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RESUMO
CAETANO, LEONY CRISTINA. Administração de deidroepiandrosterona (DHEA)
como mediador da resposta imune em ratos jovens e senis infectados com
Trypanosoma cruzi submetidos ao estresse repetitivo. 2009. Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto.
A doença de Chagas representa um importante problema para a Saúde Publica na América
Latina, onde o tratamento é limitado principalmente na fase crônica. Mesmo controlando a
replicação parasitária, a completa eliminação do parasita e a cura da doença não são observadas
de forma consistente. A ativação do eixo adrenal-hipotálamo-hipófise possui um papel
importante na supressão do sistema imune. Neste trabalho foram observados os efeitos do
estresse repetitivo em ratos Wistar infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi durante as
fases aguda e crônica da doença experimental, através da exposição dos animais a vapores de
éter por um minuto duas vezes ao dia. O estresse repetitivo provocou aumento do número de
parasitas e a administração de DHEA reduziu significantemente a parasitemia durante a fase
aguda. A resposta TH-1 foi mais vigorosa em animais submetidos à terapia com DHEA mesmo
quando submetidos ao estresse repetitivo. Assim TNF-α, IFN-γ, IL-2, NO e linfoproliferação
mostraram concentrações mais elevadas quando comparadas aos animais não submetidos à
terapia. A resposta TH-2 nos grupos sem suplementação com DHEA, IL-4 e IL-10
apresentaram valores reduzidos nos animais infectados e estressados submetidos à terapia com
DHEA. A concentração de corticosterona mostrou-se elevada para animais estressados e
infectados em relação aos animais submetidos a terapia com DHEA. A histopatologia
apresentou redução no número de neurônios nas fases aguda e crônica para os animais
estressados e infectados, os mesmos apresentaram desorganização tecidual cardíaca com
aumento do número de ninhos de amastigotas e moderado processo inflamatório por células
mononucleares. Estes resultados sugerem que o estresse repetitivo pode ser considerado como
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fator importante durante o desenvolvimento da doença de Chagas experimental, aumentando
sua patogênese através de distúrbios do sistema imune do hospedeiro.

Palavras Chaves: Trypanosoma cruzi, DHEA, estresse repetitivo, resposta imune, ratos.
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ABSTRACT
CAETANO, LEONY CRISTINA. Administration of the dehidroepiandrosterone (DHEA)
as mediador of the immune response in Young and ageing rats infected with Trypanosoma
cruzi submitted to repetitive stress. 2009. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.

Chagas’ disease represents an important public health problem in Latin American, where
the treatment is limited especially to chronic phase, besides the harmful side effects.
Although controlling the parasite replication, the complete elimination of the etiologic
agent still was not observed. Activation of the hypothalamus–pituitary–adrenal axis plays a
major role in the suppression of the immune system. We have investigated the effects of
repetitive stress on Wistar rats infected with the Y strain of Trypanosoma cruzi during the
acute and chronic phases of the experimental disease by the exposure to ether vapor for one
minute twice a day. Repetitive stress resulted in an elevated number of circulating parasites
and DHEA administration reduced significantly blood parasites during the acute phase.
Several immunological parameters were evaluated. TH-1 response was more vigorous in
animals submitted to DHEA therapy even those which underwent repetitive stress. So,
TNF-α, IFN-γ, IL-2, NO and lymphoproliferation displayed enhanced concentrations as
compared to unsupplied animals. The TH-2 immune response in groups without DHEA
supplementation, showed reduce values for IL-4 and IL-10 in groups infected and stressed
submitted to DHEA therapy. Enhanced corticosterone concentration was a observed for
infected and stressed animals. DHEA triggered reduced levels of corticosterone. The
histopathology revealed that stressed animals showed a reduction in the number of neurons.
Histological sections of heart smears from infected and stressed animals displayed deep
tissue disorganization, increased parasite burdens and moderate diffused mononuclear
inflammatory process. These results suggest that repetitive stress could be considered an
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important factor during development of experimental Chagas’ disease, enhancing
pathogenesis through disturbance of the host’s immune system.

