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RESUMO 
 

 
OLIVEIRA, L.G.R. Potenciais ações terapêuticas da associação melatonina-
meloxicam sobre a cardiomiopatia chagásica crônica em ratos wistar 
infectados pela cepa Y de Trypanosoma cruzi. 2013. 97f. Tese (Doutorado) 
Faculdades de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
O sistema imune do hospedeiro acometido pela doença de Chagas tem sido alvo de 
importantes pesquisas que podem favorecer avanços no entendimento dos 
mecanismos patogênicos relacionados à doença. No presente estudo, investigamos 
possíveis ações benéficas provenientes de efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes 
da associação terapêutica (melatonina/meloxicam) sobre a cardiomiopatia chagásica 
crônica. Foram analisadas citocinas e outros mediadores envolvidos no processo 
inflamatório característico da infecção. Além disso, níveis plasmáticos de Creatina 
Fosfoquinase MB (CK-MB), número de focos inflamatórios no tecido cardíaco e 
análise do peso relativo do coração foram avaliados como fatores preditivos da 
redução dos danos no miocárdio após os diferentes tratamentos. Como modelo 
experimental, foram utilizados ratos wistar infectados pela cepa Y de T. cruzi e 
tratados ou não com melatonina, meloxicam, ou associação de ambos. As células 
inflamatórias e o parasitismo tecidual cardíaco foram avaliados por meio de técnica 
histológica. A técnica ELISA foi utilizada para detecção e quantificação de citocinas 
pró-inflamatórias e modulatórias no miocárdio e nos soros dos animais 
experimentais. Também foram investigados os níveis de nitrito produzidos por 
macrófagos e por células cardíacas dos grupos experimentais pela reação de 
Griess. Os parâmetros foram investigados durante a fase: crônica (90, 120 e 180) 
dias após a infecção. O estudo poderá contribuir para um melhor entendimento das 
respostas imunológicas anti-T. cruzi, bem como da patogenia da disfunção cardíaca 
chagásica crônica. 
 
Palavras-Chave: Trypanosoma cruzi, citocinas, melatonina, meloxicam, 
Cardiomiopatia Chagásica Crônica.  
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ABSTRACT 
 

 
OLIVEIRA, L.G.R. Potential therapeutic actions of the melatonin-meloxicam 
association on the chagasic myocarditis in wistar rats infected with the y strain 
of Typanosoma. cruzi. 2013. 97f. Thesis (Doctoral). Faculdades de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
The host immune system affected by Chagas disease has been the subject of 
important research that can promote advances in the understanding the pathogenic 
mechanisms related to the disease. In the present study, it was investigated the 
possible beneficial actions of the anti-inflammatory and antioxidant combination 
therapy (melatonin / meloxicam) on chronic Chagas cardiomyopathy. Some cytokines 
and other mediators involved in the inflammatory process characteristic of infection 
were analyzed. In addition, plasma levels of creatine phosphokinase MB (CK-MB), 
number of inflammatory foci in the cardiac tissue and analysis of the relative weight 
of the heart were evaluated as predictors of damage reduction in the myocardium 
after different treatments. As experimental model, we used Wistar rats infected with 
the Y strain of T. cruzi. Some groups were untreated and others treated with 
melatonin, meloxicam, or combination of both. Inflammatory cells and heart tissue 
parasitism were evaluated by histological technique. Some pro-inflammatory and 
modulatory cytokines were quantified by ELISA technique in the myocardium and 
serum from experimental animals. The production of nitrite by macrophages and 
cardiac cells of the experimental groups was also investigated through Griess 
reaction. The parameters were observed during the chronic stage: (90, 120, and 180) 
days after infection. The study may contribute to a better understanding of the anti-T. 
cruzi immunological responses, as well as the pathogenesis of chronic Chagas heart 
dysfunction. 
 
Key Words: Trypanosoma cruzi, cytokines, melatonin, meloxicam, Chronic Chagas 
Cardiomyopathy. 
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RESUMEN 
 

 
OLIVEIRA, L.G.R. Potenciales acciones terapéuticas de la asociación 
melatonina-meloxicam en la enfermedad crónica de Chagas en ratas wistar 
infectadas con la cepa Y de Trypanosoma cruzi. 2013. 97f. Tesis (Doctoral) 
Faculdades de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
El sistema inmune del huésped afectado por la enfermedad de Chagas ha sido 
objeto de importantes investigaciones que pueden promover los avances en la 
comprensión de los mecanismos patogénicos relacionados con la enfermedad. En el 
presente estudio, se investigó posibles acciones beneficiosas de la terapia de 
combinación anti-inflamatoria y antioxidante (melatonina / meloxicam) en la 
cardiopatía chagásica crónica. Se analizaron las citocinas y otros mediadores que 
participan en el proceso inflamatorio característico de la infección. Además, se 
evaluaron los niveles plasmáticos de creatina fosfoquinasa MB (CK-MB), el número 
de focos inflamatorios en el tejido cardíaco y el análisis del peso relativo del corazón 
como predictores de la reducción del daño en el miocardio después de diferentes 
tratamientos. Como modelo experimental, hemos utilizado ratas wistar infectadas 
con la cepa Y de T. cruzi y tratadas o no con melatonina, meloxicam, o combinación 
de ambos. Las células inflamatorias y el parasitismo del corazón se evaluaron por la 
técnica histológica. La técnica de ELISA se utilizó para detectar y cuantificar 
citoquinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias en el miocardio y en el suero de los 
animales experimentales. También se investigaron los niveles de nitrito producidos 
por los macrófagos y por las células cardiacas por la reacción de Griess. Los 
parámetros fueron investigados durante la etapa de: (90, 120, y 180) días después 
de la infección crónica. El estudio puede contribuir para una mejor comprensión de la 
inmunológica anti-T. cruzi, así como la patogénesis de la disfunción cardíaca crónica 
de Chagas. 
 
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, las citoquinas,  melatonina, meloxicam, 
cardiopatía chagásica crónica. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Doença de Chagas - Epidemiologia 

 

A doença de Chagas, também conhecida como Tripanossomíase americana, 

é uma antropozoonose que possui como agente etiológico o protozoário flagelado 

Trypanosoma cruzi, pertencente à ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae 

(Rey, 2001) Ocorre em toda a América Latina, mas as manifestações desta doença 

e suas características epidemiológicas variam de uma área endêmica para outra. 

Além disso, existe uma gama de variações na biologia do parasita, na patologia 

clínica, nos vetores e nos hospedeiros. Como qualquer outra doença parasitária, a 

doença de Chagas está intimamente relacionada ao desenvolvimento social e 

econômico (WHO, 2002). 

Embora a incidência da doença no continente americano tenha-se reduzido 

em cerca de 70,0% nos últimos 30 anos, estima-se que, nas Américas Central e do 

Sul, ainda existam cerca de 8 a 9 milhões de pessoas infectadas e 25 milhões sob 

risco de infecção (2010; Moncayo, 2003). Segundo dados da Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), no Brasil, em 2011, a 

doença de Chagas representou a quarta causa de morte entre as doenças infecto-

parasitárias e estima-se a existência de três milhões de infectados, sendo a faixa 

etária acima de 45 anos a mais acometida.  A endemia apresenta importante 

impacto econômico devido às complicações que causa à saúde do ser humano 

(WHO, 2010; Dias, 2001; Vinhaes & Dias, 2000).   

De acordo com (Coura & Vinas, 2010; Ribeiro et al, 2012) a doença de Chagas 

pode ser considerada atualmente um grave problema de saúde global, proliferando-se 

além das fronteiras geográficas tradicionais devido aos crescentes movimentos 
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migratórios de pessoas infectadas provenientes de áreas endêmicas em direção a países 

do continente Europeu, América do Norte e Oceania. De acordo com dados da 

organização mundial de saúde (WHO, 2010), nestes países existe um risco considerável 

de transmissão não vetorial, como por exemplo, por transfusão sanguínea, transmissão 

vertical ou transplante de órgãos. Devido a estes fatos, despertou-se nos últimos anos um 

maior interesse da comunidade científica sobre a doença, antes considerada como uma 

enfermidade tropical negligenciada (Coura & Vinas, 2010) figura 1. 

 

 
Figura 1 - Rotas de imigrantes que partem da América latina em direção aos países europeus, 
Austrália, Japão, Estados Unidos e Canadá e estimativa do número de indivíduos infectados nos 
países não endêmicos (Coura & Vinas, 2010). 

 

1.2 Transmissão  

 

Na maioria dos casos, a doença é transmitida ao homem pelo vetor, um 

inseto hematófago conhecido popularmente como barbeiro. Os vetores do T. cruzi 

pertencem à família Reduviidae e a subfamília Triatominae, sendo os gêneros 

Rhodnius, Triatoma e Panstrongylus os de maior relevância epidemiológica 
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(Buscaglia & Di Noia, 2003). Os processos de combate aos triatomíneos, 

principalmente o Triatoma infestans vem se estabelecendo nos países do cone Sul 

como: Brasil, Uruguai, Chile Argentina, Bolívia e Paraguai. Em 2006, o Brasil 

recebeu um certificado emitido pela OMS que classifica o país como livre da 

transmissão vetorial pelo Triatoma infestans (Schofield et al, 2006). Apesar desta 

importante conquista a transmissão vetorial ainda é considerada a via de infecção 

responsável pela manutenção da endemia. Isso ocorre devido à capacidade de 

adaptação domiciliar de outros triatomíneos, como por exemplo, as espécies: T. 

sórdida, T. brasiliensis, T.pseudomaculata e em algumas áreas, P megistus (Costa 

et al, 2003). As transmissões pelas vias transfusional e por transplante de órgãos 

têm levado a contaminação pelo T. cruzi a regiões urbanas, principalmente onde não 

há vigilância adequada nos bancos de sangue e de doação de órgãos (Barcan et al, 

2005; Leiby et al, 1999). Além destas formas de transmissão, as contaminações 

congênitas, por via oral e por acidentes laboratoriais têm sido descritas como 

importantes (Moncayo, 2003). Especificamente a via oral de infecção vem ganhando 

destaque epidemiológico, sobretudo na região amazônica, fato este que pode ser 

explicado pelo modo de processamento do açaí in natura onde o vetor contaminado 

com T. cruzi pode acidentalmente contaminar o suco de açaí, promovendo micro-

epidemias pontuais (Barbosa et al, 2012). 

 

1.3 Patogenia 

 

Está bem estabelecido que após a invasão das células do hospedeiro pelas 

formas tripomastigotas de T. cruzi, este se diferencia em formas amastigotas e se 

multiplica criando pseudocistos que se rompem dando origem a uma reação 
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inflamatória e posterior cicatrização com formação de tecido fibroso. Por meio da 

ruptura dos pseudocistos, novas formas tripomastigotas são liberadas e estas por 

sua vez, passam a circular no organismo e invadir novas células do hospedeiro. O 

ciclo se repete gerando novas lesões em diferentes sítios do organismo do 

hospedeiro infectado (Chagas, 1911).  

Com relação aos mecanismos que explicam a patogenia da doença, estudos 

mais recentes têm revelado a ocorrência de uma imunossupressão com redução nas 

respostas linfoproliferativas para antígenos do parasito durante a fase aguda da 

infecção por T cruzi, (Pinge-Filho et al, 1999; Reed et al, 1977). A diminuição da 

produção de IL-2/IL-2r, (Rottenberg et al, 1989; Tarleton, 1988), apoptose (Freire-de-

Lima et al, 2000) e o aumento da produção de óxido nítrico e da síntese de 

prostaglandinas (Borges et al, 1998; Pinge-Filho et al, 1999), têm também sido 

citados como mecanismos supressores envolvidos na fase aguda da doença de 

Chagas.  

A fase crônica da doença é caracterizada por infiltrado inflamatório multifocal, 

fibrose em graus variados, baixo parasitismo tecidual e baixa ou indetectável 

parasitemia sanguínea. Atualmente, as refinadas técnicas moleculares e de 

imunohistoquímica têm demonstrado que a persistência de T. cruzi ou de seus 

antígenos ao longo do curso da infecção seria uma importante característica da fase 

crônica da doença de Chagas (Fuenmayor et al, 2005; Nagajyothi et al, 2012). 

De acordo com a hipótese de (Koberle, 1961) distúrbios de condução 

cardíaca, do megaesôfago e do megacólon na doença de Chagas são 

consequências da desnervação do sistema autônomo parassimpático. (Prata, 2001), 

(Teixeira et al, 2006) e outros consideram que a destruição neuronal no coração, 

esôfago cólon e outros órgãos pode ser explicada pela reação inflamatória local e 
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por mecanismos imunológicos que resultariam na cardiomiopatia, megaesôfago, 

megacólon e outros megas característicos da doença de Chagas. Além disso, 

alguns autores propõem um mecanismo que envolveria autoimunidade do 

hospedeiro, sendo este mecanismo mais complexo e controverso (Cunha-Neto et al, 

1996; Girones et al, 2007; Santos-Buch & Teixeira, 1974).   

