IFN-γ, que por sua vez promove mecanismos efetores em macrófagos 

eliminando os parasitas fagocitados (JUNQUEIRA et al., 2010). A subsequente 

inibição destas células resulta em descontrole da carga parasitária e exacerbação da 

infecção em hospedeiros infectados de forma crônica (TARLETON, 2015). 

 

1.4.1 Óxido nítrico 
 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula de meia-vida curta 

(aproximadamente 7 segundos) gerado da oxidação do aminoácido L-arginina por 

uma família de enzimas chamadas óxido nítrico sintase (NOS) (SOUFLI et al., 2016). 

Três formas distintas de NOS são conhecidas: duas isoformas expressas 

constitutivamente em neurônios (nNOS/NOS1) e tecidos endoteliais (eNOS/NOS3), 

assim como, uma isoforma indutível (iNOS/NOS2) expressa primariamente em 

células do sistema imune (CARVALHO et al., 2012). 

O NO controla muitas funções no organismo, como por exemplo, na 

neurotransmissão, tônus vascular e regulação de transcrição de genes. Para 

promover atividade biológica, esta molécula é produzida por muitos tipos celulares, 

incluindo mastócitos, células dendríticas, células NK, e células fagocíticas 

(macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células de Kupffer e células da micróglia) 

(FÖRSTERMANN & SESSA, 2012) em resposta a amplo espectro de organismos 

unicelulares, tais como bactérias, fungos e protozoários (NAHREVANIAN, 2009). 

Durante a infecção chagásica, o NO pode modular diretamente ou 

indiretamente alguns mecanismos efetores mediados por leucócitos, através de 

ações microbicidas derivados de radicais livres tóxicos, como exemplos: o ânion 

superóxido (O2
-) e peroxinitrito (ONOO-) (GUTIERREZ et al., 2009). Então, esta 

molécula exerce uma função citotóxica à T. cruzi, afetando fatores de crescimento 
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essenciais ao parasita, como por exemplo, a redução da disponibilidade do íon ferro 

através da nitrosilação do grupo heme (BASSO, 2013).  

Dentre outros mecanismos, o NO pode afetar a sobrevivência de T. 

cruzi em macrófagos por modificar quimicamente determinadas proteínas, incluindo 

a família de cisteína-proteases. Contudo, este efeito inibe a atividade catalítica da 

cruzipaína, uma cisteína protease essencial no metabolismo deste protozoário 

(CARDOSO et al., 2015). A citocina IFN-γ produzida por macrófagos, induz a 

expressão de iNOS. Então, na infecção chagásica, a ação de mediadores como, 

IFN-γ, IL-12 e NO são muito importantes em inibir a multiplicação do parasita 

(KAYAMA & TAKEDA, 2010). 

Assim, nos estágios iniciais da infecção chagásica, o NO está 

envolvido na resposta do hospedeiro, entretanto, seu acúmulo pode causar lesões 

teciduais (TATAKIHARA et al., 2015; SOUFLI et al., 2016). 

 

1.5 Grelina  
 

A grelina é um hormônio peptídico gástrico constituído de 28 

aminoácidos identificado e isolado por Kojima et al. (1999) através de extratos do 

estômago de rato. A grelina humana apresenta grande homologia com a grelina de 

rato, diferindo apenas em dois aminoácidos nos resíduos 11 e 12 da molécula, onde 

a lisina (K) substitui a arginina (R) e uma alanina (A) substitui a valina (V) (Kojima e 

Kangawa, 2005), respectivamente. Neste contexto, a Figura 1 ilustra a estrutura da 

grelina.  

A identificação deste hormônio iniciou-se quando um grupo de 

pesquisadores, em 1996, clonou um receptor órfão encontrado no hipotálamo e na 

hipófise de humano, que respondia a um grupo de moléculas sintéticas 

denominadas Secretagogos do Hormônio de Crescimento (GHS, do inglês: “growth 

hormone secretagogues”) (HOWARD et al., 1996). Estas moléculas possuem a 

capacidade de estimular a liberação de hormônio de crescimento (GH) (SATO et al., 

2012). 
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Figura 1. Estrutura da grelina de rato e humano. Ambas possuem 28 aminoácidos 

na qual a Ser3 é modificada por um ácido graxo, principalmente pelo ácido n-

octanoico. Esta modificação é essencial para atividade da grelina. Adaptado de 

Kojima e Kangawa (2005). 

 

Desde então, Kojima mostrou que a administração de grelina tanto 

centralmente como via endovenosa, aumentava os níveis circulantes de GH, sendo 

o grupo n-octanoico (C8:0) presente no terceiro resíduo do aminoácido serina (Ser3) 

do peptídeo, mostrou-se essencial para esta atividade do hormônio. Então, os 

pesquisadores purificaram e caracterizaram a grelina como o ligante endógeno para 

o receptor secretagogos do hormônio de crescimento (GHS-R) (DELPORTE, 2013). 

O receptor GHS-R é acoplado à proteína-G (G-Protein Coupled 

Receptor – GPCR), que atua sobre a glândula pituitária e no hipotálamo (CAO et al., 

2013). O gene deste receptor codifica duas isoformas, denominadas, GHS-R1a e 

GHS-R1b. Entretanto, o receptor GHS-R1a constitui a isoforma funcional ou bioativa 

para a grelina (MÜLLER et al., 2015). Este receptor é expresso em muitos órgãos, 

incluindo tecidos gastrointestinal, reprodutivo, linfoide, pancreático e neuronal  

(BAATAR et al., 2011). No sistema imune, o GHS-R1a também atua em linhagens 

de células leucêmicas mieloides, células mononucleares de sangue periférico e 

células T e B em humano (GNANAPAVAN et al., 2002; TAUB et al., 2010). 

O gene da grelina em humano está localizado no cromossomo 3 (locus 

3p25-26), constituído de 5 éxons e 4 íntrons (LEITE-MOREIRA & SOARES, 2007). O 

mecanismo de acilação, que associa o processo de produção da grelina e o 

metabolismo lipídico, é uma das mais importantes etapas na modificação pós-

traducional deste hormônio (YANG et al., 2008; TESAURO et al., 2010; NISHI et al., 

grupo n-octanoico (C8:0) 

Humano Rato

o 
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2011). Duas maiores formas da grelina estão presentes no plasma e no estômago: a 

grelina acilada e a grelina não-acilada (desacyl-ghrelin) (RODRÍGUEZ, 2014).  

Contudo, o hormônio sofre acilação pós-transcriptional no terceiro 

resíduo de serina (Ser3), resultando na adição do grupo n-octanóico. A acilação é 

necessária para que a grelina atravesse a barreira hemato-encefálica e ligue-se ao 

receptor GHS-R, estabelecendo as suas importantes funções fisiológicas e 

metabólicas (SATO et al., 2012). A enzima responsável pela acilação é a grelina-o-

acil-transferase (GOAT) (MÜLLER et al., 2015). 

A grelina é produzida predominantemente na camada submucosa do 

estômago através das glândulas endócrinas oxínticas, mais especificamente, nas 

células X/A like (MÜLLER et al., 2015). No entanto, pequenas quantidades deste 

hormônio também são produzidas em outros órgãos, tais como: coração, pulmão, 

rim, pâncreas, placenta, tecido linfático, tireoide, glândula pituitária, hipotálamo, 

células de defesa (células B, células T e neutrófilos), alguns tecidos neoplásicos e 

linhagens de células cancerígenas (ZHANG et al., 2010). 

 

1.5.1 Grelina e suas funções 
 

Desde a identificação da grelina, estudos mostram que este hormônio 

exerce inúmeras funções biológicas, incluindo: efeitos na secreção de hormônios; 

controle dos níveis de glicose; na função pancreática; na função reprodutiva; na 

motilidade gástrica; na proliferação celular e sobrevivência; imunidade; inflamação e 

na função cardiovascular (TAUB, 2008; BAATAR et al., 2011).  

A grelina atua como hormônio orexigênico, pois é capaz de estimular o 

apetite (CUMMINGS et al., 2004). Isto ocorre devido a ativação de neurônios 

orexigênicos, o neuropeptídeo Y (NPY) e a proteína relacionada ao agouti (AgRP), 

presentes no hipotálamo (DE VRIESE & DELPORTE, 2008). Deste modo, estudos 

experimentais usando camundongos knock-out, mostraram que os receptores GHS-

R1a foram fundamentais para os efeitos orexigênicos além de estimular a produção 

de GH controlados pela grelina (SUN et al., 2004). A Figura 2 mostra as funções 

biológicas da grelina. 
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Figura 2. Fluxograma das funções biológicas da grelina. GH, hormônio de 

crescimento. 

 
Mediante a ação da grelina em estimular a produção de hormônios, 

este peptídeo também contribui na produção de cortisol, na secreção do hormônio 

adrenocorticotrófico e prolactina (RAK-MARDYLA, 2013). 

A administração aguda de grelina pode aumentar os níveis plasmáticos 

de glicose e amplificar efeitos de hiperglicemia por arginina (LEITE-MOREIRA & 

SOARES, 2007). Este mecanismo pode ocorrer por ação da glicogenólise, por 

produção de catecolaminas ou por efeitos diretos nos hepatócitos, responsáveis por 

modular a síntese de glicogênio (DE VRIESE & DELPORTE, 2008). 

A grelina também pode atuar na função reprodutiva, pois estudos com 

modelos experimentais demonstram a sua presença na placenta, ovário e 

endométrio (CAMINOS et al., 2003). Assim, na glândula pituitária e nos testículos, a 

grelina diminui a produção do hormônio luteinizante e testosterona (GARCÍA et al., 

2007).  

Alguns aspectos da grelina são descritos com relação à função 

gastrointestinal. Este hormônio age na secreção exócrina, proteção epitelial e, 

através do complexo motor migratório, promove a motilidade gástrica (MÜLLER et 

al., 2015). 

A grelina estimula a formação óssea através da diferenciação e 

proliferação de osteoblastos in vitro; inibição de apoptose e aumento da densidade 

óssea in vivo em ratos deficientes ou não de GH (FUKUSHIMA et al., 2005); 
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aumento da produção de fosfatase alcalina e acúmulo de Ca2+ na matriz óssea 

(MACCARINELLI et al., 2005). 

Este hormônio também age na regulação da proliferação celular, tanto 

em linhagens de células normais quanto neoplásicas. Portanto, a grelina proporciona 

a proliferação de cardiomiócitos (H9c2), células glomerulosas da zona adrenal 

humana e osteoblastos (LEITE-MOREIRA & SOARES, 2007). 

Diferentes mecanismos foram propostos para explicar o efeito da 

grelina na hipotensão, incluindo a supressão da atividade simpática e ação 

vasodilatadora (LEDDEROSE et al., 2011). O efeito vasodilatador deste hormônio é 

devido a mecanismos que aumentam a síntese de NO por uma via de sinalização 

que envolve: a fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K), a proteína quinase B (AKT), o 

receptor GHS-R1a, e eNOS (XU et al., 2008). Contudo, experimentos in vitro usando 

células mamárias de humano, demonstraram que a grelina induz vasodilatação por 

antagonizar mecanismos vasoconstrictores de endotelina-1 (TESAURO et al., 2010). 