Key words: Trypanosoma cruzi, DHEA, repetitive stress, immune response, rats.
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INTRODUÇÃO 1
1. INTRODUÇÃO:
1.1. Doença de Chagas e resposta imune
A doença de Chagas descrita por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas em 1909 ou
tripanossomíase americana tem por agente etiológico o flagelado digenético Trypanosoma
cruzi. A maior parte dos casos de infecção em seres humanos, ou em outros vertebrados é
transmitida pelo contato da pele ou mucosas com fezes ou urina de insetos hematófagos da
família Reduviidae contaminados por T. cruzi (CHAGAS, 1909). Segundo a organização
mundial de saúde existem cerca de 18 milhões de pessoas infectadas na América Latina
(WHO, 2003). A maioria dos indivíduos infectados sobrevive à fase aguda da doença
permanecendo aparentemente assintomáticos por um longo período ou durante toda a sua
vida. Estudos epidemiológicos mostram que de 30 a 40% dos indivíduos portadores de
tripanossomíase americana desenvolvem a forma clinica mais severa da doença,
apresentando um quadro inflamatório que comumente resulta em cardiomiopatia e/ou
disfunção do trato gastro-intestinal (KÖBERLE, 1968; ANDRADE et al., 1970; BRENER
et al., 2000). A razão pelas quais alguns indivíduos desenvolvem a forma mais severa da
doença é por que as manifestações clínicas são altamente heterogêneas, são em parte, ainda
desconhecidas e representam grande desafio nesse campo da ciência.
A infecção por T. cruzi sensibiliza diferentes compartimentos do sistema imune,
levando ao aparecimento de respostas humorais e celulares específicas contra o parasita. A
mobilização do sistema imune é importante na redução da carga parasitária, mas, por outro
lado, pode contribuir para o aparecimento das manifestações crônicas da doença, que
podem ser bastante danosas ao paciente (BRENER & GAZZINELLI, 1997). Na fase
crônica da infecção humana por T. cruzi, o diagnóstico laboratorial é alcançado
preferencialmente por reações sorológicas como: detecção de IgG (MONCAYO &

INTRODUÇÃO 2
YANINE, 2006), hemaglutinação indireta, imunofluorescência, exames de isolamento do
parasita tais como xenodiagnóstico, hemocultura e mais recentemente a Reação em Cadeia
da Polimerase (PCR) (RUSSOMANDO et al., 1998; GALVÃO et al., 2003).
Estudos experimentais com T. cruzi demostram dramática mudança na população de
células do sistema imune e órgãos linfóides, que incluem esplenomegalia, atrofia tímica e
ativação policlonal de células T e B associada com hipergamaglobulinemia (LEITE-DEMORAES et al., 1992). Em humanos e roedores infiltrados inflamatórios compostos
principalmente por células T CD8+ são observados em vários tecidos incluindo o coração
(SANTOS et al., 2001), esôfago e cólon (SUN & TARLETON, 1993). Diferentes modelos
experimentais mostram que a carga parasitária, a taxa de mortalidade e reposta inflamatória
são dependentes da atividade das células T (GONÇALVES-DA-COSTA et al., 1984;
TARLETON et al., 1992). De fato, células T CD4+ e CD8+ são requeridas para reduzir a
parasitemia, prevenir a morte do animal e estabelecer uma memória imunológica contra o
parasita (ROTTENBERG et al., 1993; TARLETON et al., 1996). Citocinas secretadas
pelas células T exercem papel central na resposta imune do hospedeiro regulando a
habilidade dos macrófagos infectados em eliminar o parasita (HUNTER et al., 1997;
TARLETON et al., 2000). Uma variedade de modelos experimentais demonstra que, uma
superprodução de citocinas do tipo-2 ou bloqueio da produção das do tipo-1, estão
relacionadas com maior vulnerabilidade do hospedeiro e a forma letal da infecção (HOFT
et al., 1993; ROTTENBERG et al., 1995; HUNTER et al., 1996; ABRAHAMSOHN &
COFFMAN, 1996). Animais resistentes à infecção exibem padrão combinado da produção
de citocinas do tipo 1 e 2 nos compartimentos linfóides e órgãos que são alvos da infecção
parasitária (ZHANG & TARLETON, 1996, ZHANG & TARLETON, 1996a), sugerindo a
possibilidade de um balanço entre citocinas do tipo-1 e 2 pode ser benéfico ao hospedeiro.
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A invasão de diversas células do sistema imunológico, em especial de macrófagos por
T. cruzi inicia uma série de interações moleculares que mobilizam a resposta imune inata
do hospedeiro (REED, 1995; ALIBERTI et al., 1996).