 

1.4 Doença de Chagas – principais citocinas envolvidas na infecção 

 

O controle da replicação parasitária durante a infecção por T. cruzi tem sido 

bem esclarecido por meio de vários estudos que enfatizam as defesas imunológicas 

do hospedeiro. Tipicamente, macrófagos secretam IL-12 em resposta a infecção por 

T. cruzi ativando células natural killer (NK) e linfócitos. A ativação destas células 

resulta na produção de IFN-γ que atua diretamente sobre macrófagos, capacitando-

os para atividade microbicida mediada por NO (Gazzinelli et al, 1992). A citocina pró-

inflamatória TNF-α, produzida também durante a infecção por T. cruzi participa 

dessa interação de forma sinérgica tanto como IL-12 e IFN-γ (Oswald et al, 1992).  

É bem conhecido que o Óxido Nítrico (NO) gerado a partir da atividade 

enzimática de óxido nítrico síntese induzível (iNOS), pode ser considerado como o 

mediador chave nos processos inflamatórios, sendo reconhecido como a principal 

molécula efetora capaz de controlar a replicação intracelular de T. cruzi (Gazzinelli et 

al, 1992; Silva et al, 2003). Estudos têm mostrado que, de maneira análoga a 

produção de óxido nítrico por macrófagos infectados por T. cruzi, cardiomiócitos 

também são capazes de produzir NO que participa da atividade tripanosomicida no 

tecido cardíaco (Machado et al, 2000). 
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Por outro lado, níveis aumentados de NO também podem ser responsáveis 

por danos cardíacos na doença de Chagas e outras doenças inflamatórias (Sittipunt 

et al, 2001). O aumento exacerbado desta molécula pode estar associado com 

sérias disfunções cardíacas (Joe et al, 1998) e importantes danos no tecido 

miocárdico (Pinsky et al, 1999). 

Na infecção crônica humana, o perfil de citocinas permanece alterado, com 

altos níveis de TNF-α, podendo esta citocina estar relacionada a uma progressão da 

(CCC) (Ferreira et al, 2003). Em um estudo recente, (Roman-Campos et al, 2009) 

demonstraram que TNF-α e IFN-γ poderiam interferir nas mudanças de 

contratilidade celular cardíaca em modelos murinos cronicamente infectados por T. 

cruzi. Outros autores demonstraram efeitos benéficos após bloqueio da síntese de 

TNF-α, com considerável redução dos danos cardíacos (Kroll-Palhares et al, 2008). 

Sabe-se que as citocinas anti-inflamatórias IL-4 e IL-10 medeiam à 

suscetibilidade a infecção por T. cruzi. Por outro lado, IL-10 pode exercer um papel 

preventivo em relação à hiperatividade da resposta imune e imunopatologia dos 

órgãos associadas à infecção chagásica (Holscher et al, 2000; Hunter et al, 1997). De 

maneira semelhante a IL-10, o fator transformador de crescimento - β (TGF-β) pode 

ser considerado como um importante regulador da inflamação, mantendo o balanço 

entre o controle de organismos infecciosos, bem como, prevenindo patologias 

mediadas por uma resposta imune exacerbada (Omer et al, 2000). TGF-β tem sido 

associado à supressão das atividades tripanosomicidas por macrófagos ativados por 

IFN-γ em estudos in vitro (Gazzinelli et al, 1992; Silva et al, 1991), porém, outros 

autores enfatizam a importância de TGF-β como regulador da função contrátil do 

coração (Roberts et al, 1992a), sendo parte desta regulação, demonstrada através de 

efeitos antagonistas na produção de NO (Roberts et al, 1992b). 
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1.5 Aspectos Clínicos da Infecção 

 

A doença de Chagas ocorre em duas fases clínicas distintas, sendo a fase 

aguda caracterizada por inflamação focal ou difusa que pode ser localizada em 

órgãos distintos, com maior gravidade no coração. A fase crônica é marcada por 

uma reação inflamatória com posterior processo de fibrose no músculo cardíaco, 

podendo acometer também, órgãos como esôfago e intestino (Lescure et al, 2010). 

Na fase aguda da infecção, em alguns casos, o indivíduo infectado pode 

apresentar, após 8 a 10 dias da penetração do parasito, manifestações clínicas 

como sinais de porta de entrada (sinal de Romaña e Chagoma de inoculação), 

adenopatia generalizada, edema e uma doença febril inespecífica com 

hepatoesplenomegalia.  

Casos mais graves geralmente estão associados a crianças menores de dois 

anos que podem apresentar severa miocardite e meningoencefalites, podendo até 

provocar a morte em 5-10% dos casos não tratados. Na maioria dos pacientes a 

fase aguda é assintomática (90% dos casos) e os indivíduos que sobrevivem a esta 

fase evoluem para a fase crônica da doença. Boa parte dos indivíduos cronicamente 

infectados (50-70%) permanece por longos períodos sem apresentar manifestações 

clínicas, radiológicas e eletrocardiográficas, de acometimento cardíaco e ou 

digestivo. Esta condição pode ser denominada de forma indeterminada da doença 

de Chagas. (Prata, 2001; Rassi et al, 2010) 

Na fase crônica os pacientes podem progredir para formas sintomáticas que 

são caracterizadas pelo comprometimento funcional do coração, esôfago e colón ou 

a combinação de alterações nesses órgãos, resultando em três principais formas 

clínicas: cardíaca, digestiva e cardiodigestiva (Marin-Neto et al, 2007; Prata, 2001). 
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1.6 Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC) 

 

A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) pode ser considerada como a 

principal causa de morte e incapacidade nos indivíduos acometidos pela doença de 

Chagas. Em torno de 30-40% dos pacientes chagásicos desenvolvem miocardite 

crônica com proeminente fibrose e disfunção cardíaca (Higuchi et al, 2003; Marin-

Neto et al, 2008). 

As alterações fisiológicas da CCC englobam: disfunção sinusal, bloqueios 

atrioventriculares e intraventriculares variados, arritmias ventriculares por reentrada, 

e aneurismas ventriculares que predispõem a complicações tromboembólicas. Com 

o progressivo dano miocárdico pode ocorrer insuficiência cardíaca de padrão 

cardiomiopático dilatado e caracteristicamente biventricular (Andrade et al, 2011). 

Além disso, a fisiopatologia da CCC se expressa por alterações inflamatórias, 

degenerativas e fibróticas que predispõem infarto do miocárdio (Carod-Artal & 

Gascon, 2010; Mancuso et al, 2011). 

A participação da resposta imunológica e da presença do parasito na 

determinação da CCC foi demonstrada em 2003 por (Higuchi et al, 2003). Estes 

autores sugeriram que a interação parasito/hospedeiro durante a fase aguda seria 

essencial para determinar o curso evolutivo da CCC e outras condições patológicas 

da fase crônica da doença. Os pacientes que evoluem para a forma indeterminada 

da doença seriam considerados capazes de desenvolver uma resposta imune 

adequada ao parasito. Por outro lado, uma resposta imune ineficaz e/ou uma alta 

parasitemia inicial conduziria uma resposta inflamatória permanente e progressão 

para as formas cardíacas crônicas graves da doença.  
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Em um estudo recente, (Gutierrez et al, 2009) revisaram a participação do 

parasito e caracterizaram alguns dos principais componentes do sistema imune 

envolvidos no processo inflamatório durante as miocardites chagásicas aguda e 

crônica figura 2.   

 

 
Figura 2 – Imunopatogênese da forma cardíaca da doença de Chagas. O dano tecidual cardíaco 
começa com a multiplicação de Trypanosoma cruzi, que conduz a destruição dos cardiomiócitos (I). 
Inicia-se uma resposta imune específica contra o parasita e contra os componentes celulares 
resultantes do rompimento dos cardiomiócitos (I). Ocorre uma mimetização molecular entre antígenos 
do parasito e do hospedeiro, acarretando a formação de auto-anticorpos (II e III) além de células T 
autoreativas (IV). Os auto-anticorpos podem gerar lesões mediadas pela atividade do complemento 
(II) e opsonizar o tecido para ativação de macrófagos (III). Células T CD8+ autoreativas reconhecem 
antígenos self e destroem o tecido cardíaco (IV). Linfócitos T citolíticos não apenas destroem as 
células infectadas, mas também contribuem para a destruição de células adjacentes (VI). A injúria 
tecidual dispara a produção de TNF-α resultante da produção de óxido nítrico. A infecção por T. cruzi 
também induz a produção de óxido nítrico diretamente, o qual é responsável pela geração de 
extensos danos cardíacos derivados do estresse oxidativo (V). O processo imunológico continua 
durante a fase crônica da infecção. Apesar dos baixos níveis de parasitas neste estágio, pequenos e 
progressivos focos inflamatórios intrafasciculares continuam se desenvolvendo por anos O processo 
finaliza-se com a formação de tecido fibrótico e com o desenvolvimento da cardiomiopatia dilatada 
(Gutierrez et al, 2009). 

 

Uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares que determinam os 

danos cardíacos pode ser considerada como pré-requisito para o desenvolvimento 

de novas terapias para o controle da inflamação e para restaurar as funções 
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cardíacas sem prejudicar o controle da replicação parasitária (Lannes-Vieira et al, 

2009; Medeiros et al, 2009). 

 

1.7 Tratamentos disponíveis e novas estratégias terapêuticas para a doença de 

Chagas 

 

São apenas duas as drogas tripanosomicidas disponíveis no mercado, o 

nitrofurano (Nifurtimox®) e o nitroimidazol (Benzonidazol®). Ambas as substâncias 

são efetivas na infecção aguda (particularmente na doença de Chagas congênita), 

na infecção reativada (no caso de imunossupressão) e na fase crônica precoce da 

infecção (Carlier et al, 2011; Urbina, 2010). A eficácia destas drogas diminui na fase 

crônica tardia da doença, embora tenha sido relatado que benzonidazol pode 

prevenir a progressão das lesões cardíacas quando administrado em pacientes 

cronicamente infectados (Viotti et al, 2006).  

A discussão sobre novas terapias anti-T. cruzi vem alcançando as principais 

revistas científicas (Bern, 2011; Clayton, 2010) ao mesmo tempo em que novos 

estudos vêm reportando a necessidade de tratamento e monitoramento da 

parasitemia em pacientes cardiopatas crônicos (Marin-Neto et al, 2008; Moreira et al, 

2013). Estratégias terapêuticas baseadas na combinação de drogas anti-parasitárias 

tem sido adotadas em doenças como Leishmaniose (van Griensven et al, 2010), 

Malária (Kurth et al, 2011) e doença de Chagas (Cencig et al, 2012). Além disso, o 

uso de drogas anti-parasitárias combinadas com drogas imunomoduladoras têm 

despertado a atenção dos pesquisadores, sendo este tipo de estratégia utilizada 

recentemente no tratamento da Malária (Muniz-Junqueira, 2007) e doença de 

Chagas (Santos et al, 2010; Wen et al, 2010b). 
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O desafio no tratamento da doença de Chagas crônica é devido a limitações 

das drogas disponíveis no mercado (Benzonidazol® e Nifurtimox®) e também devido 

à falta de marcadores biológicos específicos para uma avaliação da eficácia das 

drogas anti-T cruzi, bem como da resposta clínica dos pacientes chagásicos (Pinazo 

et al, 2010). Com auxílio de técnicas imunológicas, alguns autores têm proposto 

biomarcadores que poderiam suprir esta falta, sendo citadas citocinas pró-

inflamatórias plasmáticas como TNF-α e INF-γ que correlatam com a severidade da 

doença cardíaca (Cunha-Neto et al, 2009; Talvani et al, 2004). Os níveis plasmáticos 

de outros biomarcadores, tais como troponina T cardíaca (Saravia et al, 2011) e CK-

MB (de Souza et al, 2000) também têm sido utilizados com o mesmo propósito. 
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2 MELATONINA 

 

Classificada como um neurohormônio, N-acetil-5-metoxitriptamina 

(melatonina) é um derivado do aminoácido essencial triptofano, sendo isolada pela 

primeira vez, a partir da glândula pineal de bovinos (Lerner et al, 1960).  

A produção de melatonina pela glândula pineal é caracterizada por um ritmo 

circadiano, com baixos níveis durante o dia e níveis altos durante a noite (Claustrat et al, 

2005). De acordo com (Bagnaresi et al, 2012) a biossíntese de melatonina na glândula 

pineal ocorre quando o aminoácido triptofano é convertido nos penealócitos a 5-

hidroxitriptofano. Este produto é então descarboxilado para serotonina, ou 5-

hidroxitriptamina. Serotonina é então N-acetilada para N-acetilserotonina (NAS) pela ação 

da enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT). Esta enzima é especialmente 

ativa na glândula pineal à noite ou durante períodos de escuridão. Em períodos escuros, 

NAS é metilada por hidroxi-indol-O-metiltransferase, gerando N-acetil metoxitriptamina, 

comunmente conhecida como melatonina, a qual entra na corrente sanguínea. Figura 3 

 

 
Figura 3 - Biossíntese de melatonina na glândula pineal (Bagnaresi et al, 2012). 
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Correlações diretas entre a produção de melatonina e variações circadianas e 

sazonais no sistema imune têm sido observadas (Nelson & Drazen, 2000). Dados in 

vivo e in vitro confirmam as relações entre a melatonina e o sistema imune, 

evidenciadas por: 1 - Efeito da pinealectomia em modelos experimentais, 2 - 

Alterações de parâmetros imunológicos decorrentes da administração in vivo de 

melatonina, 3 - Presença de receptores específicos em células do sistema imune e 4 

- Regulação da atividade celular imune pela melatonina em estudos in vitro 

(Guerrero & Reiter, 2002). 