Várias propriedades da grelina são descritas em relação à sua atuação 

no sistema cardiovascular. A expressão de RNAm (ácido ribonucleico mensageiro) 

que codifica este hormônio e seu receptor GHS-R1a são observados no coração e 

na vasculatura (VIRDIS et al., 2016). Gnanapavan et al. (2002) demonstraram por 

análise de imunohistoquímica, que a detecção de grelina em cardiomiócitos de 

humano foi capaz de exercer efeitos autócrinos/parácrinos no miocárdio. A grelina 

possui receptores amplamente distribuídos em tecidos cardiovasculares, portanto, 

seu efeito cardioprotetor não está ligado somente no estímulo para a produção de 

GH, mas por sua ação direta no coração (ZHANG et al., 2010). 

Outro estudo usando rato como modelo experimental para o 

procedimento de circulação extracorpórea (CEC) mostrou que o tratamento com 

grelina reduziu a resposta inflamatória, apoptose e o estresse oxidativo. Portanto, o 

hormônio proporcionou melhor efeito na função cardíaca nestes animais submetidos 

ao CEC (CAO et al., 2013).  

Contudo, o mecanismo regulador ou cardioprotetor da grelina no 

sistema cardiovascular pode ser atribuído às funções: proteção do endotélio 

vascular, ação anti-inflamatória, efeitos anti-oxidativo e anti-apoptótico em células 

endoteliais e miocárdicas (ZHANG et al., 2009). Estudos usando modelos animais 

para avaliação de insuficiência cardíaca e cardiomiopatia dilatada, mostraram que a 



16 
 
 

grelina exerceu melhora no coração. Este resultado contribuiu efetiva função 

sistólica do ventrículo esquerdo por aumentar a fração de ejeção e o encurtamento 

fracional, proporcionando um aumento da força de contração da musculatura 

cardíaca (efeito inotrópico positivo) (SOEKI et al., 2008; DU et al., 2014). 

 A grelina também vem sendo estudada em contextos inflamatórios, 

como por exemplo: a colite, artrite reumatoide e sepse (WU et al., 2009). O 

lipopolissacarídeo (LPS) é um componente da parede externa de bactérias gram-

negativas que apresenta um importante papel nos efeitos sistêmicos observados nas 

respostas inflamatórias, como por exemplo, no choque endotoxêmico (BAATAR et 

al., 2011). Assim, estudos de sepse usando modelos experimentais mostram que a 

administração da grelina é capaz de atenuar a mortalidade e efeitos inflamatórios 

induzidos pelo LPS (CHANG et al., 2003; CHORNY et al., 2008; HATTORI, 2009). 

No sistema imune, as propriedades anti-inflamatórias da grelina 

também são estudadas em relação à citocinas. Sendo o hormônio e o receptor GHS-

R1a expressos em células imunes, estes exercem importantes efeitos em citocinas 

pró-inflamatórias (HATTORI, 2009; LEDDEROSE et al., 2011). Dixit et al. (2004) e 

Cao et al. (2013) mostraram que a administração de grelina em modelos murinos, 

exerce uma potente atividade anti-inflamatória por inibir citocinas pró-inflamatórias, 

tais como: IL1-α, IL-1β, IL-6 e TNF-α.   

 Vários estudos mostram o papel da grelina em inibir a apoptose celular 

(VIRDIS et al., 2016). Estes efeitos anti-apoptóticos são observados em 

cardiomiócitos, células endoteliais aórticas, macrófagos alveolares e neurônios. 

Estes efeitos também podem ser regulados pela ativação de vias de ativação 

proteica, como por exemplo, a PI3K/AKT e PKC (proteína quinase C) (DOS 

SANTOS et al., 2013; HUANG et al., 2016).  

Huang  et al. (2016) mostraram que a grelina reduz a apoptose 

(induzido pelo LPS) de células epiteliais pulmonares (A549) através da ativação das 

vias proteicas PI3K/AKT e ERK (quinase controlada pela sinalização extracelular). 

Assim, estas vias de sinalização proteica estão diferentemente envolvidas nos 

efeitos protetores de grelina, sendo fundamentais para o processo de sobrevivência 

de muitos tipos celulares (ROSSI et al., 2008; RAK-MARDYLA & 

GREGORASZCZUK, 2010). 
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A relação entre grelina e o mecanismo anti-apoptótico, também são 

conjuntos importantes no que diz respeito à proteção cardíaca. Baldanzi et al. (2002) 

investigaram se a grelina atua como fator de sobrevivência em cardiomiócitos (H9c2) 

submetidos ao tratamento com doxorrubicina. Na presença de grelina (1µM) à 

cultura de células H9c2, o hormônio apresentou atividade citoprotetora, mantendo a 

morfologia celular e diminuiu o processo de apoptose causado pela doxorrubicina.   

A grelina também demonstrou ação anti-apoptótica quando o hormônio 

inibiu a morte celular de cardiomiócitos induzido pela angiotensina II. Assim, este 

resultado mostra que a grelina exerce uma importante função cardioprotetora (YANG 

et al., 2012).  

Apesar do enorme avanço científico relacionado à biologia do 

Trypanosoma cruzi, diagnóstico e monitoração da doença em pacientes infectados, 

há ainda uma grande lacuna no que concerne ao tratamento da doença. Assim, 

tendo em vista a atividade cardioprotetora da grelina, bem como sua função de atuar 

como um ligante endógeno para o receptor secretagogos do hormônio de 

crescimento (GHS-R), que por sua vez possui comprovada ação imune, o propósito 

deste projeto foi avaliar os possíveis efeitos cardioprotetores e imunomoduladores 

desta substância na infecção chgásica aguda experimental.  
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo geral  
 

Avaliar os efeitos cardioprotetores e imunomoduladores da 

suplementação da grelina em ratos Wistar machos infectados pela cepa Y de T. 

cruzi.   

 

2.2 Objetivos específicos  
 

 Avaliar os efeitos da suplementação da grelina em ratos Wistar durante a fase 

aguda da infecção por T. cruzi, através da quantificação dos parasitas sanguíneos; 

 Analisar o perfil de ativação das subpopulações celulares de linfócitos TCD4+, 

TCD8+, células NK e NKT, linfócitos B (CD45RA+) e macrófagos; 

 Quantificar o óxido nítrico em ratos infectados e tratados com grelina;   

 Analisar a linfoproliferação de esplenócitos em ratos infectados e tratados 

com grelina;  

       Verificar os padrões de apoptose em esplenócitos; 

 Avaliar os efeitos da grelina no parasitismo tecidual através do estudo 

histopatológico do coração; 

 Analisar os efeitos de tratamento da grelina sobre os registros 

eletrocardiográficos em ratos infectados com T. cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Material e Métodos 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1 Animais  
 

Neste estudo foram utilizados 36 ratos machos de linhagem Wistar, 

adultos jovens, pesando 90-100 gramas, provenientes do Biotério Central da 

Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto. Esses animais foram 

mantidos no Laboratório de Parasitologia, a temperatura de 23 ± 2°C, em ciclo 

claro/escuro 12/12 horas, com acesso livre a água e ração ad libitum. A maravalha 

foi trocada duas vezes por semana. Cada grupo experimental foi constituído de seis 

animais por dia de experimento.  

 

3.2 Grupos experimentais 
 

Grupos Controles:  

Controle (C): Animais sem infecção e sem tratamento (n=6)  

Controle Tratado (CG): Animais sem infecção tratados com grelina (n=6) 

 

Grupos Infectados pela cepa Y de T. cruzi: 

Infectado (I): Animais infectados sem tratamento (n=6) 

Infectado Tratado (IG): Animais infectados tratados com grelina (n=6) 

Infectado Tratado (IB): Animais infectados tratados com benzonidazol (n=6) 

Infectado Tratado (IGB): Animais infectados tratados com grelina e benzonidazol 

(n=6)  

 

3.3 Dias de experimento  
 

Os experimentos foram realizados no 15° dia após o inóculo infectante 

(cepa Y de T. cruzi), que corresponde à fase aguda da infecção. A parasitemia foi 

realizada no 8° e 14° dias de infecção. A escolha destes dias é baseada no perfil da 

curva de parasitemia (Da Costa et al., 2013). 
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3.4 Cepa Y de T. cruzi  
 

No experimento foi utilizada a cepa Y de T. cruzi isolada por SILVA & 

NUSSENZWIG (1953). As cepas vêm sendo mantidas em camundongos Swiss não 

isogênicos, através de repiques semanais de sangue infectado. O estudo da cepa Y 

está bem preconizado em diferentes modelos animais, inclusive ratos. Esta cepa 

possui morfologia fina com picos de parasitemia precoce com alta virulência e 

patogenia, determinando alta mortalidade e lesões tissulares graves (SCORZA & 

SCORZA, 1972). 

 

3.5 Pesagem dos animais  
 

Os animais foram pesados em dois momentos distintos: no primeiro dia 

quando estes chegaram ao Laboratório de Parasitologia, e no dia anterior à 

eutanásia. Os ratos foram pesados em balança eletrônica Mettler.  

 

3.6 Eletrocardiograma  
 

Para obtenção dos registros, os animais foram submetidos à anestesia 

prévia utilizando isoflurano - 2,5%, por via inalatória. Os exames eletrocardiográficos 

foram realizados com os animais devidamente contidos em decúbito dorsal, onde os 

eletrodos foram fixados para obtenção das derivações bipolares simples: DI, DII, DIII 

e unipolares aumentadas: aVR, aVL e aVF. Para todos os animais estudados, foi 

obtido 60 segundos de registro. Foram derivados os seguintes dados: ritmo, 

frequência cardíaca, intervalos e amplitude das deflexões eletrocardiográficas. Os 

registros foram obtidos nos tempos: T0 (antes do inóculo) e T14 (14 dias após o 

inóculo). Foi utilizado o eletrocardiógrafo digital computadorizado (Módulo de 

Aquisição de ECG para Computador (ECG-PC versão 2.07)® - Tecnologia Eletrônica 

Brasileira (TEB)). 
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3.7 Infecção  
 

Os ratos foram infectados (grupo infectado) por via intraperitoneal (i.p.) 

com 2x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. cruzi. 

 

3.8 Administração de grelina e benzonidazol  
 

O tratamento dos animais dos grupos infectados se iniciou um dia após 

o inoculo, durante 14 dias, correspondendo à fase aguda da doença. O tratamento 

dos animais controles (sem infecção) foi realizado no mesmo período descrito 

anteriormente.  

A administração da grelina de rato (R&D Systems, TOCRIS, USA) foi 

por via subcutânea, com dose de 100µg/Kg (administração de 0,1mL dissolvido em 

solução salina 0,9% estéril), uma vez ao dia por duas semanas (Yang et al., 2014). 

O benzonidazol (LAFEPE, Brasil) foi administrado por via oral (gavagem), com dose 

de 100mg/kg (administração de 0,1mL dissolvidos em água e DMSO 

(dimetilsulfóxido), uma vez ao dia por duas semanas (Diniz et al., 2013).  

 

3.9 Eutanásia dos animais  
 
 

Os ratos foram eutanasiados no 15° de infecção por decapitação, com 

anestesia prévia utilizando isoflurano - 2,5%, por via inalatória. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Campus da USP de Ribeirão Preto, protocolo n° 14.1.712.53.7. 