Tipicamente ocorre em macrófagos a secreção da interleucina 12 (IL-12) que ativa as
células natural killer (NK) a produzirem interferon gama (IFN-γ), atuando diretamente
sobre os macrófagos, ativando-os para atividade microbicida (GAZZINELLI et al., 1992;
REED, 1995; ALIBERTI et al., 1996). A citocina pró-inflamatória fator de necrose tumoral
alfa (TNF-α), produzida por macrófagos durante a infecção por T. cruzi, participa dessa
interação de forma sinérgica tanto como IL-12 e IFN-γ (OSWALD et al., 1992).
Os macrófagos desempenham importante função contra a infecção por T. cruzi via
peroxidase, óxido nítrico (NO) e produção de peroxinitrito, demonstrando alto poder
citotóxico contra as formas epimastigotas desse parasita (THOMSON et al., 1999). Os
macrófagos quando ativados liberam NO que está envolvido em uma variedade de funções
biológicas, como a vasodilatação sangüínea, agregação plaquetária e neuro-transmissão
(MONCADA et al., 1991). O NO tem importante papel no controle de muitas infecções,
apresentando atividade antibacteriana, antiparasitária e antiviral (FLORA FILHO &
ZILBERSTEIN, 2000) sendo considerado molécula efetora microbicida em macrófagos
contra patógenos como T. cruzi (GAZZINELLI et al., 1992).
O NO é gerado por uma família de isoenzimas expressas em grande variedade de
células de mamíferos, através da catálise enzimática do aminoácido essencial L-arginina
(MONCADA et al., 1991). A catálise enzimática da reação do aminoácido L-arginina e
oxigênio resultam na formação de L-citrulina e óxido nítrico e é feita por enzimas que são
constitutivas ou induzidas.
A comunicação dos sistemas endócrino e imune é de grande importância para a
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manutenção da homeostase tanto em humanos como em roedores, e a magnitude da
resposta imune é amplamente influenciada por diferentes hormônios. Contudo, essa relação
não tem sido explorada sistematicamente e alguns dos novos conceitos que surgem, são
baseados em hipóteses e/ou especulações que necessitam de maiores evidencias que os
comprovem. Roedores representam bons modelos para estudo da resposta imune,
especialmente para imunidade inata, pois esta se mantém conservada em diferentes
espécies, ao contrário da resposta imune específica (RAMIREZ et al., 2000).
O controle da fase aguda da infecção é dependente da ativação de várias células do
sistema imune, tais como a Natural Killer (NK), T CD4+, T CD8+ e linfócitos B
responsáveis pela produção de anticorpos (KRETTLI & BRENER, 1976; ROTTENBERG
et al., 1993). Diferentes estudos indicam participação fundamental do interferon gama
(IFN-γ), do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), da interleucina-2 (IL-2), interleucina-12
(IL-12) e do óxido nítrico (NO) na resistência do hospedeiro, à infecção por T. cruzi
(SANTOS et al., 2001). Por outro lado, a interleucina-4 (IL-4) e interleucina-10 (IL-10)
parecem aumentar a suscetibilidade do hospedeiro à infecção (ABRAHAMSOHN &
COFFMAN, 1996).
A interação entre os sistemas endócrino e imunológico influencia a resposta imune
celular (OBERBECK et al., 2001). O DHEA, que está entre os mais abundantes esteróides
secretados pelo córtex da glândula adrenal (EBELING & KOIVISTO, 1994) é reconhecido
por aumentar as defesas do hospedeiro estimulando o sistema imune (OBERBECK et al.,
2001). Trabalhos realizados em roedores mostram a ação protetora do DHEA contra
diversas infecções letais causadas por vírus, bactérias e parasitas (MORFIN et al., 2000;
MORALES-MONTOR et al., 2001). Progressivas disfunções dos sistemas imune e
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endócrino durante o envelhecimento são corrigidas após tratamento com DHEA
(KROBOTH et al., 1999; MARTINEZ-TABOADA et al., 2002; SACCO et al., 2002). A
presença de receptor específico para DHEA foi demonstrada em células do sistema imune
(OKABE et al., 1995). Tratamento com DHEA-S elimina a expressão constitutiva de IL-10
reduz a produção da sua forma induzível (SPENCER et al., 1996) e a concentração de IL-4
(REGELSON et al., 1994). Suplementação diária com DHEA aumenta o número de
monócitos, de células B, T e NK, como também o número de receptores para IL-2
(KHORRAM et al., 1997). Além disso, DHEA mantém a produção de INF-γ durante o
processo infeccioso (REGELSON et al., 1994).