Estudos demonstram que a pinealectomia promove desorganização tímica 

(Jankovic et al, 1970), depressão na resposta imune humoral e celular (Maestroni et 

al, 1986), além de inibição da síntese de IL-2 e da atividade das células natural killer 

em roedores (del Gobbo et al, 1989). A admistração in vivo de melatonina causa 

importantes alterações nos parâmetros imunológicos de mamíferos, incluindo 

humanos, demonstrando um efeito imunoestimulatório do neuro-hormônio (Carrillo-

Vico et al, 2013). De acordo com (Raghavendra et al, 2001; Shaji et al, 1998) 

melatonina pode aumentar a atividade de células natural killer, bem como as 

respostas imunológicas mediadas por linfócitos Th2. Além disso, melatonina pode 

regular a secreção de citocinas importantes na fase crônica da infecção por T. cruzi, 

tais como: IL-2/IL10 regulando também a proliferação das subpopulações celulares 

(CD3+CD4+/CD3+CD8+) (Brazao et al, 2011). 

Estudos pioneiros dos efeitos de melatonina na fase aguda da doença de 

Chagas mostraram diminuição da parasitemia sanguínea, modulação de citocinas 

importantes na proteção do hospedeiro e diminuição da produção de óxido nítrico 

durante infecção experimental pela cepa Y de T. cruzi (Oliveira et al, 2010; Santello 

et al, 2007). Em um recente review, (Bagnaresi et al, 2012) relataram o papel da 
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melatonina no sistema imune de hospedeiros parasitados, e na biologia de 

protozoários como: Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii e Trypanosoma 

cruzi. 

Além de efeitos imunomodulatórios demonstrados por (Carrillo-Vico et al, 

2013; Cernysiov et al, 2010; Guerrero & Reiter, 2002), melatonina apresenta 

atividades anti-inflamatórias (Chahbouni et al, 2010; Jung et al, 2010; Szczepanik, 

2007). Um dos possíveis mecanismos desta atividade pode ser explicado pela 

capacidade deste neuro-hormônio de impedir a translocação de NF-κβ para o núcleo 

celular. Melatonina pode reduzir a síntese de citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias e outros mediadores da inflamação, incluindo as enzimas COX, iNOS e 

moléculas de adesão (Chuang et al, 1996; Szczepanik, 2007) figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos recentes utilizando vários modelos experimentais têm demonstrado 

que melatonina poderia prevenir danos cardíacos de diversas etiologias 

(Dominguez-Rodriguez et al, 2010; Lavi & Lavi, 2011; Nduhirabandi et al, 2011; 

Zaslavskaia et al, 2010). Outros autores demonstraram que melatonina reduziu o 

Figura 4 - Efeitos antiinflamatórios de melatonina 

Melatonina inibe a ligação de NFκβ, prevenindo 
sua translocação para o núcleo. Tal mecanismo 
reduziria a produção de citocinas e quimiocinas 
pró-inflamatórias. Adicionalmente, melatonina 
inibe a expressão de moléculas de adesão e 
suprime a síntese de enzimas que geram 
prostaglandinas e espécies reativas do oxigênio 
(ex: COX e iNOS) (Szczepanik, 2007). 
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peso cardíaco relativo em um modelo de hipertrofia cardíaca via inibição de danos 

oxidativos (Ghosh et al, 2007). 

Os efeitos antioxidantes de melatonina têm sido relatados (Beni et al, 2003; 

Galano et al, 2011; Storr et al, 2002), sendo demonstrado por (Uz & Manev, 1998; 

Zhang et al, 1999) que o neuro-hormônio pode atuar indiretamente na regulação de 

enzimas pró-oxidativas, em particular 5 e 12 lipoxigenases e óxido nítrico sintase 

induzível (iNOS) (Gilad et al, 1998; Pozo et al, 1994; Storr et al, 2002). Além disso, 

(Galano et al, 2011) relatam um grande número de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e nitrogênio (RNS) que podem estar suscetíveis às ações antioxidantes de 

melatonina. Figura 5 e tabela 1. 

 

Tabela 1.  Taxas das constantes (k) de Reações de 
 melatonina com diferentes radicais (Galano et al,  
2011) 

                                                                                              

 

Figura 5. Comparação da eficiência de 
melatonina na captação de radicais livres 
de diferentes naturezas. *k – constante da 
reação de melatonina com diferentes 
radicais (GALANO ET AL, 2011) 
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3 ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS (AINES) UTILIZADOS COMO 

TERAPIA EXPERIMENTAL NA MIOCARDITE CHAGÁSICA E OUTRAS INJÚRIAS 

CARDÍACAS 

 

Meloxicam, um inibidor seletivo de ciclooxigenase 2 (COX-2) (Engelhardt et 

al, 1996) e salicilato de sódio, um inibidor inespecífico das ciclooxigenases 1 e 2 

(Mitchell et al, 1997) têm sido utilizados em terapias experimentais nas fases aguda 

(Abdalla et al, 2008; Michelin et al, 2005; Oliveira et al, 2010) e crônica da doença de 

Chagas (Molina-Berrios et al, 2013; Mukherjee et al, 2011).  

De acordo com (Abdalla et al, 2008) o tratamento com meloxicam e outros 

inibidores de COX-2 pode resultar numa diminuição dos danos cardíacos 

observados durante a fase aguda da infecção chagásica experimental. 

Corroborando com estes resultados, um estudo publicado na revista especializada 

em cardiologia circulation, aponta a redução de eventos cardiovasculares, 

principalmente aterosclerose, após tratamento com inibidores de COX-2 (Pitt et al, 

2002). Outros autores demonstram uma proteção no tecido miocárdico após 

tratamento com inibidores seletivos de COX-2 em modelo experimental de isquemia 

aguda (Carnieto et al, 2009). Além disso, tem sido reportado que a secreção de 

fibrinogênio, um fator de risco para doenças cardiovasculares, é mediada pela 

biossíntese de prostaglandinas. De acordo com (Moya et al, 2002) meloxicam foi 

capaz de normalizar a hiperfibrinogenemia em ratos submetidos a injúrias cardíacas 

por meio da redução da formação de prostaglandinas via inibição seletiva da enzima 

COX-2. 

O principal mecanismo de ação dos AINES é evidenciado pela inibição das 

isoformas de COX, por outro lado, conforme revisado por (Tegeder et al, 2001), 
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estudos têm mostrado que estes anti-inflamatórios podem atuar também na 

modulação da expressão de citocinas através da inibição de fatores de transcrição, 

tais como AP-1 e Erk.  Reforçando estes resultados, (Kopp & Ghosh, 1994) 

sugeriram que salicilato de sódio poderia atuar inibindo o fator de transcrição NF-κB 

que está envolvido na síntese de TNF-α e IFN-γ. 

Conforme demonstrado por (Cho, 2007), diferentes AINES são capazes de 

produzir distintos efeitos imunoestimulatórios in vitro, sendo evidenciadas alterações 

na resposta imune mediada por células T e por macrófagos, tais como produção de 

TNF-α, óxido nítrico (NO), adesão celular, fagocitose e linfoproliferação. 

Corroborando com estes dados, nosso grupo de pesquisa observou mudanças no 

perfil de citocinas importantes na proteção do hospedeiro após infecção 

experimental por T. cruzi durante a fase aguda da doença de Chagas (Oliveira et al, 

2010). 
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4 OBJETIVOS 

 

Avaliar os efeitos anti-inflamatórios de melatonina, meloxicam e associação 

de ambos e seus potenciais benefícios em relação ao dano tecidual cardíaco 

associado à infecção crônica da doença de Chagas.  

 

4.1 Objetivos específicos 

 

4.1.1 Caracterização dos animais que desenvolveram Cardiomiopatia 

Chagásica Crônica (CCC) – animais infectados e não tratados 

 

• Como fatores preditivos da indução dos danos cardíacos foram adotados os 

seguintes procedimentos: 

1 – Infecção com alta carga de parasitos - 3 x 105 formas tripomastigotas da cepa Y 

de Trypanosoma cruzi (Martinelli et al, 2006; Novaes et al, 2013). 

2 – Obtenção da curva de parasitemia/sobrevivência. 

3 – Após 60 dias de infecção foram investigados no soro dos animais, os 

biomarcadores pró-inflamatórios TNF-α, INF-γ (Ribeiro et al, 2012) e níveis séricos 

de Creatina Fosfoquinase MB (CK-MB) constantemente correlacionados com danos 

cardíacos (de Souza et al, 2000). 

4 – Análise das diferenças dos pesos cardíacos dos animais infectados comprados 

com os controles. 

5 – Avaliação da presença ou não de focos inflamatórios e ninhos de amastigotas 

por técnica histológica no tecido cardíaco dos animais infectados. 
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4.1.2 Avaliação da resposta inflamatória após os tratamentos experimentais – 

melatonina, meloxicam ou melatonina/meloxicam 

 

• Avaliação da resposta inflamatória sistêmica curso da infecção crônica por 

meio dos seguintes parâmetros: 

1 – Análise da produção de citocinas pró- inflamatórias (TNF-α, INF-γ e IL-12) e anti-

inflamatórias (IL-10 e TGF-β) no soro dos animais tratados, bem como dos controles. 

2 – Análise das concentrações de Nitrito (NO2
-), a partir do sobrenadante de 

macrófagos peritoneais dos animais tratados e seus controles. 

• Avaliação da resposta inflamatória no tecido cardíaco dos animais 

cronicamente infectados por meio dos seguintes parâmetros: 

1 – Análise da produção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e INF-γ) e anti-

inflamatórias (IL-10 e TGF-β) a partir do sobrenadante de cultura das células totais 

cardíacas dos animais tratados, bem como dos controles. 

2 – Análise das concentrações de Nitrito (NO2
-) a partir do sobrenadante de cultura 

das células totais cardíacas nos animais tratados e controles. 

3 – Estimativa do número de focos inflamatórios, peso cardíaco relativo e 

parasitismo no tecido cardíaco dos animais experimentais. 

4 – Detecção de Creatina Fosfoquinase MB (CK-MB) #. 

# Quantificado a partir do soro dos animais para estimativa da redução do processo 

inflamatório cardíaco após os diferentes tratamentos. 
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5 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da alta taxa de morbidade e mortalidade da doença de Chagas, o 

desenvolvimento de novos quimioterápicos continua não sendo atrativo do ponto de 

vista econômico para maioria das companhias farmacêuticas (Villalta et al, 2013). No 

meio científico, dúvidas a respeito da etiologia da doença crônica, considerada por 

alguns autores como autoimune e por outros, infecciosa, foram um dos obstáculos 

para o desenvolvimento de fármacos específicos anti-T. cruzi (Urbina, 2009). Além 

disso, as drogas disponíveis para o tratamento da doença, Nifurtimox® e 

Benzonidazol® possuem eficácia variável, devem ser administradas em longos 

períodos e podem causar sérios efeitos colaterais como anorexia, náuseas, vômitos, 

mialgia, insônia, dermatite alérgica e parestesia (Bern, 2011). 

A discussão sobre novas terapias anti-T. cruzi vem alcançando as principais 

revistas científicas (Bern, 2011; Clayton, 2010), ao mesmo tempo em que novos 

estudos vêm reportando a necessidade de tratamento e monitoramento da 

parasitemia em doentes cardiopatas crônicos (Marin-Neto et al, 2008; Moreira et al, 

2013). Estes fatos podem ser comprovados pela crescente mobilização de recursos 

financeiros para as pesquisas relacionadas ao diagnóstico, novos tratamentos e 

triagens randomizadas dos pacientes chagásicos. Neste sentido, estabeleceram-se 

prioridades no meio científico com objetivo de criar novas perspectivas para a cura 

definitiva da doença de Chagas (Lescure et al, 2010). 

Na linha de investigação de novas estratégias de tratamento para esta 

doença, nosso grupo de pesquisa demonstrou resultados promissores relacionados 

ao controle da parasitemia que corroboram com uma modulação de citocinas 
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importantes para a proteção do hospedeiro infectado por Trypanosoma cruzi (Brazao 

et al, 2011; Kuehn et al, 2009; Oliveira et al, 2010; Santos et al, 2010). 