 

3.10 Coleta de sangue  
 

Para a contagem dos parasitas sanguíneos (parasitemia) foi feita a 

punção venosa lateral da cauda do rato, com auxílio de um cateter, sendo colhido 

5µL de sangue.  
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3.11 Parasitemia  
 
 

A parasitemia foi realizada no 8° (pico de parasitemia) e 14° (pré-

eutanásia) dias da infecção, utilizando o método de Brener (Brener, 1962). Este 

método consiste em pipetar uma alíquota de 5µL de sangue contaminado, entre 

lâmina e lamínula (22 x 22 mm), para posterior contagem do número de 

tripomastigotas sanguícolas em 50 campos microscópicos. O resultado encontrado é 

multiplicado por um fator calculado para o microscópio utilizado.  

 

3.12 Preparo da suspensão celular do lavado da cavidade peritoneal e 

quantificação de óxido nítrico (NO)  

 
Para a quantificação do óxido nítrico foram utilizadas células do lavado 

peritoneal. Em condições assépticas, os ratos tiveram a cavidade peritoneal lavada 

com 10mL de RMPI-1640 (gelado - pH 7,2) suplementado com 5% de soro bovino 

fetal (SBF) e antibiótico (Penicilina/Streptomicina). O lavado peritoneal foi colhido e 

centrifugado a 1800 rpm por 5 minutos a 4°C, sendo o sobrenadante desprezado. Se 

necessário, posteriormente foi adicionado 2mL de tampão hemolítico ACK (NH4CL 

0,15M, KHCO3 1mM, Na2EDTA 0,1mM) por 2 minutos, à temperatura ambiente. Em 

seguida, esta suspensão foi centrifugada a 1800 rpm por 5 minutos sendo o 

sobrenadante desprezado. O pellet foi ressuspenso novamente com RPMI-1640. 

Desta suspensão, foi retirada uma alíquota de 5µL que foi diluída em 495µL em 

solução de Azul de Tripan para a contagem de células viáveis (macrófagos) em 

câmara de Neubauer. Logo após, as concentrações foram acertadas para 2x107 

célulasl/mL (Da Costa et al., 2013). 

Uma alíquota (100µL) dessa suspensão celular foi distribuída em placa 

de 96 poços, contendo 2x106 células/poço. Em seguida, foram adicionados 100µL 

de LPS/poço (10µg/mL) (E. coli, sorotipo 026:B6, Sigma, USA) e incubado em estufa 

de atmosfera úmida contendo 5% de CO2, durante 48 horas a 37°C. Após este 

período, a placa foi submetida à centrifugação por 1500 rpm durante 4 minutos a 

23°C. Foi recolhido 100µL do sobrenadante e transferido para outra placa de 96 

poços. Em seguida, foi adicionado igual volume de reagente de Griess (50µL de 
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sulfanilamida 1% e 50µL de NED (N-naftil-etilenodiamina) 0,1% diluídos em solução 

de ácido fosfórico 5%) (Da Costa et al., 2013). As concentrações de nitrito foram 

determinadas usando uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) de 100µM a 

1,5µM, com diluição seriada na base 2 (Bryan e Grisham, 2007). A revelação das 

absorbâncias foi realizada em leitor de microplacas (ELISA), utilizando filtro de 540 

nm. 

 

3.13 Análise fenotípica das células do lavado peritoneal por citometria de fluxo 
 

Para a análise fenotípica das células do lavado peritoneal 

(macrófagos), alíquotas de 120µL (células do lavado peritoneal ajustadas à 

concentração de 2x107/mL) foram distribuídas em tubos para citometria (Corning). 

Foi adicionado a esta suspensão celular, 150µL de paraformaldeído 4% por 10 

minutos em gelo. Em seguida, as amostras foram lavadas com 500µL de tampão 

fosfato-salino (PBS) (1x) gelado e centrifugadas a 3600 rpm por 4 minutos a 4°C, e o 

sobrenadante descartado.  

Em seguida, foi adicionado 50µL de Fcblock (para bloquear reações 

inespecíficas) diluído em tampão Cell Staining Buffer (BD Biosciences Pharmingen) 

por 20 minutos a 4°C, ao abrigo da luz. Após o término da incubação, as células 

foram lavadas com PBS (1x) gelado, sendo submetidas à centrifugação de 3600 rpm 

por 4 minutos a 4°C e o sobrenadante descartado. Depois que o pellet foi 

ressuspendido, este foi incubado por 30 minutos a 4°C (ao abrigo da luz) com 

anticorpos monoclonais específicos para a marcação de macrófagos. A Tabela 1 

mostra os anticorpos monoclonais utilizados na análise fenotípica dos macrófagos. 

Todos os anticorpos foram obtidos da BD Biosciences Pharmingen, e 

utilizados na diluição 1:100µL. Após a incubação, as células foram lavadas com PBS 

(1x) gelado e submetidas à centrifugação de 3600 rpm por 4 minutos, sendo o 

sobrenadante descartado. Ao término, foi adicionado ao pellet 150µL de 

paraformaldeído 1%, diluído em PBS (1x) gelado. A análise foi realizada em 

citômetro de fluxo Becton Dickinson FACScan com software DIVA-BD (Becton 

Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA, USA). 
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Tabela 1. Anticorpos monoclonais utilizados na análise fenotípica de macrófagos: 

Anticorpo Clone Concentração 

Anti-RAT Macrophage subset –PE HIS36 0,2mg/mL 

Anti-RAT RT1B – PerCP OX-6 0,2mg/mL 

 
 

3.14 Preparo da suspensão celular do baço e análise fenotípica por citometria 

de fluxo  

 

Em condições assépticas, o baço de cada animal foi removido 

cirurgicamente e transportado para uma placa de Petri pequena, contendo 5mL de 

RPMI-1640 incompleto. Logo após, este baço foi cuidadosamente macerado com 

auxílio de peneiras (cell strainer) estéreis. Esta suspensão de células esplênicas foi 

transferida para tubos cônicos (Falcon) e submetida à centrifugação de 1800 rpm 

durante 10 minutos a 4°C, sendo o sobrenadante desprezado. Em seguida, foi 

adicionado 2mL de tampão hemolítico ACK durante 2 minutos, à temperatura 

ambiente. Após centrifugação a 1800 rpm por 10 minutos, as células foram 

ressuspensas em 10mL de RPMI-1640 incompleto. Esta suspensão de células 

permaneceu em repouso por 10 minutos a 4°C para sedimentação de fragmentos 

tissulares (matriz), que posteriormente foram removidos. Em seguida, após 

homogeneização cuidadosa dos tubos, acrescentou-se 5µL desta suspensão celular 

em 495µL de solução de Azul de Trypan para a contagem de células viáveis em 

câmara de Neubauer. Depois disto, as concentrações foram acertadas para 2x107 

células/mL em meio RPMI-1640 incompleto, para cada animal.  

Na análise fenotípica das subpopulações de linfócitos, através da 

técnica de citometria de fluxo, utilizaram-se anticorpos monoclonais marcados com 

substâncias fluorescentes, dirigidas contra antígenos de superfície destas células. 

Primeiramente, alíquotas de 100µL da suspensão de células esplênicas, descrito 

anteriormente, foram distribuídas em tubos de citometria, e fixados com 150µL de 

paraformaldeído 4% por 10 minutos em gelo. Após lavagem com PBS (1x) gelado e 

centrifugação de 3600 rpm por 4 minutos a 4°C, o sobrenadante foi descartado. Em 

seguida, foi adicionado 50µL de Fcblock diluído em tampão Cell Staining Buffer por 
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20 minutos a 4°C, ao abrigo da luz. Após o término da incubação, as células foram 

lavadas com PBS (1x) gelado, sendo submetidas à centrifugação de 3600 rpm por 4 

minutos e o sobrenadante descartado.  

Depois que o pellet foi ressuspendido, este foi incubado por 30 minutos 

a 4°C (ao abrigo da luz) com anticorpos monoclonais específicos para as 

subpopulações de linfócitos, conforme a Tabela 2.  

Também neste experimento, todos os anticorpos foram obtidos da BD 

Biosciences Pharmingen, e utilizados na diluição 1:100µL. Após a incubação, as 

células foram lavadas com PBS (1x) gelado e submetidas à centrifugação de 3600 

rpm por 4 minutos, sendo o sobrenadante descartado. Ao término, foi adicionado ao 

pellet 150µL de paraformaldeído 1%, diluído em PBS (1x) gelado. A análise foi 

realizada em citômetro de fluxo Becton Dickinson FACScan com software DIVA 

(BD). 

Tabela 2. Anticorpos monoclonais utilizados na análise fenotípica de esplenócitos: 

Anticorpo Clone Concentração 

Anti-RAT CD3 – APC 1F4 0,2mg/mL 

Anti-RAT CD4 – PECy-7 OX-35 0,2mg/mL 

Anti-RAT CD8a – PercP OX-8 0,2mg/mL 

Anti-RAT CD45RA – PE OX-33 0,2mg/mL 

Anti-RAT CD161a – FITC 10/78 0,5mg/mL 

 
 

3.15 Obtenção do extrato parasitário a partir da cepa Y de T. cruzi 
 

As formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi foram obtidas a partir 

de culturas de células LLCMK2 (do inglês, “monkey kidney fibroblast cell line”).  

As células LLCMK2 foram infectadas com a cepa Y de T. cruzi e 

mantidas em meio RPMI-1640 suplementado com 5% de SBF por cinco dias em 

estufa de atmosfera úmida contendo 5% de CO2 a 37°C, até obter-se uma cultura 

uniforme e confluente. 

Após este período, as formas tripomastigotas foram submetidas à 

centrifugação por 1000 rpm durante 10 min a 4°C, para precipitação das células 

debris. Em seguida, o sobrenadante foi centrifugado por 5000 rpm por 10 min a 4°C, 



26 
 
 

para a precipitação dos parasitas. Este sedimento resultante foi lavado cinco vezes 

em PBS gelado (pH - 7.2) a 3000 rpm por 5 minutos. Após a última centrifugação, o 

sobrenadante foi desprezado e os parasitas ressuspensos em 1,5mL de PBS 

gelado, sendo então, realizado três a cinco ciclos de sonicação (20KHz, 30 watts), 

por 30 segundos cada ciclo, para lise dos parasitas (extrato parasitário). O 

sobrenadante resultante foi filtrado (membrama 0,45µm) e transferido para 

eppendorfs estéreis, sendo em seguida congelado à temperatura de -80°C (Brazão 

et al., 2015). Após vários processos de obtenção das frações solúveis do parasita foi 

realizado um “pool” das diferentes extrações e a quantificação das proteínas foi 

realizada pelo método de Bradford (1976), utilizando albumina sérica bovina (BSA) 

como padrão. 

O antígeno específico de T. cruzi obtido foi usado nos ensaios in vitro 

de proliferação celular de esplenócitos (CFSE) e apoptose. A concentração do 

extrato parasitário (proteínas solúveis) utilizada nos ensaios foi de 300µg/mL.  