1.2. Patologia dos Megas
Na fase aguda da infecção, muitos neurônios periféricos são destruídos (KÖBERLE,
1968), contribuindo para a patogenia da cardiopatia crônica, megaesôfago e megacólon
(KÖBERLE, 1968; OLIVEIRA, 1985; ROSSI & BESTETTI, 1995).
Durante a fase crônica, cinco formas clínicas podem ser apresentadas: indeterminada,
cardíaca, digestiva, mista (cardíaca e digestiva) e formas nervosas (ANDRADE et al.,
1970).

As manifestações da doença de Chagas na forma digestiva são atribuidas a

destruição de nervos do plexo mientérico, no qual conduz a desordenação dos movimentos
peristálticos, hipertrofia e dilatação do músculo (TOSTES et al., 1994).
A forma digestiva da doença de Chagas é caracterizada por efeitos no esôfago e
cólon, onde ocorre hipertrofia e dilatação muscular do esôfago ou cólon como resultado de
denervação do plexo mientérico, com conseqüentes alterações na secreção e diminuição da
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coordenação desses órgãos (COSTA, 1969; KÖBERLE, 1963; REZENDE E MOREIRA,
2000).
Os efeitos da denervação mientérica do jejuno proximal e a população de células
endócrinas, cinco meses após o tratamento com cloreto de benzalcônio, em ratos machos
albinos Wistar, foi observada por SANTOS e colaboradores (2000). Os autores verificaram
redução significativa no número de neurônios do plexo mientérico jejunal dos animais
tratados, sendo a população de células endócrinas significantemente aumentadas no
segmento do intestino, concluindo que a denervação mientérica intestinal causada pelo
tratamento com cloreto de benzalcônio, talvez induza a hiperplasia de células endócrinas.
O envolvimento digestivo está relacionado à virulência da cepa estudada que pode
levar a complicações do megaesôfago e megacólon, podendo não somente estar associado à
doença de Chagas crônica (PRATA, 1994). A fase crônica é indicada por distúrbios do
sistema nervoso entérico, importante fator da patogenia do megaesôfago e megacólon
(PRATA, 1994, 2004). É de conhecimento que a denervação leva a hiperplasia do cólon
descendente (ZUCOLOTO et al., 1988), aumenta a espessura da mucosa intestinal
(ZUCOLOTO et al., 1988, 1997), e estase do conteúdo do lúmem com importante
distenção das vísceras (SOBREIRA et al., 2001).
Alguns autores têm demonstrado que a infecção por T. cruzi causa distúrbios na
atividade de vários neurotransmissores (MAIFRINO et al., 1999). Os neurotransmissores
possuem ação excitatória e inibitória, e estas ações estão balanceadas.
De modo geral, a denervação intestinal pode ser induzida cirurgicamente (LACHAT
& GONÇALVES, 1978; HADZIJAHIC et al., 1993), pela infecção com T. cruzi
(FERNANDES et al., 1991) e pela extirpação química de neurônios mientéricos com
aplicação de cloreto de benzalcônio no cólon (SATO et al., 1978; SAKATA et al., 1979;
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ZUCOLOTO et al., 1988, 1997; OLIVEIRA et al., 1990).
Nos últimos anos, ainda que a maioria dos trabalhos relativos à resposta inflamatória
na doença de Chagas continuasse a se preocupar basicamente com a miocardite,
desenvolveram-se alguns estudos sistematizados, sobre a resposta inflamatória no tubo
digestivo de chagásicos crônicos (ADAD et al., 1991; CAMARGOS et al., 2000).
Em recentes trabalhos publicados, CAETANO et al, (2006); CAETANO et al, (2008a
e 2008b) descreveram a ação protetora da ciclofosfamida sobre os neurônios mientéricos do
esôfago e cólon, em C. callosus senis infectados com a cepa MORC -1 de T. cruzi.

1.3. Dehidroepiandrosterona (DHEA)
O DHEA é um esteróide sintetizado principalmente no córtex das glândulas adrenais
a partir do colesterol em quatro passos distintos na via esteroidogênica. Primeiro, o
colesterol necessita ser captado pela mitocôndria, processo que conta com ajuda da proteína
de regulação aguda da esteroidogênese (StAR). Então, é convertido para pregnenolona
(PREG) pela enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol (P450scc). A seguir, a
PREG sofre 17-alfa-hidroxilação por ação da P450c17. Logo após, a 17-OH-PREG é
convertida para DHEA por ação da atividade de lise da enzima P450c17 (MILLER, 2005).
O DHEA diferentemente de outros hormônios secretados pelo córtex da adrenal
(aldosterona e cortisol) (SALEK et al., 2002), apresenta redução na sua secreção durante o
processo natural de envelhecimento (ARLT & HEWISON, 2002) e está associada com
muitas doenças presentes na fase avançada da vida (DEBONNEUIL et al., 2006; LABRIE
et al., 2007), como por exemplo, doenças cardiovasculares (WU et al., 2007), osteoporose,
depressão (LAMBERTS et al., 1997; HINSON & RAVEN, 1999) e síndrome de Alzheimer
(SUNDERLAND et al., 1989). Além disso, baixos níveis de DHEA também estão
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associados com câncer (SCHWARTZ et al., 1986), obesidade (SANTORO et al., 2005) e
alterações na função imune (CASSON et al., 1993).
Embora o DHEA seja secretado em quantidades significantes nas adrenais de
humanos e primatas superiores, encontra-se praticamente ausente em roedores (MILLER,
2002). Considerado o hormônio esteróide androgênio mais importante (NESTLER et al.,
1992), possui efeitos imuno-estimulatório em animais (BLAUER et al., 1991) e humanos
(CASSON et al., 1993). Embora suas ações biológicas não tenham sido bem definidas, esse
esteróide parece ter impacto positivo sobre o bem estar (ARIT et al.,1999) e apresenta
potente ação moduladora da resposta imune, melhorando as defesas do hospedeiro através
da restauração das funções celulares, revertendo a suscetibilidade do hospedeiro à infecções
(OBERBECK et al., 2001). Experimentalmente, sua administração aumenta a resistência a
patógenos bacterianos, virais (DANENBERG et al, 1997; BEN NATHAN et al., 1999),
protozoários (RASMUSSEN et al, 1995) e Schistosoma mansoni (FALLON et al, 1998).
DHEA restabelece a proliferação de esplenócitos e a secreção de IL-2, IL-3 e IFN-γ
(CATANIA et al., 1999), sendo este último identificado como importante fator de
resistência na infecção por T. cruzi (McCABE et al., 1991). O DHEA propicia ainda
aumento da resposta humoral (SOMEKH et al., 2000); produção de NO (MANABE et al.,
1999) e aumento da citotoxicidade das células NK através de IGF-I (insuline like growth
factor) (SOLERTE et al., 1999). As ações do DHEA sobre o sistema imune podem ocorrer
de forma indireta por antagonizar os efeitos imunossupressores dos glicocorticoides
(BLAUER et al., 1991) ou por sua conversão para outros esteróides. Alternativamente, foi
sugerido que suas ações podem ocorrer por efeito direto sobre receptores para DHEA
encontrados nas células T (MEIKLE et al., 1992).
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Estudos realizados por SANTOS et al., (2005) e SANTOS et al., (2007), avaliaram a
ação do DHEA na fase aguda da doença de Chagas experimental e revelaram o efeito do
hormônio na redução da carga parasitária sangüínea e tecidual.