Após os diferentes tratamentos realizados neste estudo, foi possível definir 

um perfil detalhado dos níveis de citocinas e outros mediadores inflamatórios 

envolvidos na resposta imune sistêmica e localizada no músculo cardíaco. 

Verificamos efeitos anti-inflamatórios de melatonina e meloxicam e sugerimos 

também, mecanismos que explicariam à ação imunomoduladora de ambas as 

sustâncias, contribuindo com dados que poderão incrementar a literatura científica 

atual no contexto das terapias baseadas na associação de substâncias contra a 

doença de Chagas, especificamente na Cardiomiopatia Chagásica Crônica. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 Animais utilizados  

 

Foram utilizados ratos wistar machos pesando entre 90-100g, provenientes de 

uma colônia mantida nos biotérios da Universidade de São Paulo, campus de 

Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos a uma temperatura ambiente de 23 ± 

2ºC, em ciclo claro/escuro 12/12 horas, com acesso livre a água e ração e divididos 

em oito grupos com (n = 5) que foram eutanasiados em três dias diferentes após o 

inóculo infectante (n total = 180). 

 

6.2 Infecção  

 

Os ratos foram inoculados intraperitonealmente (i.p.) com 3.0 x 105 formas 

tripomastigotas da cepa Y de T.cruzi (Silva & Nussenzweig, 1953), de acordo com 

trabalhos prévios (Martinelli et al, 2006; Novaes et al, 2013). 

 

6.3 Grupos Experimentais  

 

Grupo Infectado pela cepa Y de T. cruzi Grupos controle 

Infectados Controle - (IST) n = 5 Não Infectados Controle - (NIST) n = 5 

Infectados Tratados com 

 Melatonina - IT (Mel) n = 5 

Não Infectados Tratados com  

Melatonina - NIT (Mel) n = 5 

Infectados Tratados com  

Meloxicam - IT (Mx) n = 5 

Não Infectados Tratados com 

Meloxicam - NIT (Mx) n = 5 

Infectados Tratados com 

Melatonina + Meloxicam – IT (Mel + Mx) n = 5 

Não Infectados Tratados com 

Melatonina + Meloxicam – NIT (Mel + Mx) n = 5 

Dias de experimento 90 dias após o inóculo 
infectante 

120 dias após o inóculo 
infectante 

180 dias após o inóculo 
infectante 
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6.4 Avaliação da parasitemia sanguínea no curso da infecção para obtenção da 

curva de parasitemia/sobrevivência do modelo experimental 

 

A parasitemia foi avaliada pela presença de tripomastigotas no sangue 

periférico coletado da calda dos animais como descrito por (Brener, 1962). 

 

6.5 Dosagens séricas de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IFN-γ) para 

correlação com danos cardíacos (Ferreira et al, 2003; Ribeiro et al, 2012; Roman-

Campos et al, 2009) 

 

Os níveis de citocinas do soro dos animais foram obtidos 60 dias pós 

infecção, sendo estes, detectados por técnica de imunoensaio enzimático 

quantitativo (ELISA) R&D Systems (Minneapolis, MN, USA). Foram construídas 

curvas padrão para cada ensaio utilizando-se quantidades conhecidas das 

respectivas citocinas recombinantes de acordo com as instruções do kit utilizado. 

Todas as amostras foram processadas individualmente e analisadas em duplicata, 

sendo a leitura feita em leitor de ELISA a 450 nm. As absorbâncias detectadas 

referentes a cada citocina foram correlacionadas aos valores de absorbância obtidos 

na curva padrão e as concentrações das mesmas; calculadas por interpolação 

através do software estatístico Prisma. Utilizou-se regressão não linear, sendo as 

concentrações calculadas a partir de uma equação polinomial de quarta ordem, de 

acordo com o fabricante. O limite de detecção de ambas as citocinas, nas condições 

de nossos ensaios está indicado nos parênteses: INF-γ e TNF-α (12,5 pg/mL). 
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6.6 Detecção de Creatina Fosfoquinase como fator preditivo da indução de 

danos cardíacos 

 

A atividade de CK-MB foi mensurada 60 dias após a infecção com uso do kit 

comercial Granutest (Merk, Darmstadt, Alemanha). A incubação das amostras de 

plasma com o substrato causou um aumento a concentração de NADPH, sendo 

diretamente este proporcional à atividade da enzima na amostra. O volume de 

plasma escolhido foi de 5 µl. Para manter a proporção recomendada pelo fabricante,  

125 µl do reagente (substrato) foi utilizado. Os experimentos foram feitos em 

triplicata em microplacas de 96 poços de fundo em U. Após 5 minutos de reação, a 

absorbância foi lida a cada minuto utilizando-se um filtro de 340 nm. Os resultados 

foram expressos em ∆DO/ min. Uma média das primeiras seis leituras foi usada para 

determinação de CK-MB (de Souza et al, 2000). 

 

6.7 Drogas e protocolo de tratamento 

 

Após diversos testes de solubilidade com diferentes solventes, optamos por utilizar 

Polietileno glicol 400 (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA). PEG 400 tem sido 

utilizado para aumentar as características de dissolução de compostos com baixa 

solubilidade aquosa (Miralles et al, 1982). Além disso, a escolha do veículo ideal de 

dissolução para os experimentos foi baseada na boa solubilidade simultânea dos dois 

compostos utilizados no estudo (melatonina e meloxicam), características não tóxicas e 

não irritantes dos polietileno glicóis (Smyth et al, 1950) e solubilidade destes em água. 

Melatonina (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA) foi dissolvida em PEG-

400 e uma quantidade igual de volume de água destilada foi adicionada para 

diminuir a viscosidade do veículo. A mistura 1:1 de PEG 400 e H2O foi administrada 

a uma dose de 50 mg/kg/peso, via oral nos grupos de animais estudados. A dose foi 

baseada em estudos prévios (Cuzzocrea et al, 1999).  
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Meloxicam (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA) foi dissolvido no mesmo 

veículo e também administrado após mistura de água destilada - 1:1 PEG  400 e 

H2O  por via oral a uma dose de 0,5 mg/kg/peso. A dose foi baseada em estudos 

anteriores, sendo considerada a ausência de lesões gástricas (Agha et al, 1999) e 

ótima tolerância em humanos, não alterando por si só, as concentrações séricas de 

CK-MB (Narjes et al, 1996). 

O tratamento foi realizado pela manhã, durante o período que compreende o 

intervalo de 60 - 180 dias pós-infecção.  Cada animal recebeu 250 µL das soluções 

contendo melatonina ou meloxicam. 

 

6.8 Morte dos animais e coleta de sangue 
 

Os animais foram mortos, após anestesia com Tribomoetanol 2,5%, por 

decapitação. A eutanásia foi realizada por decapitação para evitar que outras 

manipulações aumentem o efeito do estresse e possam interferir nos parâmetros 

analisados. Após a morte dos animais, foram coletados cerca de 2,0 ml de sangue 

em tubo Falcon contendo 200µl de heparina sódica, para obtenção de plasma e 

posterior dosagem de CK-MB. O mesmo procedimento foi adotado para dosagem 

das citocinas séricas, porém sem heparina sódica. O protocolo deste estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética local, número n° 09.1.1299.53.0 

 

6.9 Quantificação de Nitrito proveniente de células peritoneais 
 

Células peritoneais foram obtidas após a injeção de 10 mL de meio RPMI 

1640 (Cultlab, Campinas, Brasil) na cavidade peritoneal dos animais utilizados no 



Materiais e Métodos  |  26 

 

estudo. Estas células foram centrifugadas por 15 minutos e o pellet foi resuspendido 

em meio RPMI 1640 completo e, posteriormente, diluído em solução de Turkey. O 

número de células foi acertado para uma concentração de 5 x 106 células/mL 

utilizando-se câmara de Neubauer. As células foram cultivadas em placas de 96 

poços a 37 ◦C e 5% de CO2 por 48 horas. A quantidade de nitrito acumulada nos 

sobrenadantes das culturas de células peritoneais foi determinada por método 

espectrofotométrico, utilizando-se o reagente de Griess. As absorbâncias foram lidas 

a 540 nm e a concentração de nitrito foi obtida por comparação com uma curva 

padrão construída por diluições seriadas de nitrito de sódio que variavam de 100 a 

1,56 µM (Ding et al, 1988). O reagente de Griess foi preparado pela mistura de 

volumes iguais de 1% de sulfanilamida em 5% de H2PO4 e 0,1% de N-(1-

Naphthyl)ethyl-enedinamine – NEED. Os dados foram expressos em µM, sendo a 

concentração mínima detectável de 1,56 µM. 

 

6.10 Peso relativo cardíaco 

 

Os corações dos animais foram pesados logo após a eutanásia destes em 

cada dia de experimento e o peso relativo de cada órgão foi calculado pela fórmula: 

peso do órgão (mg) / peso corporal (g) (Lannes-Vieira et al, 2009). 

 

6.11 Técnica histológica para contagem de ninhos de amastigotas 

 

Em cada dia do experimento, foram coletados fragmentos dos corações dos 

animais utilizados no estudo. Os fragmentos dos órgãos foram lavados em solução 

fisiológica 0,9%, fixados em Formol 10% tamponado e incluídos em parafina. Foram 
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confeccionados cortes histológicos de 6 µm corados por Hematoxilina-Eosina. A 

montagem em laminas foi realizada com intervalo de 70 µm, para evitar a análise de 

um mesmo ninho com formas amastigotas de T. cruzi. O grau de parasitismo foi 

estimado através da quantificação do número de ninhos observados em 50 campos 

microscópicos (400x), sendo considerados todos os ninhos encontrados em cada 

campo (Castro & Brener, 1985). Os dados de cada grupo foram apresentados como 

médias e desvios padrão para cinco animais. 

 

6.12 Contagem de focos inflamatórios 

 

O mesmo procedimento acima foi adotado para obtenção das lâminas 

histopatológicas. Os infiltrados inflamatórios foram considerados presentes quando 

foram detectados 20 leucócitos ou mais em cada foco inflamatório. O total de focos 

inflamatórios foi contado em 50 campos microscópicos com aumento de 400x por 

cada secção do tecido cardíaco. Três secções foram contadas para cada animal e 

os dados individuais foram determinados pelo resultado da média dos três cortes. 

Os dados de cada grupo foram apresentados como médias e desvios padrão para 

cinco animais (Talvani et al, 2000).  

 

6.13 Ensaios de Citocinas: TNF-α, IFN-γ, IL12, IL-10 e TGF-β 

 

Os níveis de citocinas do soro e do extrato de coração (cada fragmento – 100 

mg de tecido) dos animais foram obtidos 90 120 e 180 dias após a infecção, sendo 

estes, detectados por técnica de imunoensaio enzimático quantitativo (ELISA) R&D 

Systems (Minneapolis, MN, USA). Foram construídas curvas padrão para cada 
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ensaio utilizando-se quantidades conhecidas das respectivas citocinas 

recombinantes de acordo com as instruções do kit utilizado. Todas as amostras 

foram processadas individualmente e analisadas em duplicata, sendo a leitura feita 

em leitor de ELISA a 450 nm. As absorbâncias detectadas referentes a cada citocina 

foram correlacionadas aos valores de absorbância obtidos na curva padrão e as 

concentrações das mesmas; calculadas por interpolação através do software 

estatístico Prisma. Utilizou-se regressão não linear, sendo as concentrações 

calculadas a partir de uma equação polinomial de quarta ordem, de acordo com o 

fabricante. O limite de detecção das citocinas nas condições de nossos ensaios está 

indicado respectivamente nos parênteses: TNF-α (12,5 pg/mL), IFN-γ (31.2pg/mL), 

IL-10 (31.2 pg/mL), TGF-β (31,25 pg/mL) e IL-12 (15.6 pg/mL). 

 

6.14 Nitrito proveniente de células totais do miocárdio  

 

Fragmentos de 100 mg de tecido cardíaco dos animais foram utilizados nos 

experimentos. Estes foram macerados e incubados por 5 minutos a 37◦ em uma 

solução de PBS livre de Ca2+ e Mg2+ contendo tripsina 0,05% (GIBCO-BRL) e 

colagenase tipo II 0,01% (Worthington Biochemical Corp). A atividade da tripsina foi 

interrompida pela adição de soro fetal bovino 10%. Após tripsinização, a suspensão 

foi centrifugada e o pellet de células foi suspendido em meio DEMEM suplementado 

com soro de cavalo 15%, soro fetal bovino 5%, extrato embrionário de frango 2%, 

glutamina 1mmol/L, penicilina 1000 U/mL e 50 mg/mL de streptomicina (Sigma 

Chemical Co). A suspensão de células foi acertada para uma concentração de 5 x 

106 células/mL e distribuídas  em placas de 24 poços, sendo incubadas overnight. O 

sobrenadante foi recuperado e a concentração de nitrito mensurada pela reação de 
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Griess (Ding et al, 1988). Os dados foram expressos em µM, sendo a concentração 

mínima detectável de 1,56 µM. 