 

3.16 Análise do padrão de apoptose no baço – Marcação com anexina-V e 

iodeto de propídeo 

 

Para a análise do processo de apoptose, a suspensão de células 

esplênicas (100µL), acertadas para 2x106 células/mL, com meio RPMI-1640 

incompleto, foi distribuída em tubos de citometria. Estas células foram centrifugadas 

a 3600 rpm por 4 minutos a 4°C, sendo o sobrenadante descartado. Em seguida, 

adicionou-se às suspensões celulares, 100µL da solução tampão de ligação de 

anexina-V (Annexin Binding Buffer – BD Biosciences Pharmingen) diluído 1:10 em 

água purificada e 1µL de anexina-V FITC (isotiocianato de fluoresceína). As células 

foram incubadas por 15 minutos (ao abrigo da luz) à temperatura ambiente. No 

momento da leitura em citômetro de fluxo, foi adicionado 1µL de iodeto de propídeo 

(PI).  

Adicionalmente, foi realizada a análise de apoptose de esplenócitos em 

cultura celular (in vitro). Para esta análise, as células (2x106 células/poço) foram 

distribuídas em placas de 96 poços e incubadas em estufa de atmosfera úmida a 5% 

CO2 por um período de 24 horas. As amostras também foram distribuídas e 
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incubadas com antígeno específico de T. cruzi (300µg/mL). Após o período de 

incubação, as células foram transferidas para tubos de citometria e lavadas duas 

vezes (volume de 200µL) em tampão Annexin Bindding Buffer (BD) e centrifugadas 

a 3600rpm por 4 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi 

ressuspenso com tampão de ligação Annexin Bindding Buffer diluído e anexina-V 

(FITC), em diluição 1:100. Prosseguiu-se a incubação de 15 minutos ao abrigo da 

luz em temperatura ambiente (Brazão et al., 2015). No momento da leitura, foi 

adicionado PI em diluição 1:100 e as amostras foram lidas em citômetro de fluxo 

Becton Dickinson FACScan com software DIVA (BD).  

 

3.17 Análise da proliferação de esplenócitos por método de CFSE 
 

Para realização do ensaio de esplenócitos, estas células foram 

ajustadas, na concentração de 2x106células/mL, sendo em seguida ressuspensas 

em PBS (1x) pré-aquecido (37°C) e incubados com 1,1µL de CFSE (do inglês, 

“carboxyfluorescein succinimidyl ester” – BD Biosciences Pharmingen) (5µM), 

durante 10 minutos ao abrigo da luz a 37°C. Os tubos contendo as suspensões 

celulares foram agitados gentilmente de forma periódica a cada 2 minutos para 

assegurar uma marcação homogênea. Em seguida, a marcação foi bloqueada pela 

adição de meio RPMI-1640 (gelado) contendo 5% de SBF. Em seguida, os tubos 

foram agitados gentilmente e deixados à temperatura ambiente por 1 minuto. Após o 

tempo, estes foram submetidos à centrifugação de 8000 rpm por 1 minuto a 4°C, 

sendo o sobrenadante descartado e o pellet ressuspendido em meio RPMI-1640.  

Alíquotas desta suspensão (100µL) foram distribuídas em tubos de 

citometria para leitura basal, em citômetro de fluxo Becton Dickinson FACScan (BD), 

e em placas de 96 poços com fundo redondo (incubadas ao abrigo da luz) em estufa 

de atmosfera úmida (5% de CO2), durante 4 dias a 37°C. Ambos, na presença de 

antígenos específicos de T. cruzi (300µg/mL) e Concanavalina A (ConA – 2,5µg/mL) 

(SIGMA, USA). Após o término da incubação, as células foram aspiradas da placa e 

distribuídas em tubos de citometria, sendo que, cada poço da placa, foi lavado três 

vezes com 100µL de PBS (1x). Em seguida, adicionou-se 100µL de Fcblock diluído 
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em tampão de Cell Staining Buffer, com posterior incubação por 20 minutos a 4°C, 

ao abrigo da luz. 

 Após o término desta incubação, as células em suspensão foram 

lavadas com PBS (1x) gelado, sendo submetidas à centrifugação de 3600 rpm por 4 

minutos a 4°C e o sobrenadante descartado. Em seguida, as células foram 

marcadas com anticorpos monoclonais anti-CD3 APC (aloficocianina), diluídos em 

tampão Cell Staining Buffer (diluição 1:100µL), com posterior incubação por 30 

minutos, a 4°C, ao abrigo da luz (Lyons e Parish, 1994; Wang et al., 2007).  

Após a incubação, as células foram lavadas com PBS (1x) gelado e 

submetidas à centrifugação de 3600 rpm por 4 minutos, sendo o sobrenadante 

descartado. Foi adicionado ao pellet 150µL de paraformaldeído 1%, diluído em PBS 

(1x) gelado. A análise foi realizada em citômetro de fluxo Becton Dickinson FACScan 

com software DIVA (BD). 

 

3.18 Histologia do coração  
 

O coração foi extraído cirurgicamente e lavado em solução salina 0,9% 

estéril, com posterior fixação em solução de ALFAC (mistura de álcool etílico, formol 

e ácido acético) por 24 horas. Após este período, o ALFAC foi retirado e substituído 

por álcool etílico 80%, até a inclusão do órgão em parafina. Foram confeccionados 

cortes histológicos de 6µM de espessura, sendo obtidos 15 cortes de cada coração 

(90 cortes por grupo experimental), corados com hematoxilina-eosina (HE). O 

parasitismo foi determinado através da análise quantitativa do número de ninhos de 

amastigotas observados em todo corte histológico do coração (400x). 

 

3.19 Análise estatística  
 

Os dados experimentais foram analisados estatisticamente pelo 

programa computacional GraphPad Prism® versão 5.0 (Graph Pad Software, USA).  

A comparação entre os grupos experimentais foi realizada através da 

análise de variância, One Way ANOVA seguido do post-test de Bonferroni. 
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 A análise estatística da parasitemia sanguínea e do parasitismo 

cardíaco dos animais dos grupos infectados (I e IG) foi realizada utilizando-se o teste 

não paramétrico de Mann-Whitney.  

Considerou-se estatisticamente significante p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 
 

4.1 Interferência da grelina no peso dos animais 
 

 

 A Figura 3 mostra os pesos dos ratos machos no primeiro dia 

(parâmetro basal) quando estes chegaram ao laboratório de Parasitologia.  
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Figura 3. Peso em gramas (g) dos ratos Wistar machos antes da infecção e do início 

dos tratamentos, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle tratado 

com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado 

com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). Para 

cada grupo de animais em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados 

em média e erro padrão da média. 
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A Figura 4 mostra os pesos dos ratos machos no dia anterior à 

eutanásia, ou seja, um dia antes do experimento.  

Os animais tratados com grelina apresentaram uma redução 

estatisticamente significante no peso corporal tanto no grupo controle (CG) como no 

grupo infectado (IG), quando comparados aos grupos sem tratamento (C e I). 
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Figura 4. Peso em gramas (g) dos ratos Wistar machos no dia anterior à eutanásia, 

nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle tratado com grelina (CG), 

infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado com benzonidazol 

(IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). Para cada grupo de 

animais em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em média e erro 

padrão da média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são 

significantemente diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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4.2 Parasitemia  
 

A parasitemia foi realizada no 8° e 15º dias da infecção (Figura 5).  

No 8º dia da infecção, a parasitemia dos animais do grupo infectado 

tratado com grelina (IG) foi semelhante ao grupo infectado sem tratamento (I). Os 

animais tratados com benzonidazol (IB) e tratados com a associação das 

substâncias (grelina e benzonidazol – IGB) apresentaram negativação da 

parasitemia sanguínea. 

No 15° dia da infecção, a parasitemia foi negativa em todos os animais 

dos grupos infectados (I, IG, IB e IGB).  
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Figura 5. Número de parasitas/mL de sangue nos animais infectados i.p. com 2,0 x 

105 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de T. cruzi, nos seguintes grupos: 

infectado (I - 8º dia de infecção), infectado tratado com grelina (IG - 8º dia de 

infecção), infectado tratado com benzonidazol (IB - 8º dia de infecção) e infectado 

tratado com grelina e benzonidazol (IGB - 8º dia de infecção). U=5,0; H0 = H1. 
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4.3 Determinação de macrófagos peritoneais e expressão de RT1B por 

citometria de fluxo 

 

4.3.1 Macrófagos Peritoneais 
 

No 15º dia da infecção, o grupo infectado tratado com grelina (IG) ou 

benzonidazol (IB) não apresentou diferença estatisticamente significante quando 

comparados ao grupo infectado sem tratamento (I). Já o grupo infectado tratado com 

a associação das substâncias (IGB) apresentou uma redução no percentual destas 

células quando comparado ao grupo I (Figura 6). 
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Figura 6. Representação do percentual de macrófagos obtidos a partir do lavado 

peritoneal de ratos Wistar machos no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos 

experimentais: controle (C), controle tratado com grelina (CG), infectado (I), 

infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado com benzonidazol (IB) e 

infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). Para cada grupo de animais em 

cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em média e erro padrão da 

média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significantemente 

diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 

 

 



34 
 
 

4.3.2 Macrófagos RT1B+ 

 

Em relação à expressão de RT1B em macrófagos, os animais 

infectados tratados com grelina (IG) apresentaram um aumento significante na 

expressão da molécula RT1B em macrófagos quando comparados aos animais 

infectados sem tratamento (I). Por outro lado, o grupo IGB mostrou uma redução 

estatisticamente significante da expressão de RT1B quando comparado aos grupos 

I, e IG (Figura 7). 
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Figura 7. Representação da expressão do antígeno RT1B em macrófagos obtidos a 

partir do lavado peritoneal de ratos Wistar machos no 15º dia da infecção, nos 

seguintes grupos experimentais: controle (C), controle tratado com grelina (CG), 

infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado com benzonidazol 

(IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). Para cada grupo de 

animais em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em média e erro 

padrão da média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são 

significantemente diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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4.4 Quantificação de óxido nítrico (NO) 
 

 Sendo o NO um gás de meia vida-curta, foi realizada a quantificação 

das concentrações de nitrito (produto de oxidação do NO).  

A Figura 8 mostra as concentrações de nitrito (µM) obtidas do lado 

peritoneal no 15º dia após a infecção, estimulado ou não com LPS, nos diferentes 

grupos experimentais.  

Sem LPS: Os animais infectados tratados com grelina (IG) mostraram 

um percentual das concentrações de nitrito semelhantes aos animais infectados sem 

tratamento (I). O grupo IB mostrou uma redução significativa nas concentrações de 

nitrito quando comparado aos grupos IG e I. O grupo IGB também apresentou uma 

redução significativa nas concentrações de nitrito quando comparado ao grupo I.  

Com LPS: Os resultados foram semelhantes aos descrito 

anteriormente. 
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Figura 8. Concentrações de Nitrito (µM) em cultura de células peritoneais 

(macrófagos) estimuladas ou não com LPS (10µg/mL), coletadas de ratos Wistar no 

15° dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle 

tratado com grelina (CG), infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado com 

benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). Para cada 

grupo de animais em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em 

média e erro padrão da média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são 

significantemente diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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 4.5 Análise de células NK (CD161+) e NKT (CD3+CD161+) 
 

No 15° dia após a infecção, os animais infectados tratados com grelina 

(IG) apresentaram um elevado percentual de células NK quando comparado aos 

demais grupos experimentais, sendo estatisticamente significante. Os animais 

infectados tratados com benzonidazol (IB) apresentaram uma redução significativa 

no percentual de células NK quando comparados aos grupos IG e I (Figura 9). 