1.4. Estresse
Estresse pode ser definido como uma constelação de estímulos (estressores) que
desencadeiam uma reação no cérebro (percepção do estresse) a qual ativa, no organismo o
sistema fisiológico de resposta de luta ou fuga (resposta ao estresse) (DHABHAR, 2002;
McEWEN et al., 1997).
O estresse que pode ser físico ou psicológico, está sob o domínio de 3 variáveis:
magnitude, duração e resposta individual (MEYER & SILVA, 1999; COHEN &
HAMRICK, 2003). Através da avaliação da concentração plasmática de CT, a ativação
desse sistema de estresse, pode ser percebida dentro de poucos minutos (CALDEIRA &
FRANCI, 2000). O estresse agudo não repetitivo parece possuir um caráter salubre ao
organismo, apresentando melhora da resposta imune celular (SAPOLSKY, 1998;
DHABHAR, 2002), já o crônico é prejudicial (McEWEN, 1998). SANTOS e colaboradores
(2005) demonstraram que a doença de Chagas experimental associada ao estresse agudo
repetitivo tem um profundo efeito sobre o pico da parasitemia e infiltrado inflamatório.
Outros dados indicam que a elevada concentração de GC pode estar envolvida nessa
resposta (SANTOS et al., 2007). Considerando doença como estímulo estressor, a infecção
por T. cruzi, tanto em humanos como em diferentes modelos experimentais ocasiona
desequilíbrio da resposta imune (CARDILLO et al., 1996).
Diferentes situações de estresse (agudo ou crônico) levam ao aumento das
concentrações plasmáticas dos glicocorticóides (GCs) cortisol (em humanos) e
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corticosterona (em ratos) (CALDEIRA & FRANCI, 2000; WURTMAN, 2002). Vários
modelos experimentais mostram que o estresse aumenta os sinais de depressão, de
ansiedade, do estado de passividade, reduz a agressividade em testes de interação social e
reduz a procura por alimentos (TANNENBAUM et al., 2002). O estresse também exerce
impacto negativo sobre o processo normal de cicatrização de ferimentos (MERCADO et
al., 2002). É amplamente conhecido que os GCs inibem a produção de citocinas proinflamatórias como a IL-12, TNF-α, IFN-γ, enquanto estimulam a produção de citocinas
anti-inflamtórias como IL-10 e IL-4 (ELENKOV & CHOROUSOS, 2002; MORASKA et
al., 2002). A elevada concentração plasmática de GCs durante os processos infecciosos é
responsável pela involução do baço, do timo e aumento da taxa de mortalidade
(REGELSON et al., 1994). DHEA é um dos mais abundantes esteróides secretados pela
adrenal (EBELING & KOIVISTO, 1994). Dessa forma, tanto o estresse, a administração
exógena de GCs, ou a fase aguda e crônica de diferentes doenças, causam significante
redução da concentração plasmática de DHEA (MORALES-MONTOR et al., 2001;
MARTINEZ-TABOADA et al., 2002). Esse hormônio possue importantes funções
imunorregulatórias (REGELSON et al., 1994; FALLON et al., 1998; OBERBECK et al.,
2001).
Recentemente,

KROBOTH

e

colaboradores

(2003),

demonstraram

que

a

administração de DHEA diminui a concentração plasmática de GCs. Uma ação antiglicocorticóide também foi demonstrada por outros pesquisadores (SACCO et al., 2002).
Hipercortisolismo e redução de DHEA em diferentes condições patológicas podem
teoricamente resultar num desbalanço entre as vias imunossupressivas e imunoestimuladoras (BEISHUIZEN et al., 2002). Elevada glicocortisolemia favorece a replicação
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dos parasitas durante a infecção por T. cruzi. Prolongada redução da concentração
plasmática de DHEA durante diferentes quadros patológicos dão suporte a necessidade de
estudos de intervenção com doses substitutivas de DHEA e DHEA-S considerando a
ocorrência de efeitos benéficos sobre o bem-estar e o sistema imune.