 

6.15 Detecção de Creatina Fosfoquinase para avaliação de uma possível 

redução dos danos cardíacos após os tratamentos 

 

A detecção da enzima CK-MB 90, 120 e 180 dias após a infecção foi feita de 

maneira idêntica ao item 6.6.  

 

6.16 Análises Estatísticas  

 

Os resultados foram expressos como médias ± desvio padrão da media (D.P), 

sendo o teste estatístico One-way ANOVA, utilizado para análise dos dados. A 

significância estatística entre os grupos infectados sem tratamento (IST) e os grupos 

infectados e tratados pelas substâncias foi determinada pelos testes de Bonferroni, 

Student’s t test ou Dunnet test. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes quando p < 0,05. Todas as análises foram feitas com auxílio do 

software Graph Pad Prism versão 5.0. 

* Não houve diferença estatística referente aos níveis de citocinas analisados 

entre os animais não infectados tratados - NIT (Mel e/ou Mx) e animais não 

infectados sem tratamento - NIST, indicando que os compostos não interferem de 

maneira significativa nos níveis destes mediadores inflamatórios produzidos pelo 

tecido cardíaco e soro dos animais não infectados.  
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6.17 Desenho experimental (resumo) 
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6.17.1 Desenho experimental 

 

Tabela 2. Fatores preditivos de danos cardíacos no modelo experimental (Primeira parte). 

                                                                    

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Citocinas pró-inflamatórias TNF-α / IFN-γ e CK-MB dosadas a partir do soro dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronificação Animais 

 n = 10 

Parâmetros analisados 

   
                 
 
 
 
 

 

60 dias após 

a infecção 

 
 
  
 

                           

Parâmetros analisados 

             
In vivo 

CK-MB * 

(IST) 

(NIST) 

TNF-α e IFN-γ* 

Post Mortem 

Peso relativo do 
coração 

Histologia do coração  
– focos inflamatórios 

A B 
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6.17.2 Desenho experimental 

 

Tabela 3. Citocinas analisadas no estudo após os diferentes tratamentos (Segunda parte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Animais: Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Infectados 
tratados com Meloxicam IT (Mx), Infentados tratados com Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). 

 

  

                                                     

 

          

90 

dias  

                      TNF-α      IFN-γ     IL-12      TGF-β     IL-10    NO2-    

 (IST)                                                 

  IT(Mel)                                           

  IT(Mx)                                              

  IT (Mel + Mx)                                             

        

       

120 

dias  

                  TNF-α      IFN-γ     IL-12     TGF-β     IL-10      NO2-         

 (IST)                                              

IT(Mel)                                          

IT(Mx)                                            

IT (Mel + Mx)                                               

         

    

180 

dias  

                   TNF-α     IFN-γ      IL-12     TGF-β     IL-10      NO2- 

 (IST)                                              

IT(Mel)                                          

IT(Mx)                                           

IT (Mel + Mx)                                               

 

   TNF-α     IFN-γ     TGF-β     IL-10   NO2-      

                          

                           

                               

                                             

   TNF-α    IIFN-γ     TGF-β     IL-10    NO2-    

                            

                            

                            

                                              

     TNF-α      IFN-γ     TGF-β    IL-10   NO2-    

                            

                             

                              

                                              

Citocinas Analisadas Animais Infecção Citocinas Analisadas 

A - Perfil Sistêmico de Citocinas e Nitrito B - Perfil de Citocinas no coração e Nitrito 
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6.17.3 Desenho experimental 

 

Tabela 4. Parasitismo tecidual, número de focos inflamatórios, peso cardíaco relativo e níveis de CK-
MB após os diferentes tratamentos (Terceira Parte). 

Infecção            Animais                                                            Parâmetros Analisados  

 

   

           

90, 120 e 

180 dias 

                          Parasitismo Cardíaco               Nívies séricos         Número de Focos                 Peso Relativo  

                          (Histopatologia)                     de CK-MB                Inflamatórios                    Cardíaco 

    (IST)                                                                                                                               

   IT(Mel)                                                                                                                          

   IT(Mx)                                                                                                                                

IT( Mel + Mx)                                                                                                                                
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Avaliação da parasitemia sanguínea e taxa de sobrevivência no curso da 

infecção 
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Figura. 6. Curso da infecção durante as fases aguda e crônica no modelo experimental de ratos 
wistar infectados com 3 x 105 formas tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi. - Parasitemia (círculos 
vermelhos) e porcentagem de sobrevivência (quadrados pretos). Para parasitemia os resultados são 
expressos em médias ± o desvio padrão, n = 10 animais. 

 

Foi observada uma mortalidade de 20% dos animais durante o pico da 

parasitemia (14 dias após a infecção). Uma queda no número de tripomastigotas 

sanguícolas pode ser observada no intervalo entre o 14° e 21° dia após a infecção 

(5.7 vezes menor). A parasitemia diminui progressivamente do 21° dia para o 28° 

(5.3 vezes menor) e do 28° dia para o 35° dia, quando não foram encontradas as 

formas tripomastigotas nos exames microscópicos do sangue a fresco. 
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7.2 Fatores preditivos de danos cardíacos no modelo experimental - 

Biomarcadores correlacionados com a severidade da Cardiopatia Chagásica 

Crônica 60 dias após a infecção 
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Figura 7. A e B - Concentrações séricas de TNF-α e IFN-γ nos animais não infectados sem 
tratamento (NIST) comparado com as concentrações dos animais infectados sem tratamento (IST). 
p<0,0001 e p<0,05 respectivamente. C – Atividade de CK-MB nos animais não infectados sem 
tratamento (NIST) comparado à atividade desta enzima nos animais infectados sem tratamento (IST). 
p<0,0001. Os valores são expressos em médias ± desvio padrão. Student ’s t test foi adotado para 
analisar a significância nas diferenças observadas. n = 7 animais em cada um dos dois grupos 
observados. 

 

Após 60 dias de infecção, os níveis séricos de TNF-α foram 130% mais altos 

nos animais infectados sem tratamento (IST) em relação aos animais não infectados 

sem tratamento (NIST) – figura 7 A. Os níveis séricos de IFN-γ foram 84,6% mais 

altos nos mesmos grupos de animais comparados com os controles sem infecção 

IST vs. NIST – figura 7 B. A atividade enzimática de CK-MB foi 5,6 vezes maior nos 

animais IST vs. NIST – figura 7C. 

  

A B C 
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7.3 Fatores preditivos de danos cardíacos no modelo experimental - Aumento 

do peso relativo cardíaco e presença de focos inflamatórios 
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Figura 8. A - Aumento relativo do peso cardíaco observado 60 e 90 dias pós-infecção (quadrados e 
triângulos vermelhos, respectivamente) comparados com ratos não infectados (círculos azuis). B - 
Análise histopatológica (400 x H&E) mostra um ninho de amastigotas e células inflamatórias 
mononucleares em tecido cardíaco de animais cronicamente infectados (60 dias pós-infecção). Os 
resultados do gráfico são expressos em médias ± DP, valores para 7 ratos/ grupo/ dia de 
experimento. #p < 0,05 – Student ’s t test. Setas amarelas (focos inflamatórios), seta azul (ninho de 
amastigota). 

 

Verificamos um aumento de 28.63 % do peso relativo cardíaco nos animais 

infectados sem tratamento 90 dpi em relação aos animais infectados sem tratamento 

60 dpi – figura 8 A. O estudo histopatológico destes animais revelou grande número 

de focos inflamatórios além de ninhos de amastigotas como indicado pela seta azul 

– figura 8 B.  

 

 

A 

(400 x hematoxilina-eosina - 60 (dpi) 

B 

Focos Inflamatórios  
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7.4 Níveis séricos de citocinas analisadas no estudo após os diferentes 

tratamentos 
 

7.4.1 Níveis séricos de IL-12 
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Figura 9. A, B e C - Níveis de IL-12 a partir do soro dos animais experimentais durante a fase crônica 
da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção) para os seguintes grupos: A -  Infectados sem 
Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B – Grupos: Infectados sem Tratamento 
(IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não 
Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C - Grupos: Infectados Tratados com Melatonina - IT 
(Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com Melatonina + 
Meloxicam IT (Mel + Mx), Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento (NIST). 
Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico 
são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 

A 

B 

C 
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Após os diferentes tratamentos não foram observadas reduções significativas 

nas concentrações séricas de IL-12 nos animais infectados e tratados em 

comparação com os animais infectados não tratados. Também não foram 

observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos associados em comparação 

com os tratamentos simples. Figura 9. 
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7.4.2 Níveis séricos de TNF-α 
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Figura 10. A, B e C - Níveis de TNF-α a partir do soro dos animais experimentais durante a fase 
crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção) para os seguintes grupos: A -  Infectados sem 
Tratamento (IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mel), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST), Não Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mel). B - Grupos: - Infectados sem Tratamento 
(IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não 
Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C - Grupos: Infectados Tratados com Melatonina - IT 
(Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com Melatonina + 
Meloxicam IT (Mel + Mx), Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento (NIST). 
Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico 
são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 

A 

B 

C 

Ф p < 0,01 – IST vs. IT (Mx) 

* p < 0,05    
IT (Mel + Mx) vs. IT (Mx) 

IT (Mel + Mx) vs. IT (Mel) 

Ф p < 0,01 – IST vs. IT (Mel) 
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Os níveis séricos de TNF-α foram significativamente mais baixos nos animais 

infectados que receberam os tratamentos: melatonina ou meloxicam (A - IT Mel) e (B 

- IT Mx) em comparação com os animais infectados e não tratados (IST). Os níveis 

séricos de TNF-α também foram significativamente mais baixos na comparação 

entre os animais infectados que receberam os tratamentos simples em relação aos 

animais infectados que receberam o tratamento com a associação das substâncias - 

figura 10 C e tabela 5. 

 

Tabela 5.  Percentual de redução dos níveis de TNF-α nas diferentes comparações. 

          Grupo 1       V.S    Grupo 2       Citocina                Diferenças dos níveis de citocinas em % 

 A IST   IT(Mel) TNF-α 33,5 – 90 dpi 36,5 – 120 dpi 31,6 - 180 dpi 

 B IST   IT(Mx) TNF-α 25,0 – 90 dpi 27,8 – 120 dpi 11,6 - 180 dpi 

 C IT(Mel + Mx)   IT(Mel) TNF-α 35,5 – 90 dpi 17,9 – 120 dpi 21,7- 180 dpi 

 C IT(Mel + Mx)   IT (Mx) TNF-α 33, 3 – 90 dpi 20,8 – 120 dpi 34,1- 180 dpi 
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7.4.3 Níveis séricos de IFN-γ 
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Figura 11- A, B e C. Níveis de INF-γ a partir do soro dos animais experimentais durante a fase 
crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção), para os seguintes grupos: A - Infectados sem 
Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B - Grupos: - Infectados sem Tratamento 
(IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não 
Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: Infectados Tratados com Melatonina - IT 
(Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com Melatonina + 
Meloxicam IT (Mel + Mx), Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento (NIST). 
Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico 
são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 

* p < 0,05    IT (Mel + Mx) vs. IT (Mel) 

ς p < 0,01 – IST vs. IT (Mx) 

ς p < 0,01 – IST vs. IT (Mel) 

A 

B 

C 
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Os níveis séricos de IFN-γ foram significativamente mais baixos nos animais 

que receberam os tratamentos: melatonina ou meloxicam (A - IT Mel) e (B - IT Mx), 

em comparação com os animais infectados e não tratados (IST) – figura 11 e tabela 

6. O percentual de redução dos níveis séricos de IFN-γ nos animais infectados que 

receberam os tratamentos associados - IT (Mel + Mx) em relação aos animais 

infectados que receberam o tratamento com melatonina - IT (Mel) está indicado na 

tabela 6. 

 

Tabela 6. Percentual de redução dos níveis de IFN-γ nas diferentes comparações. 

          Grupo 1        V.S      Grupo 2         Citocina                Diferenças dos níveis de citocinas em % 

 A IST   IT (Mel)   INF-γ 18,5 – 90 dpi   17,1 – 120 dpi   14,4 -180 dpi 

 B IST   IT (Mx) INF-γ 23,3 – 90 dpi   30,5 – 120 dpi   24,1 -180 dpi 

 C  IT(Mel + Mx)   IT (Mel) INF-γ 35,7 – 90 dpi   28,6 – 120 dpi   21,4 -180 dpi 

 

 

 

 

 



Resultados  |  43 

 

7.4.4 Níveis séricos de IL-10 
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Figura 12 – A, B e C. Níveis de IL-10 a partir do soro dos animais experimentais durante a fase 
crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção), para os seguintes grupos: A - Infectados sem 
Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B – Grupos: Infectados sem Tratamento 
(IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não 
Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: Infectados Tratados com Melatonina - IT 
(Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com Melatonina + 
Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento (NIST). 
Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico 
são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. (Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias). 
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Nos três dias analisados não foi observado aumento significativo nas 

concentrações de IL-10 nos animais infectados e tratados com melatonina, 

meloxicam ou associação de ambos em comparação com os animais infectados e 

não tratados. Figura 12 (A, B e C). 
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7.4.5 Níveis séricos de TGF-β 
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Figura 13 – A, B e C. Níveis de TGF-β a partir do soro dos animais experimentais durante a fase 
crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção), para os seguintes grupos: A –  Infectados sem 
Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B - Grupos: Infectados sem Tratamento 
(IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não 
Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: Infectados Tratados com Melatonina - IT 
(Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com Melatonina + 
Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento (NIST). 
Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico 
são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correcão de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C).  