O percentual de células NKT dos animais infectados tratados com 

grelina (IG) não apresentou diferença estatística quando comparado aos animais 

infectados sem tratamento (I). No entanto, os grupos IB e IGB mostraram redução 

significante no percentual de células NKT, apresentando percentuais semelhantes 

aos animais controles sem tratamento (Figura 9). 
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Figura 9. Análise do percentual de células NK (A) e células NKT (B) obtidas do baço 

de ratos Wistar no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle  

(C), controle tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina 

(IG), infectado tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e 

benzonidazol (IGB). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n=6; 

resultados apresentados em média e erro padrão da média. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significantemente diferentes, p<0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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 4.6 Análise das subpopulações de linfócitos CD3+ CD4+  
 

Os resultados apresentados na Figura 10 mostraram que o tratamento 

dos animais infectados com grelina ou benzonidazol, isoladamente, não alterou o 

percentual de linfócitos TCD4+ quando comparados ao grupo infectado sem 

tratamento (I). Por outro lado, o grupo IGB mostrou um aumento significante no 

percentual de linfócitos TCD4+ em relação aos grupos I, IB e IG. 
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Figura 10. Avaliação das subpopulações de linfócitos CD3+ CD4+ no baço de ratos 

Wistar no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), 

controle tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), 

infectado tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e 

benzonidazol (IGB). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n=6; 

resultados apresentados em média e erro padrão da média. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significantemente diferentes, p<0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 

 

 

 

 

 



38 
 
 

4.7 Análise das subpopulações de linfócitos CD3+ CD8+  
 

Os animais infectados tratados com grelina (IG), benzonidazol (IB) ou 

associação das substâncias (IGB) apresentaram redução nos percentuais de 

linfócitos TCD8+ quando comparado aos animais infectados sem tratamento (I), 

sendo estatisticamente significante (Figura 11). No entanto, os animais infectados 

tratados com grelina (IG) mostraram maior percentual de células T CD8+ quando 

comparados ao grupo IB. 
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Figura 11. Avaliação das subpopulações de linfócitos CD3+ CD8+ no baço de ratos 

Wistar no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), 

controle tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), 

infectado tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e 

benzonidazol (IGB). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n=6; 

resultados apresentados em média e erro padrão da média. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significantemente diferentes, p<0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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4.8 Análise dos percentuais de linfócitos B (CD45RA+) 
 

 Com base nos resultados apresentados, o tratamento com 

benzonidazol (IB) e associação das substâncias (IGB) resultou em aumento no 

percentual de linfócitos B (CD45RA+) no 15º dia da infecção. No entanto, o grupo IG 

não apresentou diferença estatística quando comparado ao grupo I (Figura 12).  
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Figura 12. Avaliação fenotípica do percentual de linfócitos B (CD45RA+) no baço de 

ratos Wistar no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle 

(C), controle tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina 

(IG), infecta do tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e 

benzonidazol (IGB). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n=6; 

resultados apresentados em média e erro padrão da média. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significantemente diferentes, p<0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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4.9 Análise da proliferação de esplenócitos pela técnica de CFSE 
 

O CFSE (carboxyfluorescein succinimidyl ester) é uma molécula 

fluorescente capaz de se ligar a proteínas do citoplasma celular e ser distribuído às 

células filhas. Assim, o aumento da proliferação de esplenócitos é detectado em 

função da redução da fluorescência nestas células.    

De acordo com os resultados, no grupo infectado tratado com grelina 

(IG) observou-se uma redução estatisticamente significante na proliferação de 

esplenócitos (tanto em basal – Meio e ConA, como em cultura celular) quando 

comparado ao grupo infectado sem tratamento (I). Embora no parâmetro basal com 

o extrato parasitário os animais infectados tratados com grelina (IG) não demonstrou 

diferença estatística em relação ao grupo I, foi observado um percentual menor da 

proliferação de esplenócitos (Figuras 13 e 14).  

O grupo IGB também mostrou redução estatisticamente significante na 

proliferação de esplenócitos quando comparado ao grupo I (Figuras 13 e 14). 

O grupo controle (sem infecção) tratado com grelina (CG) apresentou 

em todos os parâmetros um percentual significativamente maior de esplenócitos em 

proliferação quando comparado ao grupo controle sem tratamento (C) (Figuras 13 e 

14).  
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4.9.1 CFSE – Basal  
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Figura 13. Representação da proliferação de esplenócitos, a partir do baço de ratos 

Wistar no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), 

controle tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), 

infectado tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e 

benzonidazol (IGB). Para cada grupo de animais n=6; os resultados estão 

apresentados em média e erro padrão da média. Grupos que não compartilham a 

mesma letra são significantemente diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e 

Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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4.9.2 CFSE – Cultura celular de 4 dias 
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Figura 14. Proliferação de esplenócitos a partir do baço de ratos Wistar no15º dia da 

infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle tratado com 

grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado com 

benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). As células 

foram marcadas com CFSE, colocadas em meio de cultura durante 4 dias, em 

contato com ConA (2,5µg/mL) e antígenos de T. cruzi (300µg/mL). Após a incubação 

de 4 dias, as células foram marcadas com anticorpo anti-CD3 (APC) e a proliferação 

foi avaliada em citômetro de fluxo. Para cada grupo de animais n=6; os resultados 

estão apresentados em média e erro padrão da média. Grupos que não 

compartilham a mesma letra são significantemente diferentes, p<0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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4.10 Análise do padrão de apoptose – Marcação com anexina-V e iodeto de 

propídeo.  

 

No 15° dia da infecção, os resultados demonstraram que os animais 

infectados tratados com grelina (IG) apresentaram uma redução nos padrões de 

apoptose inicial e apoptose tardia quando comparados aos demais grupos 

experimentais, sendo estatisticamente significante (Figuras 15 A e B).  

No entanto, o tratamento dos animais infectados com benzonidazol (IB) 

e associação das substâncias (IGB) produziu um aumento no percentual de células 

em estágio tardio de apoptose (Figura 15 B). 

O grupo IG apresentou elevado percentual de células viáveis quando 

comparado aos demais grupos experimentais, sendo estatisticamente significante 

(Figura 15 C).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

4.10.1 Apoptose Basal 
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Figura 15. Avaliação do padrão de apoptose através da marcação de células 

esplênicas de ratos Wistar, utilizando-se anexina-V (FITC) e iodeto de propídeo (PI), 

no 15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle 

tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado 

tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). 

As células foram marcadas com anexina-V para caracterização do estágio recente 

de apoptose (A) e também com anexina-V e iodeto de propídeo para caracterização 

do estágio tardio de apoptose (B). Em (C), células viáveis. Para cada grupo de 

animais em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em média e erro 

padrão da média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são 

significantemente diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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4.10.2 Apoptose em cultura celular 
 

 A Figura 16 apresenta os padrões de apoptose, inicial e tardia, em 

cultura celular de células esplênicas.  

 

 Apoptose inicial:  

 Sem estímulo e com estímulo: Os animais infectados tratados com 

grelina (IG), benzonidazol (IB) ou associação das substâncias (IGB) apresentaram 

menores percentuais nos padrões de apoptose inicial quando comparados ao grupo 

infectado sem tratamento (I), sendo a redução estatisticamente significante (Figuras 

16 A e B). 

 

Apoptose tardia:  

Sem estímulo: o grupo IG apresentou um menor percentual nos 

padrões de apoptose tardia quando comparado ao grupo I, embora não possua 

diferença estatística (Figura 16 C). 

Com estímulo: Os animais do grupo IG apresentaram menores 

percentuais nos padrões de apoptose tardia quando comparados ao grupo I, sendo 

estatisticamente significante (Figura 16 D). 
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Apoptose em cultura celular 
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Figura 16. Análise do padrão de apoptose, estimuladas ou não com extrato 

parasitário (300µg/mL) utilizando-se anexina-V (FITC) e iodeto de propídeo (PI), no 

15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle 

tratado com grelina (CG), infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado 

tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). 

As células foram marcadas com anexina-V para caracterização do estágio recente 

de apoptose (A e B) e também com anexina-V e iodeto de propídeo para 

caracterização do estágio tardio de apoptose (C e D). Para cada grupo de animais 

em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em média e erro padrão 

da média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significantemente 

diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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4.10.3 Células viáveis (Anexina V-PI-) 
 

A Figura 17 mostra o percentual de células esplênicas viáveis (não 

estimuladas e estimuladas com extrato parasitário). 

As células esplênicas não estimuladas e também as células 

estimuladas com extrato parasitário, dos animais infectados e tratados com grelina 

(IG), benzonidazol (IB) e associação das substâncias (IGB), apresentaram maiores 

percentuais de células viáveis quando comparadas ao grupo infectado sem 

tratamento (I), sendo estatisticamente significantes.  
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Figura 17. Análise do padrão de apoptose, estimuladas ou não com extrato 

parasitário (300µg/mL) utilizando-se anexina-V (FITC) e iodeto de propídeo (PI), no 

15º dia da infecção, nos seguintes grupos experimentais: controle (C), controle 

tratado com grelina (CG) infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado 

tratado com benzonidazol (IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). 

Gráficos A e B: avaliação do percentual de células viáveis (anexina V-PI-). Para cada 

grupo de animais em cada dia de experimento n=6; resultados apresentados em 

média e erro padrão da média. Os grupos que não compartilham a mesma letra são 

significantemente diferentes, p<0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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4.11 Resultados Histopatológicos  
 

4.11.1 Parasitismo cardíaco  
 

A Figura 18 mostra o número de ninhos de amastigotas nos cortes 

histológicos dos corações dos grupos infectado sem tratamento (I), infectado tratado 

com grelina (IG), infectado tratado com benzonidazol e infectado tratado com grelina 

e benzonidazol (IGB). 

Nossos resultados mostraram que no 15º dia da infecção, os animais 

infectados tratados com grelina (IG) apresentou maior número de ninhos de 

amastigotas no tecido cardíaco quando comparado aos animais infectados sem 

tratamento (I), sendo estatisticamente significante. No entanto, os animais infectados 

tratados com benzonidazol (IB) ou com associação das substâncias (IGB) 

mostraram ausência de parasitas no tecido cardíaco. 
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Figura 18. Número de ninhos de amastigota observados nos cortes histológicos do 

coração de ratos Wistar machos infectados i,p. com 2,0 x 105 formas tripomastigotas 

sangüícolas da cepa Y de T. cruzi, no 15° dia da infecção, nos seguintes grupos: 

infectado (I), infectado tratado com grelina (IG), infectado tratado com benzonidazol 

(IB) e infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB). U=5,0; H0 = H1 
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4.11.2  Histologia do coração 
  

4.11.2.1 Grupo controle sem infecção e sem tratamento (C) 

 

 

Figura 19. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos não infectados e sem tratamento (C). A e B. Aspecto histológico do tecido 

cardíaco. Hematoxilina-eosina (400x). 

B 

A 
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4.11.2.2 Grupo controle tratado com grelina (CG) 

 

 
 

 

Figura 20. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos não infectados tratados com grelina (CG). A e B. Aspecto histológico do 

tecido cardíaco. Hematoxilina-eosina (400x). 

A 

B 
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4.11.3 Grupos infectados 
 

Os aspectos histológicos do coração dos animais pertencentes aos 

diferentes grupos infectados estão apresentados nas Figuras 21 a 26. 