1.5. DHEA e infecções
O DHEA é sintetizado pelas células da zona reticular da adrenal, a partir de moléculas
de

colesterol,

mais

especificamente

pela

17-hidroxipregnenolona

e

a

17-

hidroxiprogesterona. O DHEA pode estar conjugado ao sulfato por uma enzima específica.
As formas livres e sulfatadas de DHEA são os principais andrógenos produzidos pela
adrenal, embora pequenas quantidades de androstenediona sejam formadas e ainda menores
quantidades de testosterona são formadas. DHEA possui reduzida atividade androgênica,
mas pode ser convertido em testosterona nos tecidos periféricos (AIRES, 1999).
O tratamento de DHEA é utilizado só ou em associação com outras substâncias como
a melatonina na infecção murina por retrovírus, prevenindo a redução da proliferação de
células B e T, bem como aumentando a função de resposta de Th-1 e atenuando a elevada
produção de interleucinas do grupo Th-2 característico nestas infecções (ZHANG et al.,
1999).
Pesquisas realizadas em animais indicam que o DHEA possui efeito direto como
estimulador nos linfócitos T, tanto in vivo como in vitro, por aumentar a produção da IL-12,
fator importante na medição das respostas imunológicas deste tipo de célula (LORIA et al.,
1996). Associado a este fenômeno, o DHEA pode superar os efeitos imunossupressivos do
cortisol sobre os linfócitos T, já que este possui nítida ação supressora na produção da IL-2.
Trabalhos realizados em roedores mostram a ação protetora do DHEA contra diversas
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infecções letais causadas por vírus, bactérias e parasitas (MORFIN et al., 2000;
MORALES-MONTOR et al., 2001; DOS SANTOS et al., 2005). Tratamento com DHEAS elimina a expressão constitutiva de IL-10, reduz a produção da sua forma induzível
(SPENCER et al., 1996) e reduz a concentração de IL-4 (REGELSON et al., 1994).
Vários autores têm descrito o uso do DHEA no combate a diversos tipos de infecções,
dentre elas a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (CHRISTEFF et al., 1999),
infecções bacterianas (BEN NATHAN et al., 1999) e infecções parasitárias como
Cryptosporidium parvum (RASMUSSEN et al., 1995), Schistosoma mansoni (MORALESMONTOR et al., 2001) e Trypanosoma cruzi (SANTOS et al., 2005, 2007) e até mesmo
contra o vírus da influenza (DANENBERG et al., 1997).
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2. JUSTIFICATIVA
Apesar de todo o avanço científico relacionado à resposta imune do hospedeiro e a
forma de evasão do parasita aliada às pesquisas para descoberta de uma droga eficiente para
o seu tratamento, a doença de Chagas é ainda um grande problema em saúde pública
(WHO, 2003). Os poucos medicamentos disponíveis tem ação terapêutica somente na fase
inicial da doença, ocasionam inúmeros efeitos colaterais e parecem não possuir a eficiência
desejada quando comparada ao uso de placebo (REYES et al., 2005). Alem disso, o
potencial da terapia tripanocida em modificar a cardiopatia na fase crônica ainda permanece
por ser avaliada.
A procura de novas terapias para o controle da doença de Chagas tem sido o objetivo
maior de nosso grupo de pesquisa. O objetivo dessa pesquisa não é encontrar uma droga
com ação efetiva tripanossomicida, mas sim proporcionar ao hospedeiro, condições de uma
resposta imune mais efetiva amenizando as conseqüências patológicas provocadas pela
ação do parasita. O interesse em estudar a ação imunomoduladora do DHEA na fase
crônica, vem da observação de que humanos e camundongos infectados com T. cruzi,
apresentam reativação da doença com aumento da parasitemia quando tratados
cronicamente com GCs (BRENER & CHIARI, 1971; MECKERT et al., 1988). Por ser o
DHEA um hormônio antagônico do cortisol (BLAUER et al., 1991), cujas ações
imunossupressoras são conhecidas, o estudo dos efeitos desse andrógeno durante as fases
aguda e crônica da doença de Chagas, será de grande valia no monitoramento da
parasitemia e outros aspectos relacionados à infecção. A implicação do DHEA nesta
proposta experimental não visa o seu uso como droga destinado a cura, mas sim como
imunomodulador, diminuindo a severidade da doença. Além disso, os maiores danos
patológicos ocorrem na fase crônica tornando importante o estudo da imunidade durante
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esta fase e a contribuição do processo de envelhecimento na patofisiologia da doença e os
benefícios que possam ser obtidos com a suplementação feita pelo uso de DHEA.
A relevância deste trabalho é avaliar a magnitude da resposta humoral e celular na
vigência ou não da terapia com DHEA e os níveis de estresse diante da administração do
hormônio imunomodulador, a intensidade parasitária sanguínea e tecidual e até mesmo
indiretamente a ação deste hormônio sobre o metabolismo através do peso dos animais e
avaliação bioquímica para relatar as possíveis alterações causadas pela terapia hormonal.
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3. OBJETIVOS