A 

B 

C 
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Não houve alteração significativa nos níveis séricos de TGF-β nos animais 

infectados e tratados com as diferentes substâncias em comparação com os animais 

infectados que não receberam tratamento. Figura 13 (A, B e C). 
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7.5 Níveis de citocinas analisadas a partir do sobrenadante de cultura das 

células totais cardíacas após os diferentes tratamentos 
 

7.5.1 Níveis de TNF-α analisados a partir do extrato cardíaco 
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Figura 14. A, B e C- Níveis de TNF-α a partir do sobrenadante de cultura das células totais cardíacas dos 
animais experimentais durante a fase crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção) para os 
seguintes grupos: A – Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), 
Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina  NIT (Mel). B – Grupos: 
Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem 
Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: Infectados Tratados 
com Melatonina - IT (Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com 
Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST). Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do 
gráfico são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C).  

λ p < 0,01 – IT (Mx) vs. IT (IST) 

A 

B 

λ p < 0,01 – IT (Mel) vs. IT (IST) 

C 
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Durante o curso da infecção, foi observada uma redução significativa dos 

níveis de TNF-α a partir do sobrenadante de cultura das células totais cardíacas nos 

animais infectados e tratados com melatonina ou meloxicam quando comparados 

com os animais infectados e não tratados. Figura 14 (A e B) e tabela 7. 

 

Tabela 7. Percentual de redução dos níveis de TNF-α nas diferentes comparações. 

          Grupo 1     V.S    Grupo 2       Citocina                Diferenças dos níveis de citocinas em % 

 A IST   IT (Mel) TNF-α 15,4 – 90 dpi 11,5 – 120 dpi 14,7 - 180 dpi 

 B IST IT(Mx) TNF-α 9,6 – 90 dpi 16,7 – 120 dpi 15,2 - 180 dpi 
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7.5.2 Níveis de IFN-γ analisados a partir do extrato cardíaco 
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Figura 15. A, B e C - Níveis de IFN-γ a partir do sobrenadante de cultura das células totais cardíacas dos 
animais experimentais durante a fase crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção) para os 
seguintes grupos: A – Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), 
Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina  NIT (Mel). B – Grupos: 
Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem 
Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: Infectados Tratados 
com Melatonina - IT (Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com 
Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST). Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do 
gráfico são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 

A 

B 

C 

π p < 0,01 – IT (Mel) vs. IT (IST) 
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Durante o curso da infecção, foi observada uma redução significativa dos 

níveis de TNF-α a partir do sobrenadante de cultura das células totais cardíacas nos 

animais infectados e tratados com melatonina quando comparados com os animais 

infectados sem tratamento. Figura 15 A e tabela 8. 

Com exceção de 120 dpi, os níveis de IFN-γ foram mais baixos nos animais 

infectados e tratados com meloxicam quando comparados com os animais 

infectados sem tratamento - IT (Mel) vs. IST. Figura 15 B. 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre os níveis de IFN-γ nas 

comparações entre os tratamentos simples ou associados. Figura 15 C. 

 

Tabela 8. Percentual de redução dos níveis de IFN-γ para a seguinte comparação.  

          Grupo 1     V.S    Grupo 2       Citocina                Diferenças dos níveis de citocinas em % 

 A IST   IT (Mel) INF-γ 26,0 – 90 dpi   22,1 – 120 dpi   21,3 -180 dpi 
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7.5.3 Níveis de IL-10 analisados a partir do extrato cardíaco 
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Figura 16. A, B e C - Níveis de IL-10 a partir do sobrenadante de cultura das células totais cardíacas 
dos animais experimentais durante a fase crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção) para 
os seguintes grupos: A - Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT 
(Mel), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B 
– Grupos: Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não 
Infectados sem Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: 
Infectados Tratados com Melatonina - IT (Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), 
Infectados Tratados com Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), 
Não Infectados sem Tratamento (NIST). Número de formas infectantes - 3 x 105 formas 
tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ 
dia de experimento. Correcão de Bonferroni para pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test 
(C). 
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Não houve alteração significativa nos níveis de IL-10 analisados a partir do 

sobrenadante de cultura das células totais cardíacas nos animais infectados e 

tratados com as diferentes substâncias em comparação com os animais infectados 

que não receberam tratamento. Figura 16 (A, B e C). 
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7.5.4 Níveis de TGF-β analisados a partir do extrato cardíaco  
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Figura 17. A, B e C - Níveis de TGF-β a partir do sobrenadante de cultura das células totais cardíacas dos 
animais experimentais durante a fase crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós-infecção) para os 
seguintes grupos: A - Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não 
Infectados sem Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B – Grupos: 
Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem 
Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C – Grupos: Infectados Tratados 
com Melatonina - IT (Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com 
Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST). Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do 
gráfico são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 

δ p < 0,05 – IT (Mel) vs. IT (IST) 
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Foram observados níveis de TGF-β significativamente mais altos nos extratos 

cardíacos dos animais infectados tratados com melatonina - IT (Mel) em relação aos 

animais infectados sem tratamento – IST nos três dias analisados. Figura 17 A e 

tabela 9. 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre os níveis de TGF-β nas 

comparações entre os animais infectados tratados com meloxicam IT (Mx) em 

relação aos animais infectados sem tratamento – IST e nas comparações entre os 

tratamentos simples ou associados Figura 17 B e C, respectivamente. 

 

Tabela 9. Percentual de aumento dos níveis de TGF-β para a seguinte comparação. 

        Grupo 1     V.S    Grupo 2       Citocina                Diferenças dos níveis de citocinas em % 

 A IST   IT(Mel) TGF-β 23,9 – 90 dpi 33,7 – 120 dpi 15,1 - 180 dpi 
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7.6 Níveis de nitrito analisados a partir do sobrenadante de cultura de células 

peritoneais 
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Figura 18. Níveis de NO2

- a partir do sobrenadante de cultura de 5 x 106 células peritoneais dos grupos 
experimentais durante a fase crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós infecção), para os seguintes 
grupos: A - Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não 
Infectados sem Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B - Grupos: 
Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem 
Tratamento (NIST), Não Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C - Grupos: Infectados Tratados 
com Melatonina - IT (Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com 
Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem 
Tratamento (NIST). Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os 
resultados do gráfico são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de 
Bonferroni para pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 
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Foram observados níveis de Nitrito significativamente mais baixos no 

sobrenadante de cultura de células peritoneais dos animais infectados tratados com 

melatonina - IT (Mel) em relação aos animais infectados sem tratamento – IST nos 

três dias analisados. Figura 18 A e tabela 10. 

 

Tabela 10. Percentual de redução dos níveis de NO2
- para a seguinte comparação. 

        Grupo 1     V.S    Grupo 2        Nitrito              Diferenças dos níveis de citocinas em % 
 
 A IST   IT(Mel) NO2

- 37,03 – 90 dpi 33,3 – 120 dpi 29,4 - 180 dpi 
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7.7 Níveis de nitrito analisados a partir do sobrenadante de cultura das células 

totais cardíacas 

90
 dpi

12
0 d

pi

18
0 dpi

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

IST
IT(Mel)
NIST
NIT (Mel)

NO2
-*

* *

 N
itr

ito
 ( µ

M
 )/

 1
00

 m
g

de
 te

ci
do

 c
ar

dí
ac

o

90
 dpi

12
0 d

pi

180
 dpi

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

IST
IT(Mx)
NIST
NIT (Mx)

NO2
-

N
itr

ito
 ( µ

M
 )/

 1
00

 m
g

de
 te

ci
do

 c
ar

dí
ac

o

90
 dpi

12
0 d

pi

18
0 d

pi
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

IT(Mel)
IT(Mx)
IT (Mel + Mx)
IST

NO2
-

NIST

N
itr

ito
 ( µ

M
 )/

 1
00

 m
g

de
 te

ci
do

 c
ar

dí
ac

o

 
Figura 19. Níveis de NO2

- a partir de 100 mg de tecido cardíaco dos grupos experimentais durante a 
fase crônica da doença (90, 120 e 180 dias pós infecção), para os seguintes grupos: A - Infectados 
sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Não Infectados sem Tratamento 
(NIST), Não Infectados Tratados com Melatonina NIT (Mel). B - Grupos: Infectados sem Tratamento 
(IST), Infectados Tratados com Meloxicam IT (Mx), Não Infectados sem Tratamento (NIST), Não 
Infectados Tratados com Meloxicam NIT (Mx). C - Grupos: Infectados Tratados com Melatonina - IT 
(Mel), Infectados Tratados com Meloxicam - IT (Mx), Infectados Tratados com Melatonina + 
Meloxicam IT (Mel + Mx). Infectados sem Tratamento (IST), Não Infectados sem Tratamento (NIST). 
Número de formas infectantes - 3 x 105 formas tripomastigotas sanguícolas.  Os resultados do gráfico 
são expressos em médias ± D.P, n = 5/ grupo/ dia de experimento. Correção de Bonferroni para 
pares selecionados de médias (A e B) e Tukey test (C). 
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Os níveis de Nitrito foram significativamente mais baixo nas células totais 

cardíacas dos animais infectados tratados com melatonina - IT (Mel) em relação aos 

animais infectados sem tratamento – IST nos três dias analisados. Figura 19 A e 

tabela 11. 

 

Tabela 11. Percentual de redução dos níveis de NO2
- para a seguinte comparação. 

        Grupo 1     V.S    Grupo 2        Nitrito              Diferenças dos níveis de citocinas em % 
 
 A IST   IT(Mel) NO2

- 41,9 – 90 dpi 15,6 – 120 dpi 9,1 - 180 dpi 
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7.8 Modulação das Citocinas analisadas no estudo após os diferentes 

tratamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Animais: Infectados sem Tratamento (IST), Infectados Tratados com Melatonina IT (Mel), Infectados 
tratados com Meloxicam IT (Mx), Infentados tratados com Melatonina + Meloxicam IT (Mel + Mx). 

**As setas indicam alta, média ou baixa redução ou aumento dos parâmetros analisados.  
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7.9 Número de focos inflamatórios após os diferentes tratamentos 

 

7.9.1 Melatonina 

 

Figura 20. Número de focos inflamatórios presentes em 50 campos obtidos do tecido cardíaco de 
ratos wistar infectados com T. cruzi em 90, 120 e 180 dias pós-infecção. Cada barra representa as 
medias ± Desvio Padrão da Média DP em grupos compostos por 7 ratos, em 3 dias de experimentos 
independentes.  *P < 0.05 - IT (Mel) vs. IST (90 e 120) dias após a infecção. (Student’s t test). A, C e 
E: focos inflamatórios dos animais infectados sem tratamento (IST) e B, D e F: focos inflamatórios dos 
animais infectados e tratados com melatonina IT (Mel). Os focos são indicados por setas. Coloração – 
hematoxilina/eosina (400 x). 
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Após 90 dias de infecção, o número de focos inflamatórios diminuiu cerca de 

44,4% nos animais infectados e tratados com melatonina em relação aos animais 

infectados e não tratados IST vs. IT (Mel). Após 120 dias de infecção, a redução do 

número de focos inflamatórios foi de aproximadamente 38,5% - IST vs. IT (Mel). 

Após 180 dias de infecção o número de focos inflamatórios reduziu cerca de 20% - 

IST vs. IT (Mel) figura 20. 
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7.9.2 Meloxicam 
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Figura 21. Número de focos inflamatórios presentes em 50 campos obtidos do tecido cardíaco de 
ratos wistar infectados com T. cruzi em 90, 120 e 180 dias pós-infecção. Cada barra representa as 
medias ± Desvio Padrão da Média DP em grupos compostos por 7 ratos, em 3 dias de experimentos 
independentes.  *P < 0.0001 - IT (Mx) vs. IST 90, dias após a infecção e #p <0,05 – IT (Mx) vs. IST 
120 e 180 dias após a infecção. (Student’s t test). A, C e E: focos inflamatórios dos animais 
infectados sem tratamento (IST) e B, D e F: focos inflamatórios dos animais infectados e tratados com 
meloxicam IT (Mx). Os focos são indicados por setas. Coloração – hematoxilina/eosina (400 x). 