Os exames histológicos do coração dos animais infectados sem 

tratamento (I) mostraram grandes ninhos de amastigotas, com intensa reação 

inflamatória e destruição tecidual (Figura 21 A e B; Figura 22 C e D). 

Os animais infectados tratados com grelina (IG) também apresentaram 

elevado parasitismo tecidual, no entanto, a maioria dos ninhos era de tamanho 

menor (Figura 23 A e B e Figura 24 A e B). O tratamento com grelina mostrou pouco 

infiltrado inflamatório no tecido cardíaco e ausência de destruição tecidual (Figuras 

23 e 24). 

Os animais infectados tratados com benzonidazol (IB) não 

apresentaram ninhos de amastigota no tecido cardíaco, e o aspecto histológico foi 

semelhante aos grupos controles (C e CG) (Figura 25 A e B). 

 Os animais infectados tratados com grelina e benzonidazol (IGB) 

também não apresentaram ninhos de amastigotas, sendo os aspectos histológicos 

semelhantes ao grupo IB (Figura 26 A e B). 
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4.11.3.1 Grupo infectado sem tratamento (I) 

 

 

Figura 21. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos infectados pela cepa Y de T. cruzi sem tratamento (I), no 15° dia de 

infecção. A e B. Aspecto histológico do coração. As setas mostram vários ninhos de 

amastigotas, com células inflamatórias ao redor. Hematoxilina-eosina (A-400x; B-

1000x). 

B 

A 



53 
 
 

 

 

Figura 22. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos infectados pela cepa Y de T. cruzi sem tratamento (I), no 15° dia de 

infecção. C. A seta mostra um ninho de amastigota no coração (400x). D. Ninho de 

amastigota em maior aumento (1000x). Hematoxilina-eosina. 

D 

C 
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4.11.3.2 Grupo infectado tratado com grelina (IG) 

 

 

Figura 23. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos infectados pela cepa Y de T. cruzi tratados com grelina (IG), no 15° dia de 

infecção. A seta mostra um pequeno ninho de amastigotas no coração (A-400x; B-

1000x). Notar reduzido número de células inflamatórias. Hematoxilina-eosina.  

B 

A 
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Figura 24. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos infectados pela cepa Y de T. cruzi tratados com grelina (IG), no 15° dia de 

infecção. C. A seta mostra um grande ninho de amastigota no coração (400x). D. 

Ninho de amastigotas em maior aumento (1000x). Notar reduzido número de células 

inflamatórias. Hematoxilina-eosina. 

C 

D 
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4.11.3.3 Grupo infectado tratado com benzonidazol (IB) 

 

 

 

Figura 25. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos infectados pela cepa Y de T. cruzi tratados com benzonidazol (IB), no 15° 

dia de infecção. A e B. Aspecto histológico do coração. Hematoxilina-eosina (400x). 

B 

A 
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4.11.3.4 Grupo infectado tratado com grelina e benzonidazol (IGB) 

 

 

 

Figura 26. Fotomicrografia de cortes histológicos do coração de ratos Wistar 

machos infectados pela cepa Y de T. cruzi tratados com grelina e benzonidazol 

(IGB), no 15° dia de infecção. A e B. Aspecto histológico do coração. Hematoxilina-

eosina (400x). 

A 

B 
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4.12 Eletrocardiograma  
 

Nos diferentes grupos experimentais (C, CG, I, IG, IB e IGB), o estudo 

registrou o eletrocardiograma nos tempos T0 (antes do inóculo) e T14 (14 dias após 

o inóculo), sendo avaliadas as seguintes variáveis eletrocardiográficas: frequência 

cardíaca (FC), duração e amplitude da onda P (despolarização atrial); intervalo PR 

(tempo correspondente entre o início da despolarização atrial e ventricular), duração 

do QRS (referente a despolarização ventricular) e amplitude da onda R (maior 

deflexão do complexo QRS); amplitude da onda T (medida de repolarização 

ventricular); intervalo QT (intervalo entre o início da despolarização ventricular e final 

da repolarização ventricular) e intervalo QTc (intervalo QT corrigido pela frequência 

cardíaca utilizando a fórmula de Bazett).  

O tempo T0 representa o período inicial em que os animais de todos os 

grupos experimentais foram submetidos ao exame eletrocardiográfico. Esta 

avaliação confirmou que os animais deste estudo não apresentaram alterações 

cardíacas de relevância clínica. 

O tempo T14 representa o período em que os animais foram 

novamente submetidos ao exame eletrocardiográfico após a infecção e/ou 

tratamento. 

A Figura 27 e a Tabela 3 mostram o traçado e os parâmetros 

eletrocardiográficos normais (onda P, onda T e complexo QRS), respectivamente, do 

grupo controle sem infecção e sem tratamento (C).  

A Figura 28 e a Tabela 4 mostram o traçado e parâmetros 

eletrocardiográficos dos animais sem infecção tratados com grelina (CG). Neste 

grupo, o registro eletrocardiográfico foi semelhante ao grupo C, indicando que o 

tratamento com grelina não produziu alterações cardíacas nos animais na doença de 

Chagas aguda experimental. 

Nossos resultados mostraram que os animais infectados sem 

tratamento (I) apresentaram no tempo T14 um traçado eletrocardiográfico com 

arritmias de origem ventricular, sendo complexos ventriculares prematuros 

monomórficos (Figura 29). Em relação às variáveis eletrocardiográficas, houve 

aumento na duração dos intervalos PR e QT, e diminuição de amplitude da onda R, 

com significância estatística (Tabela 5).  
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Em relação ao grupo dos animais infectados tratados com grelina (IG), 

no tempo T14, cinquenta por cento dos animais apresentaram complexos 

ventriculares prematuros monomórficos, com presença de bigeminismo e 

trigeminismo ventriculares (Figuras 30 e 31, respectivamente). Em comparação às 

variáveis eletrocardiográficas, esses animais apresentaram aumento da duração dos 

intervalos PR e QTc, diminuição de amplitude da onda R e onda P, sendo 

estatisticamente significante (Tabela 6). Assim, o grupo IG mostrou mais eventos 

arrítmicos quando comparado ao grupo I. Esses eventos arrítmicos provavelmente 

estão relacionados à infecção por T. cruzi, pois a grelina não produziu nenhuma 

alteração cardíaca nos animais sem infecção (CG). 

Os animais infectados tratados com benzonidazol (IB) não 

apresentaram alterações de ritmo (Figura 32) e das variáveis eletrocardiográficas no 

tempo T14 (Tabela 7).  

Os animais infectados tratados com a associação das substâncias 

(IGB) no tempo T14 apresentaram resultados semelhantes ao grupo IB (Figura 33 e 

Tabela 8). 
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4.12.1  Registro eletrocardiográfico do grupo controle (C) 
 
Tabela 3. Parâmetros eletrocardiográficos do grupo controle sem infecção e sem 
tratamento (C) nos tempos T0 e T14, mostrando os valores médios e desvio-padrão.  

Variáveis 
eletrocardiográficas 

T0 T14 p 

FC(bpm) 469±32,03 438,5±20,36 0,148 

P(mV) 0,061±0,022 0,051±0,007 0,332 

P(ms) 29±2,44 29,67±2,42 0,564 

PR(ms) 42,17±2,78 28,83±2,92** 0,005 

QRS(ms) 27,50±3,27 28,83±2,92 0,568 

R(mV) 0,128±0,038 0,106±0,025 0,419 

T(mV) 0,100±0,046 0,081±0,046 0,376 

QT(ms) 69,83±4,70 63,67±4,22 0,063 

QTc(ms) 195,2±13,14 171,8±10,11** 0,008 

  bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV:milivolts. *: p <0,05; **: p<0,01. 

 

 

Figura 27. Traçado eletrocardiográfico do grupo controle sem infecção e sem 

tratamento (C) no tempo T14. As setas demonstram as ondas P,Q,R,S,T. Velocidade 

do registro 50mm/s. Sensibilidade 2cm:1mV. 
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4.12.2  Registro eletrocardiográfico do grupo controle tratado com grelina (CG) 
 
Tabela 4. Parâmetros eletrocardiográficos do grupo controle tratado com grelina 
(CG) nos tempos T0 e T14, mostrando os valores médios e desvio-padrão.  

Variáveis 
eletrocardiográficas 

T0 T14 p 

FC(bpm) 445,0±36,71 435,8±26,51 0,748 

P(mV) 0,073±0,013 0,060±0,012 0,136 

P(ms) 31,17±2,04 31,67±3,14 0,864 

PR(ms)  45,67±1,03 46,67±2,06 0,437 

QRS(ms) 31,83±2,85 31±1,09 0,250 

R(mV) 0,20±0,09 0,19±0,07 0,747 

T(mV) 0,095±0,060 0,096±0,043 0,807 

QT(ms) 67,5±4,18 66,17±3,65 0,513 

QTc(ms) 183,8±8,72 176,7±9,68 0,335 

  bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV: milivolts. *: p<0,05; **: p<0,01. 

 

 

Figura 28. Traçado eletrocardiográfico do grupo controle sem infecção tratado com 

grelina (CG) no tempo T14. Velocidade do registro 50mm/s. Sensibilidade 2cm:1mV. 
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4.12.3  Registro eletrocardiográfico do grupo infectado sem tratamento (I) 
 
Tabela 5. Parâmetros eletrocardiográficos do grupo infectado sem tratamento (I) nos 
tempos T0 e T14, mostrando os valores médios e desvio-padrão.  

Variáveis 
eletrocardiográficas 

T0 T14 p 

FC(bpm) 465,5±18,25 425,5±27,05* 0,016 

P(mV) 0,043±0,012 0,040±0,012 0,737 

P(ms) 28,33±1,36 31,17±4,02 0,064 

PR(ms) 41±2,19 46,67±3,14** 0,006 

QRS(ms) 31±2,19 30,33±4,32 0,68 

R(mV) 0,16±0,05 0,08±0,02* 0,023 

T(mV) 0,101±0,054 0,098±0,073 0,935 

QT(ms) 67,3±2,58 76,17±5,81* 0,022 

QTc(ms) 187,8±9,23 211±37,3 0,170 

  bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV: milivolts. *: p<0,05; **: p<0,01. 

 

 

Figura 29. Traçado eletrocardiográfico do grupo infectado sem tratamento (I) no 

tempo T14. A seta indica o complexo ventricular prematuro monomórfico. Velocidade 

do registro 50mm/s. Sensibilidade 2cm:1mV. 
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4.12.4  Registro eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com grelina (IG) 
 
Tabela 6. Parâmetros eletrocardiográficos do grupo infectado tratado com grelina 
(IG) nos tempos T0 e T14, mostrando os valores médios e desvio-padrão. 

Variáveis 
eletrocardiográficas 

T0 T14 p 

FC(bpm) 477,8±31,77 431,3±29,34* 0,037 

P(mV) 0,070±0,010 0,048±0,014* 0,032 

P(ms) 31±2,68 31,17±2,85 0,625 

PR(ms) 45,17±3,06 52,17±3,37* 0,010 

QRS(ms) 30,83±3,06 32±3,40 0,626 

R(mV) 0,118±0,050 0,056±0,018** 0,004 

T(mV) 0,153±0,065 0,075±0,013* 0,011 

QT(ms) 67,83±3,65 81±6,41** 0,005 

QTc(ms) 191,5±11,79 217±14,18** 0,004 

  bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV: milivolts. *: p<0,05; **: p<0,01 

 

 

Figura 30. Traçado eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com grelina (IG).  