Estudar os efeitos da suplementação de DHEA associado ao estresse repetitivo
sobre a resposta imune de ratos Wistar machos jovens e senis infectados com Trypanosoma
cruzi durante a fase aguda e crônica, utilizando os seguintes parâmetros:
1- Avaliar a efetividade do tratamento com DHEA sobre a parasitemia durante a fase aguda
da doença, para relacionar com a severidade da fase crônica da infecção.
2- Morfometria do corpo neuronal do esôfago e cólon dos animais durante a fase aguda
comparando com a fase crônica.
3- Verificar se o tratamento com DHEA reduz ou previne a elevação de corticosterona
associando ou não ao estresse durante a fase aguda e crônica da doença de Chagas.
4- Avaliação dos seguintes parâmetros imunológicos: NO, IL-2, IL-4, IL-10, TNF-α, IFN-γ
e linfoproliferação de esplenócitos e timócitos.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Animais
No inicio dos experimentos, foram utilizados ratos machos jovens da linhagem
Wistar, pesando entre 90 e 100 gramas, provenientes do biotério da Universidade de São
Paulo, Campus de Ribeirão Preto. Esses animais eram mantidos em caixas plásticas com
maravalha a uma temperatura ambiente de 23 ± 2oC, em um ciclo claro/escuro de 12/12
horas, em número de três animais por caixa com ração específica para roedores e água ad
libitum. Os animais da fase crônica eram deixados envelhecer por 180 dias. Todos os
experimentos foram conduzidos com a aprovação do Comitê de Ética em Experimentação
Animal da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto (protocolo n°
05.1.682.53.1).
4.2. Grupos Experimentais
Grupos Controles: Aguda (n=5) e crônica (n=5)
Controle (C)
Controle tratado com DHEA (D)
Controle Estressado (E)
Controle Estressado e tratado com DHEA (ED)
Grupos Infectados: Aguda (n=5) e crônica (n=5)
Infectado (I)
Infectado tratado com DHEA (ID)
Infectado Estressado (IE)
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Infectado Estressado e tratado com DHEA (IED)
4.3. Parasitas
Utilizou-se a cepa Y de Trypanossoma cruzi, isolada por SILVA & NUSSENZWEIG
(1953), por meio do xenodiagnóstico realizado em uma paciente na fase aguda da infecção
chagásica. Desde então, esta cepa vem sendo mantida em camundongos Swiss não
isogênicos, por meio de repiques semanais. O estudo da cepa Y já está bem preconizado em
diferentes modelos experimentais, inclusive em ratos, não variando muito de hospedeiro
para hospedeiro. A forma tripomastigota da cepa Y possui morfologia fina com picos
parasitêmicos precoces, altamente virulenta e patogênica, determinando alta mortalidade e
lesões teciduais graves (SCORZA & SCORZA, 1972). Em ratos, o padrão da curva
parasitêmica se mantém semelhante aos de animais de menor porte, com pico
compreendido entre o sétimo e o nono dias, onde então, os parasitas desaparecerão da
circulação iniciando-se a fase crônica (ANDRADE et al., 1970; UYEMURA et al., 1995).
4.4. Infecção
Decorridos os dias de ambientalização, os animais do grupo infectado foram
inoculados intraperitonealmente com 1x105 tripomastigotas sangüícolas. A contagem dos
parasitas foi realizada pelo método de BRENER (1962), que consiste em colocar uma
alíquota de 5 µl de sangue infectado em uma lâmina de microscópio, cobrindo-a com uma
lamínula de 22x22 mm. Determina-se o número de parasitas em 50 campos microscópicos,
selecionados em várias áreas do preparado. O número encontrado é multiplicado por um
fator, calculado para cada microscópio e objetiva, que leva em consideração o número de
campos microscópicos existentes na área da lamínula.
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4.5. Suplementação com DHEA
Os grupos foram tratados com 0,1 mL de DHEA, dissolvidos em 0,05mL de etanol e
igual volume de água destilada, sendo administrados por via subcutânia na dose de
40mg/Kg/dia de DHEA (SANTOS et al., 2007), durante o período de experimentação, uma
vez ao dia pela manhã obedecendo rigorosamente o mesmo horário de tratamento. A
administração de DHEA para os grupos infectados começou concomitantemente à infecção.
Os animais que se encontram na fase Crônica foram tratados seguindo os mesmos critérios.