 

# 

# 
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Após 90 dias de infecção, o número de focos inflamatórios diminuiu cerca de 

60,5% nos animais infectados e tratados com meloxicam em relação aos animais 

infectados e não tratados IST vs. IT (Mx). Após 120 dias de infecção, a redução do 

número de focos inflamatórios foi de aproximadamente 63,6% - IST vs. IT (Mx). Após 

180 dias de infecção o número de focos inflamatórios reduziu cerca de 53,2% - IST 

vs. IT (Mx) figura 21. 
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7.9.3 Melatonina + Meloxicam 
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Figura 22. Número de focos inflamatórios presentes em 50 campos obtidos do tecido cardíaco de 
ratos wistar infectados com T. cruzi em 90, 120 e 180 dias pós-infecção. Cada barra representa as 
medias ± Desvio Padrão da Média DP em grupos compostos por 7 ratos, em 3 dias de experimentos 
independentes.  *p < 0.0001 - IT (Mel + Mx) vs. IST 90 dias após a infecção e # p < 0.001 – IT (Mel + 
Mx) vs. IST 120 dias após a infecção. (Student’s t test). A, C e E: focos inflamatórios dos animais 
infectados sem tratamento (IST) e B, D e F: focos inflamatórios dos animais infectados e tratados com 
melatonina + meloxicam IT (Mel + Mx). Os focos são indicados por setas. Coloração – 
hematoxilina/eosina (400 x). 
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Após 90 dias de infecção, o número de focos inflamatórios diminuiu cerca de 

66,7% nos animais infectados e tratados com melatonina + meloxicam em relação 

aos animais infectados e não tratados IST vs. IT (Mel + Mx). Após 120 dias de 

infecção, a redução do número de focos inflamatórios foi de aproximadamente 

53,8% - IST vs. IT (Mel + Mx). Após 180 dias de infecção o número de focos 

inflamatórios reduziu cerca de 34,4% - IST vs. IT (Mel + Mx) figura 22. 
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7.10 Níveis séricos de CK-MB e peso relativo cardíaco 
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Figura 23. A, B e C – Avaliação dos danos de cardíacos por meio da atividade de CK-MB em 90, 120 e 
180 dias pós infecção (dpi) no soro de ratos wistar infectados com 3 x 105 tripomastigotas sanguícolas da 
cepa Y de Trypanosoma cruzi e tratados diariamente 60 até 180 dpi com melatonina, meloxicam ou 
associação de ambos. Grupos tratados vs. IST - #P < 0.01 (90 e 120 dpi), grupos tratados vs. IST - **P < 
0,05 (180 dpi). Dunnet post test. D, E e F –  Diferenças entre os pesos relativos cardíacos de ratos wistar - 
90, 120 e 180 dias pós infecção tratados ou não pelas diferentes substâncias ou associação de ambas. (F) 
- *p < 0,05 – Infectados tratados com as diferentes substâncias em relação aos animais infectados sem 
tratamento (IST) – 180 dias pós-infecção. Dunnet post test. aMédia ± erro padrão da média -  bPeso relativo 
cardíaco significa a razão entre os pesos dos órgãos em miligramas / peso corporal do animal em gramas.  
Cada grupo foi considerado de 7 ratos. 

Grupos 
Experimentais 

(n = 5) 

b Peso Relatico Cardíaco mg/g 
(Mean ± SEM a ) 

                      90 dpi                   

               NIST 

IST 

IT (Mel) 

IT (Mx) 

IT (Mel + Mx) 

                        4,24± 0,15  a        
                      5,89 ± 0,62          
           5,71 ± 0,76     
                      5,98 ± 0,86 
                      5,99 ± 0,74          

Grupos 
Experimentais 

(n = 5) 

b Peso Relatico Cardíaco mg/g 
(Mean ± SEM a ) 

                      120 dpi                 

NIST 

IST 

IT (Mel) 

IT (Mx) 

IT (Mel + Mx) 

                      4,09± 0,39  a          
                    6,03 ± 0,72            
         6,01 ± 0,46    
                      6,11 ±   1,01   
                      6,10 ±   0,95              

Grupos 
Experimentais 

(n = 5) 

b Peso Relatico Cardíaco mg/g 
(Mean ± SEM a ) 

                      180 dpi                 

NIST 

IST 

IT (Mel) 

IT (Mx) 

IT (Mel + Mx) 

                      4,24± 0,15 a           
                    5,91 ± 0,62            
                    5,41 ± 0,76    
                      5,48 ± 0,86 
                    5,39 ± 0,74            
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As reduções da atividade de CK-MB em relação ao grupo infectado sem 

tratamento estão indicadas em % na tabela 12 abaixo nos três dias analisados. 

 

Tabela 12. Diferenças em porcentagens das da atividade de CK-MB em relação ao grupo IST        

Grupo   VS.  Grupos A                
90 dpi                

B   
120 dpi            

C  
180 dpi  

 
 

IST 

 
IT(Mel) 36,07 34,7 22,11 

 
IT(Mx) 

32,14 29,85 18,59 
 

IT(Mel + Mx) 33,21 35,45 19,60 

 

As tabelas D, E e F mostram as os valores dos pesos relativos cardíacos dos 

diferentes grupos infectados ou não e tratados ou não pelas diferentes substâncias. 

Na tabela F (180 dpi) observamos diferenças estatísticas entre os animais infectados 

e tratados em relação aos amais infectados sem tratamento *p < 0,05. 
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7.11 Parasitismo cardíaco 

 

Tabela 13. Parasitismo cardíaco estudado por técnica de coloração de hematoxilina/eosina 

Dias de 

Infecção 

  
 Animais      

                                                                

                                                              
 

 

90 

                 
(IST)       
IT(Mel)    
IT(Mx)    
IT(Mel+Mx)    

      

              

     
     120 

             
(IST)       
IT(Mel)    
IT(Mx)    
IT(Mel+Mx)    

      

      

            

 
180 

                   
(IST)       
IT(Mel)    
IT(Mx)    
IT(Mel+Mx)    

 

Número de ninhos de amastigotas presentes em 50 campos obtidos do tecido cardíaco de 
ratos wistar infectados com T. cruzi em 90, 120 e 180 dias pós-infecção. Grupos compostos 
por 7 ratos, em 3 dias de experimentos independentes. (++) ≈ 20% de ninhos de amastigotas 
em 50 campos analisados, (+) ≈ 10% de ninhos de amastigotas em 50 campos analisados, (-) 
Ausência de ninhos de amastigotas em 50 campos analisados. Os ninhos são indicados por 
setas. Coloração – hematoxilina/eosina (400 x). 

 

Os ninhos de amastigotas foram observados 90 dpi em todos os grupos 

infectados (tratados ou não), sendo observada uma redução nos animais infectados 

e tratados pelas duas substâncias em associação. 120 dpi os ninhos estavam 

presentes nos animais infectados sem tratamento IST e infectados tratados com 

melatonina IT (Mel). Nos grupos restantes (120 e 180 dpi), não foram encontrados 

ninhos de amastigotas – tabela 13. 
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+
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8 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, foram testados três inóculos intraperitoneais: 1x105, 2x105 e 

3x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. cruzi. Verificamos que os 

animais infectados com 3x105 formas apresentavam danos cardíacos fidedignos a 

estudos anteriores que utilizaram o mesmo inóculo em ratos (Chapadeiro et al, 1991; 

Machado & Ribeiro, 1989; Martinelli et al, 2006; Novaes et al, 2013). Com base nos 

trabalhos citados, justificamos a escolha da cepa Y em nossos experimentos, sendo 

a cardiomiopatia considerada a forma mais frequente da doença neste modelo 

experimental (Alcantara, 1964).   

Nosso modelo foi capaz de reproduzir algumas das principais constatações 

de Carlos Chagas em estudos de pacientes que apresentavam cardiomiopatia 

chagásica crônica (Chagas, 1916; Chagas & Villela, 1922), incluindo (i) controle da 

parasitemia e sobrevivência na fase aguda, (ii) aumento crônico no peso relativo do 

coração, (iii) lesão de cardiomiócitos e (iv) miocardite crônica figuras: 6, 7(A, B e C) e 

8(A e B). Enfatizamos que ratos wistar normalmente apresentam-se resistentes para 

a maioria das cepas de T. cruzi, sendo necessária uma carga relativamente alta de 

parasitas para mimetizar os danos cardíacos da infecção. 

O aumento das concentrações séricas de TNF-α / IFN-γ e da atividade de CK-

MB nos animais infectados - figura 7 A, B e C sugerem danos cardíacos gerados 

pela infecção. Adicionalmente, o aumento do peso relativo do coração - figura 8 A. e 

a presença de focos inflamatórios e ninhos de amastigota, figura 8 B sugerem que 

boa parte dos animais experimentais tende a evoluir para a forma cardíaca crônica 

da doença. 
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Conforme a figura 6, nosso grupo tem demonstrado que a infecção aguda 

gerada pela cepa Y de T. cruzi causa picos precoces em ratos wistar durante o 14° 

dia de infecção (Kuehn et al, 2009; Oliveira et al, 2010; Santos et al, 2010). Esta 

característica também foi observada por outros autores em ratos Holtzman 

infectados pela cepa Y de T. cruzi (Rachid et al, 2006). Nosso estudo também 

confirma a alta taxa de sobrevivência pós-infecção neste modelo experimental (80% 

dos animais). 

Sabe-se que a resposta inflamatória gerada pela infecção por T. cruzi 

desempenha importante papel para o hospedeiro, sendo envolvida tanto na 

resistência à infecção, quanto nos mecanismos relacionados à evolução da fase 

crônica da doença de Chagas (Teixeira et al, 2002). O controle dos mecanismos 

moleculares envolvidos na injúria inflamatória, aliado a eliminação do parasita 

poderia resultar numa estratégia terapêutica mais efetiva com possível melhora das 

áreas cardíacas fibrosadas e recuperação da disfunção cardíaca gerada pela 

infecção (Marino et al, 2004). 

Estudos do perfil de produção de citocinas em modelos animais e pacientes 

chagásicos têm elucidado quais destes mediadores poderiam se tornar alvo de uma 

terapia baseada em imunomodulção. Neste sentido, tem sido relatado o importante 

papel de citocinas como: TNF-α (Ferreira et al, 2003; Starobinas et al, 1991), IFN-γ 

(Gazzinelli et al, 1992; Reed, 1988) e IL-10 (Abrahamsohn & Coffman, 1996; Silva et 

al, 1992). Além disso, intermediários reativos do nitrogênio, como o óxido nítrico 

(NO) têm sido descritos como moléculas fundamentais na resistência à infecção 

por Trypanosoma cruzi na fase aguda da doença (Hölscher et al, 1998; Martins et al, 

1998; Vespa et al, 1994). Por outro lado, altos níveis plasmáticos de NO foram 

observados em pacientes chagásicos que apresentavam as formas cardíacas mais 
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graves, quando comparados com aqueles que desenvolveram cardiopatia branda, 

sugerindo um papel sistêmico de NO relacionado a danos das funções cardíacas na 

fase crônica da infecção (Pérez-Fuentes et al, 2007). 

A transcrição de uma série de genes alvo que codificam mediadores pró-

inflamatórios ou citocinas, tais como iNOS, COX-2, IL-6, IL-1β e TNF-α é 

dependente do fator de transcrição nuclear κβ (NF-κβ). Portanto, este fator possui 

importante papel na regulação da resposta inflamatória estimulada por mitógenos, 

citocinas e lipopolissacarídeos (LPS) (Guo et al, 2007). Uma superprodução ou uma 

produção contínua de mediadores e/ou citocinas inflamatórias pode culminar com o 

desenvolvimento de doenças crônicas (Hseu et al, 2005), sendo esta também uma 

das características da fase crônica da doença de Chagas.  

No contexto das reações inflamatórias-oxidativas características da doença 

de Chagas, (Ba et al, 2010; Gupta et al, 2011) demonstraram que espécies reativas 

de oxigênio (ROS) podem sinalizar a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

produzidas por cardiomiócitos, sendo esta, uma das explicações da manutenção do 

processo inflamatório na (CCC) (Wen et al, 2010a). Além disso, TNF-α pode também 

estimular a produção de (ROS), criando-se assim um feedback positivo no qual o 

aumento de destes intermediários reativos poderia causar a ativação de NF-kB, bem 

como ter os seus próprios efeitos deletérios sobre o tecido muscular (Reid & Li, 

2001). 

Com relação à pesquisa de citocinas pró-inflamatórias séricas, os tratamentos 

experimentais mostraram-se eficazes em reduzir as concentrações de TNF-α, sendo 

observada uma diminuição média de 33,9% nos três dias analisados para os 

animais infectados e tratados com melatonina IT (Mel) em comparação com 

infetados sem tratamento (IST). Os animais tratados com meloxicam mostraram uma 
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redução média dos três dias analisados de 21,5% em comparação com os 

infectados sem tratamento (figura 10 e tabela 5). O bloqueio da produção de IFN-γ 

também foi observado nas análises das concentrações séricas desta citocina, sendo 

em média, 16,7% menor nos três dias analisados nos animais infectados e tratados 

com melatonina comparados com os animais infectados e não tratados. Nos animais 

infetados e tratados com meloxicam a redução média das concentrações séricas de 

INF-γ foi de 25,9% em comparação com os animais infectados não tratados (figura 

11 e tabela 6). 