As setas indicam extrassístoles ventriculares ocorrendo a cada dois batimentos 

sinusais, indicando a presença de trigeminismo ventricular. Velocidade do registro 

50mm/s. Sensibilidade 2cm:1mV. 



64 
 
 

 

Figura 31. Traçado eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com grelina (IG) 

no tempo T14. As chaves apontam extrassístoles ventriculares ocorrendo a cada 

dois batimentos sinusais e intercaladas a cada batimento normal, indicando a 

presença de trigeminismo (A) e bigeminismo (B) ventriculares. Velocidade do 

registro 50mm/s. Sensibilidade 2cm:1mV. 
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4.12.5 Registro eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com  
benzonidazol (IB) 

 
Tabela 7. Parâmetros eletrocardiográficos do grupo infectado tratado com 
benzonidazol (IB) nos tempos T0 e T14, mostrando os valores médios e desvio-
padrão. 

Variáveis 
eletrocardiográficas 

T0 T14 p 

FC(ms) 491,8±23,39 433,2±39,26* 0,017 

P(mV) 0,046±0,019 0,056±0,020 0,515 

P(ms) 28,33±1,36 31,17±1,32 0,015 

PR(ms) 42,50±3,56 43,33±3,77 1,000 

QRS(ms) 28±3,46 28,17±0,98 0,513 

R(mV) 0,135±0,056 0,110±0,027 0,630 

T(mV) 0,125±0,041 0,136±0,027 0,518 

QT(ms) 62,67±7,91 68,17±4,53 0,196 

QTc(ms) 182±20,21 183,8±7,78 0,521 

  bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV: milivolts. *: p<0,05; **: p<0,01. 

 

 

Figura 32. Traçado eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com benzonidazol 

(IB) no tempo T14. Velocidade do registro 50mm/s. Sensibilidade 2cm:1mV. 
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4.12.6 Registro eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com grelina e   
benzonidazol (IGB) 

 
Tabela 8. Parâmetros eletrocardiográficos do grupo infectado tratado com grelina e 
benzonidazol (IGB) nos tempos T0 e T14, mostrando os valores médios e desvio-
padrão. 

Variáveis 
eletrocardiográficas 

T0 T14 p 

FC(bpm) 413±27,63 405±39,94 0,748 

P(mV) 0,058±0,014 0,063±0,017 0,683 

P(ms) 47,33±4,36 48,33±3,01 0,683 

PR(ms) 47,33±4,36 48,33±3,01 0,685 

QRS(ms) 31,67±3,01 28±2,75* 0,040 

R(mV) 0,135±0,054 0,107±0,036 0,375 

T(mV) 0,098±0,017 0,258±0,355 0,517 

QT(ms) 76±5,47 70±10,06 0,225 

QTc(ms) 201,2±11,70 181,7±27,72 0,420 

  bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV: milivolts. *: p<0,05; **: p<0,01. 

 

 

Figura 33. Traçado eletrocardiográfico do grupo infectado tratado com grelina e 

benzonidazol (IGB) no tempo T14. Velocidade do registro 50mm/s. Sensibilidade 

2cm:1mV.                                  



 

Discussão 
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5. DISCUSSÃO  

 

A infecção por Trypanosoma cruzi mobiliza inúmeros mecanismos 

humorais e celulares da resposta imune inata e adaptativa. Sabe-se que o sistema 

imune desempenha importante papel na interação do parasito com o hospedeiro (DE 

SOUZA et al., 2010; BASSO, 2013). Este contexto fortalece a ideia de que a 

deficiência nas respostas imunes celulares e/ou humorais à infecção por T. cruzi 

pode contribuir para a progressão da doença. Assim, o parasita é continuamente 

combatido e a sua multiplicação é reduzida nos tecidos do hospedeiro. No entanto, o 

parasita persiste, bem como a resposta imune. Células e mecanismos efetores da 

resposta imune são responsáveis pelo controle da multiplicação do parasita nos 

tecidos e também pelas lesões teciduais (TARLETON, 2007). 

Durante a fase aguda da infecção por T. cruzi e outros parasitas, como 

Leishmania sp, Plasmodium sp e Schistosoma mansoni, a indução da resposta 

inflamatória é importante para o controle da parasitemia. Vários recursos 

imunológicos são recrutados durante a infecção parasitária. Os macrófagos exercem 

grande importância nesse contexto, contudo, essa resposta precisa ser modulada 

uma vez que a exacerbação de mediadores inflamatórios como o óxido nítrico (NO) 

podem provocar danos graves aos tecidos do hospedeiro (TATAKIHARA et al., 

2015). Esta molécula atua por diferentes mecanismos que vão desde a modulação 

da resposta celular, via citocinas, e também através da produção de radicais livres, 

tais como, o ânion superóxido e peroxinitrito (GUTIERREZ et al., 2009).  

O NO é considerado uma das moléculas mais importantes do sistema 

imune inato devido ao seu papel antimicrobiano contra vários agentes patogênicos 

intracelulares, incluindo vírus, bactérias, fungos e protozoários  (NAHREVANIAN, 

2009). O mecanismo de toxicidade do NO frente ao T. cruzi depende da própria 

sensibilidade do parasita a esta molécula, sendo este processo diferente entre as 

cepas do parasita e também conforme o microambiente fisiológico. Assim, o NO é a 

principal molécula efetora produzida por macrófagos dentro da resposta imune inata 

ao T. cruzi (COLASANTI et al., 2002; SILVA et al., 2003). Contudo, na infecção 

chagásica, esta molécula pode atuar diretamente ou indiretamente na modulação de 

diversos mecanismos efetores. Como dito anteriormente, este processo envolve o 

efeito microbicida em decorrência da formação de radicais livres gerados após sua 
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produção, assim como a regulação ou aumento da resposta inflamatória induzida 

durante a infecção; assim, pode-se observar uma dualidade de função relacionada à 

produção de NO, no que diz respeito a sua concentração e na regulação da doença 

(GUTIERREZ et al., 2009).   

Estudos mostram que a grelina estimula a produção de NO em 

condições fisiológicas (FÖRSTERMANN & SESSA, 2012), no entanto, nossos 

resultados mostraram que durante a fase aguda da doença de Chagas experimental, 

a administração de grelina não ocasionou diferença significante na produção de NO.  

Nossos resultados mostraram que a expressão de moléculas de MHC 

de classe II (RT1B) em macrófagos, foi significativamente maior nos animais 

infectados tratados com grelina. A resposta imune inata e adaptativa tem como elo 

as moléculas MHC de classe II. Trata-se de heterodímeros expressos na superfície 

de células apresentadoras de antígenos. A deficiência na apresentação dessas 

moléculas pode levar à imunodeficiência grave, enquanto a expressão exacerbada 

pode levar ao surgimento de doenças autoimunes (XAUS et al., 2000). De forma 

similar ao NO, a expressão de moléculas de MHC de classe II também é 

fundamental para a resposta imunológica eficaz (XAUS et al., 2000). 

Waseem et al. (2008) caracterizaram o papel da grelina na produção 

de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias em macrófagos murinos (RAW 

264.7). Esses autores confirmaram inicialmente que a grelina e o receptor GHS-R1a 

são expressos nestes macrófagos e também comprovaram que a grelina inibe a 

produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α) de modo dose dependente.  

Piaggio et al. (2001) mostraram em modelos experimentais, que o 

benzonidazol reduz significantemente a síntese de nitrito no soro de ratos infectados 

com T. cruzi ou em cultura de macrófagos (sobrenadante). Estudos também relatam 

que o benzonidazol afeta a expressão gênica da enzima NO sintase indutível 

(iNOS), fundamental na produção de NO por macrófagos (MACMICKING et al., 

1997; REVELLI et al., 1999).  

Nossos resultados corroboram com Piaggio e colaboradores, indicando 

que o tratamento dos animais infectados com benzonidazol reduziu as 

concentrações de nitrito, sendo observado o mesmo padrão de resposta quando 

associado com a grelina. Esse evento pode estar associado ao papel tripanocida do 
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benzonidazol, que diminui a quantidade de tripomastigotas sanguícolas e 

consequentemente a resposta imune inerente. 

Nossos resultados mostraram que no 8º dia da infecção chagásica não 

houve alteração do número de tripomastigotas sanguícolas nos animais infectados 

tratados com grelina quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. No 

entanto, os animais tratados com a associação das substâncias (grelina e 

benzonidazol) apresentaram negativação da parasitemia sanguínea, confirmando a 

ação tripanocida do benzonidazol. 

Enquanto o estômago foi inicialmente considerado a maior fonte de 

produção de grelina, RNAm deste hormônio também foram encontrados no cérebro, 

jejuno, duodeno, cólon, pulmão, placenta e órgãos linfoides (VAN DER LELY et al., 

2004; HATTORI, 2009; TAUB et al., 2010).  

Hattori et al. (2001) confirmaram que a grelina e seus receptores (GHS-

R) estão localizados em neutrófilos e linfócitos humanos, sugerindo que a grelina 

pode modular células imunes. Portanto, a expressão de RNAm de grelina no sistema 

imune de humanos e roedores, também é encontrado em monócitos, células natural 

killer (NK), células T e B  (HATTORI, 2009; TAUB et al., 2010).  

Nossos resultados mostraram que a grelina produziu um aumento 

significante no percentual de células natural killer (NK) nos ratos com infecção 

chagásica aguda.  

As células natural killer são uma linhagem de células relacionadas com 

linfócitos que reconhecem células infectadas e respondem destruindo diretamente 

essas células. Assim, as células NK representam um grupo de linfócitos do sistema 

imune inato, com grande potencial citolítico e diversas funções fisiológicas (DUTHIE 

et al., 2005; SUN & LANIER, 2009).  

Shirshev et al. (2016) avaliaram o efeito da grelina em relação à 

produção de células NK no sangue periférico (in vitro) de mulheres gestantes. 

Quando a grelina era administrada (1,125 e 0,83ng/mL) à cultura de células, em 

determinadas semanas de gestação, havia um aumentou significante no número de 

células NK (NKp46+CD56bright). Nossos resultados também mostraram que o 

hormônio grelina influenciou a população de células NK, gerando uma ativação de 

resposta imune inata na infecção chagásica aguda experimental.  
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As células NKT, por sua vez, constituem um subconjunto de células 

NK, que compartilham características das células NK e das células T. Essas células 

são fundamentais na resposta imune (SUN & LANIER, 2009). No entanto, os grupos 

infectados e tratados com benzonidazol ou associação das substâncias 

(benzonidazol e grelina) mostraram redução significativa no percentual de células 

NKT, assemelhando-se com o grupo controle sem tratamento. Este resultado 

demonstra o efeito potencial tripanocida do benzonidazol, assim modulando a 

resposta imune de células NKT na infecção chagásica.  

As células T exercem importante papel na proteção contra o parasita e 

também na imunopatologia da doença (TARLETON et al., 1994; ZHANG & 

TARLETON, 1996). Experimentalmente, a depleção específica ou deleção gênica de 

linfócitos TCD4+ e TCD8+, levam ao aumento dos níveis de parasitemia e 

parasitismo tecidual (ROTTENBERG et al., 1993). Nossos resultados mostraram que 

o tratamento com grelina, de ratos infectados com T. cruzi, durante a fase aguda da 

doença, não alterou os percentuais de linfócitos TCD4+ (CD3+CD4+). Por outro lado, 

a administração associada de grelina e benzonidazol aos animais infectados 

mostrou um aumento significante no percentual de linfócitos TCD4+ em relação aos 

demais grupos infectados (I, IG, e IB), contribuindo para o controle da infecção.  

Em relação ao percentual de linfócitos TCD8+ (CD3+CD8+), os animais 

infectados tratados com grelina, benzonidazol ou associação das substâncias, 

apresentaram redução nos percentuais destas células quando comparado aos 

animais infectados sem tratamento.  

Entretanto, o predomínio desta subpopulação em diferentes tecidos, 

particularmente o coração, indica que essas células podem contribuir para os efeitos 

deletérios da doença, gerando uma resposta persistente e danosa (SILVERIO et al., 

2012). Com base nos nossos resultados, a grelina mostrou ação imunomoduladora 

em linfócitos TCD8+, assim, reduzindo possíveis efeitos adversos relacionados à 

lesões teciduais.  

Em nosso trabalho, a análise fenotípica das subpopulações de 

linfócitos B durante a infecção aguda por T. cruzi foi realizada através da marcação 

da molécula CD45RA. Na infecção chagásica, os linfócitos B produzem anticorpos 

envolvidos na opsonização, fagocitose e na lise do parasita mediado pelo sistema 

complemento, participando no controle da doença (BRENER & GAZZINELLI, 1997). 
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Nossos resultados mostraram que os animais submetidos ao tratamento associado 

(grelina e benzonidazol), apresentaram aumento no percentual de linfócitos B 

quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. O tratamento com 

benzonidazol induz danos não específicos ao parasita (forma tripomastigota) que 

poderiam expor antígenos de T. cruzi e induzir a resposta imune humoral mediada 

por linfócitos B (FERRAZ et al., 2009).  

Nossos resultados mostraram o papel da grelina como modulador da 

proliferação de linfócitos esplênicos em ratos infectados com T. cruzi. Xia et al. 

(2004) investigaram os efeitos da grelina sobre a resposta proliferativa de linfócitos T 

esplênicos murinos (BALB/c) marcados com anti-CD3, sendo a suspensão celular 

incubada com anti-CD3 sozinho (10 µg/mL) e em associação com grelina. Esses 

autores observaram que baixas concentrações de grelina potencialmente suprimia a 

incorporação de timidina; aumentando a concentração de grelina, os valores de 

proliferação diminuíam, mostrando que a grelina, in vitro, inibia a proliferação de 

células T de maneira dose-dependente. Assim, nossos resultados corroboram com 

Xia e colaboradores, indicando que o tratamento com grelina reduziu 

significantemente a linfoproliferação de esplenócitos em ratos chagásicos.  

Devido ao fato da grelina inibir a proliferação de linfócitos T, Xia e 

colaboradores (2004) investigaram se este hormônio tinha algum efeito na secreção 

de citocinas pelas células T. Nos estudos in vitro, esses pesquisadores verificaram 

que as células T esplênicas, marcadas com anti-CD3, expressavam RNAm para IL-

2, IFN-γ, IL-4 e IL-10. Quando a grelina (5nmol/L) era adicionada em cultura de 

células, havia uma supressão na expressão de IL-2 e IFN-γ (Th1) enquanto a 

expressão de IL-4 e IL-10 eram completamente inibidas pela grelina.  

O processo de apoptose ocorre normalmente durante o 

desenvolvimento e envelhecimento como um mecanismo homeostático para manter 

populações de células nos tecidos. A desregulação deste processo ocorre em várias 

condições patológicas, incluindo doenças neurodegenerativas, autoimunidade e 

câncer (OKADA & MAK, 2004). Então, a apoptose também acontece como um 

mecanismo de defesa celular, como ocorre em reações imunológicas ou mediante 

danos causados por patógenos ou agentes externos nocivos (NORBURY & 

HICKSON, 2001). 
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Nossos resultados mostraram de maneira inédita que a grelina 

apresenta efeito anti-apoptótico em células T esplênicas de ratos Wistar 

agudamente infectados com Trypanosoma cruzi. 

Vários trabalhos relatam o efeito anti-apoptótico da grelina em vários 

tipos celulares. Lee et al. (2016) mostraram que a grelina reverteu o quadro 

apoptótico de involução tímica induzido por estresse de contenção em camundongos 

C57BL/6 (B6). A grelina, quando administrada em timócitos antes do estresse de 

contenção, reduziu a taxa de morte celular, sugerindo que o hormônio protege as 

células de apoptose. Portanto, estes dados indicam que a grelina inibe a atividade 

de proteínas pró-apoptóticas. 

O efeito anti-apoptótico da grelina já foi relatado em outras células, tais 

como células β-pancreáticas (GRANATA et al., 2007), células epiteliais intestinais 

(Park et al., 2008) e adipócitos (KIM et al., 2004). Chung et al. (2008) relataram que 

o efeito anti-apoptótico da grelina é mediado pela ativação da via fosfatidil-inositol-3-

kinase (PI3K) e supressão da glicogênio sintase quinase-3β (GSK-3β), e 

estabilização da β- catenina.  

Este perfil anti-apoptótico também vem sendo amplamente estudado 

no contexto cardiovascular. Zhang et al. (2013) mostraram, em experimentos in vivo 

e in vitro, que a grelina reduziu a apoptose em cardiomiócitos, induzidos por 

isoproterenol e tunicamicina, melhorando a função cardíaca.  

Além da diminuição observada nos diferentes estágios de apoptose 

(recente ou tardio), nossos resultados mostraram que o tratamento com grelina, em 

animais infectados, apresentou elevado percentual de células viáveis quando 

comparados aos demais grupos experimentais, indicando o papel protetor da grelina 

sobre os linfócitos esplênicos. 

Nossos dados mostraram que a administração de grelina, nos animais 

infectados, não ocasionou redução significativa do número de ninhos de amastigotas 

no tecido cardíaco. Trabalhos demonstram que a grelina e seu receptor (GHS-R1a) 

podem ativar várias vias proteicas que controlam a mobilização de íons cálcio (Ca2+) 

intracelular (HOWARD et al., 1996; KOHNO et al., 2003). Howard et al. (1996) 

demonstraram que a interação de grelina com o receptor GHS-R1a, através da via 

Gq11-fosfatidil-inositol-fosfolipase C, resulta na mobilização de Ca2+ em células 

somatotróficas. Estudo conduzido por Kohno et al. (2003) mostrou que a ativação do 
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receptor GHS-R1a, presentes em neuropeptídeos Y de neurônios, também resulta 

na mobilização de Ca2+. Assim, como íons Ca2+ são importantes para a 

internalização de T. cruzi na célula hospedeira, este fenômeno poderia explicar a 

quantidade aumentada de ninhos de amastigota nos animais tratados com grelina.  

Ao contrário, a análise histológica do coração mostrou que os animais 

tratados com grelina (IG) apresentaram menor quantidade de infiltrado inflamatório e 

ausência de destruição tecidual, no 15° dia da infecção. Trabalhos demonstram que 

a grelina exerce potente efeito inibitório sobre a expressão de proteínas e RNAm de 

citocinas pró-inflamatóras, tais como IL-1β, IL-6 e TNF-α, via receptor GHS-R 

específico (DIXIT et al., 2004). Assim, a redução do infiltrado inflamatório observado 

no coração dos ratos chagásicos pode estar relacionada ao papel imunomodulador 

da grelina, além da inibição de citocinas pró-inflamatórias.  

Di Giovangiulio (2015) mostrou o efeito da grelina em modelos animais 

com inflamação intestinal (colite crônica). Este estudo usou camundongos knockout 

(recombination-activating gene/Rag1-/-) que receberam linfócitos TCD4+ (Th) de 

animais geneticamente desprovidos do receptor de grelina (GRLN-R-/-); os 

resultados mostraram que a falta do receptor de grelina causou um acúmulo 

patológico de células T e exacerbação da inflamação no cólon intestinal. 

Os animais infectados e tratados somente com benzonidazol ou 

associado (grelina e benzonidazol), mostraram ausência do parasitismo tecidual 

quando comparado aos grupos I e IG. Assim, nossos resultados confirmam a ação 

tripanocida do benzonidazol. Agregado à função de gerar metabólitos ativos 

nitrorreduzidos, a administração do benzonidazol um dia após a infecção, 

possivelmente inibiu o primeiro ciclo de proliferação e instalação de T. cruzi no 

tecido cardíaco (OLIVIERI et al., 2006). 

No estudo eletrocardiográfico, nossos resultados mostraram que os 

animais infectados tratados com grelina (IG) apresentaram mais eventos arrítmicos, 

de origem ventricular, que os animais infectados sem tratamento (I), no 15° dia da 

infecção. Além disso, alguns animais também apresentaram alterações das variáveis 

eletrocardiográficas, indicando aumento da duração dos intervalos PR e QTc, 

diminuição de amplitude da onda R e onda P. Assim, nossos resultados de registro 

eletrocardiográfico corroboram com vários estudos, mostrando que estas alterações 

cardiovasculares são eventos comuns e descritos na fase aguda da doença de 
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Chagas (PRATA, 2001; PINTO et al., 2008; MAYA et al., 2010; ANDRADE et al., 

2011).       

No entanto, esses eventos arrítmicos provavelmente estão 

relacionados à infecção por T. cruzi, pois a grelina não produziu nenhuma alteração 

cardíaca nos animais sem infecção (CG). 

Nossos resultados também mostraram que os animais tratados com 

benzonidazol ou associação das substâncias (grelina e benzonidazol), não 

apresentaram alterações de ritmo e das variáveis eletrocardiográficas. Portanto, este 

resultado mostra a eficácia do benzonidazol ou associação, no controle da doença 

de Chagas aguda e dos eventos cardiovasculares. 

Desta forma, nosso estudo comprovou de forma inédita a atividade 

imunomoduladora e anti-apoptótica da grelina na doença de Chagas experimental 

aguda. Esse hormônio não exerceu papel potencializador da resposta imune durante 

a fase aguda, porém demonstrou efetivamente seu papel imunomodulador, 

reduzindo o processo inflamatório cardíaco e a destruição tecidual. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que o 

hormônio grelina demonstrou efeitos imunomoduladores e anti-apoptóticos na fase 

aguda da doença de Chagas experimental. Embora comprovado que este hormônio 

não reduziu o parasitismo tecidual e os parâmetros eletrocardiográficos, observou-se 

uma redução do infiltrado inflamatório cardíaco. Diante disto, a grelina em 

associação com benzonidazol poderia assumir um tratamento coadjuvante para 

amenizar o dano tecidual causado pela persistente reação inflamatória e de suas 

consequências clínicas e hemodinâmicas nos pacientes chagásicos.   

Os mecanismos de ação da grelina sobre o sistema imunológico, 

sobretudo no contexto anti-inflamatório, não estão totalmente esclarecidos. Portanto, 

pesquisas complementares necessitam ser realizadas neste campo.   
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