A administração de melatonina inibe a expressão de alguns dos genes 

dependentes de NF-kβ incluindo iNOS e COX (Escames et al, 2006; Li et al, 2009), 

reduzindo-se assim, a resposta inflamatória. Os efeitos anti-inflamatórios desta 

substância são seguidos por uma redução de citocinas pró-inflamatórias tais como 

IL1β, IL6, TNFα e IFN-γ (Rodriguez et al, 2007). Em um estudo recente, (Chahbouni 

et al, 2010) mostram a ação anti-inflamatória de melatonina na distrofia muscular, 

sendo reduzidas as concentrações séricas de Nitrito, TNF-α, IFN-γ, IL1β, IL-2 e IL-6. 

A capacidade de alterar o balanço de citocinas Th1/Th2 atribuída aos 

inibidores de ciclooxigenase 2, e mais especificamente de meloxicam, tem sido 

estudada em modelos murinos na fase aguda da doença de Chagas (Michelin et al, 

2005; Oliveira et al, 2010). Os efeitos desta substância também foram estudados em 

ratos da linhagem Lewis por (Suzuki et al, 2006), sendo demonstrada por estes 

autores, uma reversão da miocardite aguda autoimune nos grupos tratados com o 

anti-inflamatório. Além disso, (Abdalla et al, 2008) demonstraram efeito protetor de 

meloxicam no tecido cardíaco de camundongos infectados por T. cruzi durante a 

fase aguda da doença. 
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Nossos resultados referentes às concentrações de IL12, IL-10 e TGF-β 

mostram que estas citocinas não foram reguladas juntamente com as concentrações 

de NO2
- TNF-α e IFN-γ (figuras 9,12 e 13). Pode-se sugerir que as substâncias 

(melatonina/meloxicam) bloqueiam a produção sistêmica de citocinas pró-

inflamatórias (com exceção de IL-12), além de reduzir as concentrações de nitrito 

produzido por macrófagos peritoneais, exercendo pouco efeito na síntese de TGF-β 

e IL-10 nos animais infectados pela cepa Y de T. cruzi.   

Na literatura científica atual, podem ser encontrados resultados controversos 

com relação à modulação de citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF-β após 

administração de melatonina. Na infecção chagásica aguda, (Santello et al, 2008b) 

ou na resposta inflamatória crônica dependente da idade em camundongos senis 

(Rodriguez et al, 2007) foi demonstrado um efeito supressivo na produção destas 

citocinas. Por outro lado, (Brazao et al, 2011) demonstraram um aumento da 

concentração de IL-10 acompanhada da proliferação de subpopulações celulares 

CD4+ e CD8+ na infecção chagásica crônica. 

De acordo com as figuras 14 e 15, os níveis das citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α e IFN-γ mantiveram-se mais altos nos extratos cardíacos dos animais 

infectados sem tratamento (IST) durante o curso da infecção crônica. Os três pontos 

analisados (90, 120 e 180 dias pós-infecção) mostram uma diminuição lenta e 

progressiva desta citocina, indicando uma manutenção do processo inflamatório 

como descrito em trabalhos anteriores (Medina et al, 2007; Skyschally et al, 2007; 

Thielmann et al, 2002).  

Neste estudo, uma regulação das citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IFN-γ) 

parece ocorrer no tecido cardíaco dos grupos submetidos aos diferentes esquemas 

terapêuticos. Com relação à TNF-α, foi observada uma redução média de 13, 86 % 
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nos três dias analisados - IT (Mel) em comparação com (IST) e uma redução média 

de 13, 83 % nos três dias analisados para IT (Mx) em comparação com (IST). Os 

níveis de IFN-γ foram em média 23,1% menores nos animais infectados tratados 

com melatonina em relação aos infectados não tratados (figuras 14, 15 e tabela 8). 

O bloqueio da produção dos mediadores inflamatórios nos animais tratados 

com melatonina, meloxicam ou ambos pode ser explicado tanto pela inibição de NF-

κβ, quanto pela ação da citocina anti-inflamatória IL-10, podendo esta citocina, 

exercer um papel preventivo em relação à hiperatividade da resposta imune durante 

a infecção chagásica (Holscher et al, 2000; Hunter et al, 1997). De acordo com (Abel 

et al, 2001; Gomes et al, 2003), células mononucleares do sangue periférico CD4+ 

de pacientes chagásicos crônicos produzem mais IFN-γ e TNF-α e menos IL10, 

quando comparadas com células de pacientes chagásicos nas fases 

assintomática/indetermina.  

Com atividade semelhante a IL-10, TGF-β também apresenta um importante 

papel de prevenção na hiperatividade da resposta imune característica da doença de 

Chagas, além de apresentar efeitos antagonistas sob a liberação exacerbada de 

óxido nítrico produzido por cardiomiócitos (Roberts et al, 1992b). Nossos resultados 

mostram um aumento médio de 24,2% das concentrações de TGF-β provenientes 

de células totais cardíacas nos animais tratados com melatonina em comparação 

com os animais sem tratamento durante o curso da infecção (figura 17 e tabela 9). O 

aumento de TGF-β corrobora com uma diminuição de nitrito produzido pelas células 

cardíacas dos animais tratados com melatonina, conforme demonstrado na figura 

19. 

Com relação aos efeitos de meloxicam sobre o stress oxidativo/nitrosativo 

(Agha et al, 1999) demonstraram que este anti-inflamatório poderia evitar danos 
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gerados por espécies reativas do oxigênio e nitrogênio envolvidas na arritmia 

induzida em ratos, atuando particularmente na peroxidação de lipídios e tióis. Os 

efeitos antioxidantes de melatonina, bem como de sua capacidade de reduzir 

espécies reativas do nitrogênio podem ser comprovados por vários trabalhos 

(Chahbouni et al, 2010; Escames et al, 2006; Galano et al, 2011; Li et al, 2009; 

Rodriguez et al, 2007). O mesmo efeito de redução das concentrações de nitrito foi 

verificado na infecção chagásica aguda (Oliveira et al, 2010; Santello et al, 2008a).  

De acordo com (Perez-Fuentes et al, 2003), o grau de severidade da doença 

de Chagas em indivíduos cronicamente infectados pode ser associado com um 

desequilíbrio no balaço de mecanismos oxidativos e de produção de citocinas. Neste 

contexto, a diminuição da formação de NO limita o aumento dos níveis de 

metabólitos pró-oxidativos, radicais livres derivados destes componentes e 

peroxinitrito, o que ajuda a reduzir a resposta inflamatória (Hardeland & Pandi-

Perumal, 2005). 

Nossos resultados mostraram uma diminuição dos níveis de nitrito nos 

animais infectados e tratados com melatonina em relação aos animais infectados 

sem tratamento (figuras 18 e 19 e tabelas 10 e 11). A redução média de nitrito 

produzido por macrófagos peritoneais foi de 33, 2% e a redução média de nitrito 

produzido a partir de células totais cardíacas foi de 22, 2 % nos três dias analisados.  

O efeito anti-inflamatório das substâncias também pôde ser observado por 

meio da diminuição dos infiltrados inflamatórios no tecido cardíaco durante o curso 

da fase crônica da doença (figuras 20, 21 e 22).  

Nossos dados são consistentes com os trabalhos citados em relação às 

ações anti-inflamatórias de melatonina e meloxicam. De acordo com (Engelhardt, 

1996; Engelhardt et al, 1995) meloxicam, pode inibir a migração de leucócitos para 
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sítios inflamatórios, interferindo na ativação de receptores de adesão mediados por 

citocinas destas células (Garcia-Vicuna et al, 1997). Além disso, (Suzuki et al, 2006), 

relataram que a inibição de COX-2 por meloxicam suprime a infiltração de células 

inflamatórias no miocárdio, expressão de citocinas pró-inflamatórias e moléculas de 

adesão no coração de ratos Lewis durante a miocardite autoimune experimental. 

De maneira semelhante à meloxicam, tem sido demonstrado que melatonina 

pode reduzir a adesão de leucócitos no endotélio, bem como, a migração trans-

endotelial destas células. Tal mecanismo também pode ser explicado pela 

capacidade desta substância de inibir o fator de transcrição NF-kβ e 

consequentemente, suprimir a expressão de moléculas de adesão (Bertuglia et al, 

1996). Outros autores demonstraram que melatonina reduz o recrutamento de 

neutrófilos nos sítios de inflamação (Reiter et al, 2000; Sewerynek et al, 1996). 

Em todos os grupos experimentais que receberam os tratamentos houve 

redução da inflamação, porém, foi verificada uma manutenção de pequenas 

quantidades de focos inflamatórios revelados por técnica histológica - figuras 20, 21, 

22 – E e F. A redução média do número de focos inflamatórios nos animais 

infectados e tratados com melatonina foi de 34,3% para os três dias investigados, 

para os animais tratados com meloxicam, a redução média foi de 59,1% e para os 

animais tratados pela combinação das substâncias a redução média foi de 51,6% 

em comparação com os animais infectados sem tratamento. 

Para confirmar os efeitos protetores das substâncias testadas neste estudo, 

nós investigamos a presença de CK-MB no plasma dos animais tratados e não 

tratados com melatonina, meloxicam ou ambos. CK-MB tem sido usado como um 

importante marcador da ocorrência de miocardite chagásica experimental, onde o 

aumento dos níveis desta enzima pode ser normalmente correlacionado com a 



Discussão  |  77 

 

presença de infiltrados inflamatórios durante a fase crônica da infecção (de Souza et 

al, 2000; Medeiros et al, 2009).  

Nossos resultados demonstraram que a redução média dos níveis séricos de 

CK-MB nos animais infectados e tratados com melatonina foi de 30,96 % nos três 

dias analisados. O tratamento com meloxicam reduziu em média 26,9% e o 

tratamento com as duas substâncias em associação reduziu em média 29,4% das 

concentrações séricas desta enzima (figura 23 A, B e C) e tabela 12. 

Em um estudo recente (Veneroso et al, 2009) demonstraram que melatonina 

seria capaz de reduzir os níveis séricos de CK-MB, além de bloquear a 

superexpressão de mediadores inflamatórios como TNF-α, IL-1 e IL6, induzidos no 

coração de ratos wistar durante a prática intensa de exercícios físicos. Em relação 

ao possível efeito protetor de meloxicam reportado neste trabalho, nossos resultados 

corroboram com (Carnieto Jr et al, 2009), sendo demonstrado que o tratamento com 

inibidores de COX-2 reduz os níveis séricos de CK-MB e outros marcadores 

bioquímicos relacionados ao dano cardíaco. O potencial papel protetor de 

meloxicam em doenças cardiovasculares foi demonstrado também em pacientes 

com doença coronária cardíaca (Altman et al, 2002).  

Mediante os diferentes esquemas terapêuticos observamos uma discreta 

redução do peso relativo cardíaco dos animais submetidos aos tratamentos com 

melatonina/meloxicam após 180 dias de infecção. Com relação à quantificação de 

ninhos de amastigota, observamos ausência destes 120 dpi nos tecidos cardíacos 

dos animais infectados e tratados com meloxicam ou melatonina/meloxicam 

analisados por técnica histológica. A ausência de ninhos de amastigotas observada 

180 dpi nos animais infectados sem tratamento (IST) inviabiliza a comparação entre 

os animais tratados e não tratados, não sendo possível concluir se o controle do 
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parasitismo está associado a um possível efeito imunoestimulatório das substâncias 

testadas. (tabela 13). Estudos complementares de investigação e quantificação do 

parasitismo cardíaco por técnicas de PCR ou coloração por imunohistoquimica 

devem ser realizados para concluir a ausência de material genético ou antígenos 

específicos do parasita no tecido cardíaco durante os períodos mais tardios da fase 

crônica da infecção. 
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9 CONCLUSÕES 

 

Após os diferentes tratamentos realizados neste estudo, foi possível definir 

um perfil detalhado dos níveis de citocinas e outros mediadores inflamatórios 

envolvidos na resposta imune sistêmica e localizada no músculo cardíaco.  

Verificamos efeitos anti-inflamatórios de melatonina e meloxicam e sugerimos 

também, mecanismos que explicariam à ação imunomoduladora de ambas as 

sustâncias. 

 Concluímos que ambas as substâncias poderiam complementar a terapia 

anti-T. cruzi e sugerimos como principal mecanismo de ação anti-inflamatória, a 

inibição do fator nuclear kβ, bloqueando-se assim, a síntese de mediadores 

inflamatórios como citocinas pró-inflamatórias, iNOS, COX-2 e moléculas de adesão. 

Observamos uma redução do influxo de células infamatórias no coração dos 

animais tratados por estas substâncias, bem como sugerimos uma redução dos 

danos cardíacos por meio das análises das concentrações séricas de CK-MB. 

O estudo contribui com dados que poderão incrementar a literatura científica 

atual no contexto das terapias baseadas na associação de substâncias contra a 

doença de Chagas, especificamente na Cardiomiopatia Chagásica Crônica. 
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