4.6. Estímulo ao estresse repetitivo
Durante a fase aguda da infecção, os animais eram expostos ao vapor de éter por um
minuto duas vezes ao dia como estímulo estressor. Os animais a serem estressados eram
separados dos outros durante a exposição aos vapores de éter. O frasco contendo éter era
mantido rigorosamente fechado em temperatura ambiente, aproximadamente 21ºC para
evitar a emissão de vapores de éter ao ambiente e somente era aberto quando necessário. A
metodologia utilizada está de acordo com os métodos aplicados por CALDEIRA &
FRANCI, 2000.

4.7. Dias de Experimentos
Os experimentos foram realizados em dias pré-determinados, compostos pelo 7º, 14º
e 21º dias após o inóculo infectante na fase aguda da infecção e no 180º dias para avaliar a
fase crônica da infecção. Esses dias foram escolhidos baseados na curva parasitêmica, onde
o pico de parasitemia ocorre entre o sétimo e o nono dia após o inóculo. Para cada dia do
experimento foram utilizados 5 animais de cada grupo visto que a diferença no número de
amostras pode influenciar nos resultados dos experimentos (SOGAYAR et al., 1993). Para
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análise histológica foram utilizados os mesmos 5 animais de cada grupo, pois nesta
situação, um número maior não altera os valores estatísticos da análise de ninhos.

4.8. Pesagem dos animais e órgãos
Os animais foram pesados em balança eletrônica nos dias determinados dos
experimentos. Os órgãos (coração) foram retirados após a morte dos animais e pesados em
balança analítica.

4.9. Eutanásia e Coleta de sangue
Os animais foram mortos por decapitação, após anestesia prévia com Tribromoetanol
2,5%. A decapitação foi escolhida como método de eutanásia para evitar que outras
manipulações pudessem causar estresse nos animais, elevando as concentrações
plasmáticas de corticosterona e assim interferindo nos parâmetros analisados (CALDEIRA
& FRANCI, 2000).
Após morte dos animais, foram coletados cerca de 2 mL de sangue em tubo plástico
contendo 200µL de heparina sódica (1 mL: 5.000 U.I), para determinação da parasitemia.
Para obtenção de soro e posterior dosagens imunológicas, foram coletados 2 mL de sangue
em tubo plástico sem anticoagulante. Os frascos foram centrifugados e o soro foi separado
e estocado a -70oC para posterior dosagens das citocinas. O plasma foi armazenado a -70oC
para posterior dosagem de corticosterona.

4.10. Contagem de macrófagos peritoniais
Os macrófagos foram coletados através da injeção de 5mL de meio RPMI 1640 estéril
(Cultlab-Campinas Brasil) na cavidade peritoneal do animal. Após suave massagem
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abdominal, o líquido peritoneal foi retirado e centrifugado, sendo o pellet ressuspendido
com RPMI 1640 contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. Utilizou-se solução de
Turk juntamente com o lavado (1:100) para coloração e contagem de macrófagos em
câmara de Neubauer.

4.11. Preparação da suspensão de células peritoneais e dosagem de Óxido Nítrico
A técnica de quantificação de óxido nítrico em sobrenadante foi realizada de acordo
com DOST et al., 2002. No dia do ensaio, a cavidade intraperitoneal foi lavada com 5mL
de meio RPMI 1640 a 4°C, como descrito anteriormente. O lavado foi centrifugado por 10
minutos a 1500rpm e seu sobrenadante desprezado. Ressuspende-se o “pellet” em 1 ml de
RPMI contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. Dessa suspensão, retira-se uma
alíquota de 10 µl que foi diluída em solução de Turk (990µL), para contagem de células
viáveis (macrófagos). Depois de contadas, as concentrações foram acertadas para 5 x 106
cel/ml.
Foram distribuídos 100µl desta suspensão em placa de 96 poços, ctendo 5 x
106cel/poço onde foram adicionados 100µL de LPS (10µg/mL) (E. coli, sorotipo 026:B6,
Sigma, USA) para estimulação.
A placa foi levada para estufa contendo 5% de CO2, durante 48 horas, a 37ºC. Após
este período, submeteu-se a placa à centrifugação a 1500rpm durante 4 min. Recolheu-se
100µl do sobrenadante e transferiu-se para outra placa de 96 poços. Em seguida, adicionouse igual volume de reagente de Griess (50 µL de sulfanilamida 1% (Sigma) e 50 µL de N-1naftiletilenodiamina 0.1% (Sigma) diluídos em solução de ácido fosfórico 5%), permitindo
a revelação da reação por meio de leitor de microplacas, utilizando filtro de 540nm. A
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curva padrão de 200µM a 6µM foi realizada utilizando Nitrito de Sódio (TERENZI et
al.,1995; HRUBY et al.,1997).

4.12. Linfoproliferação
Células do baço e do timo foram maceradas em peneira de nailon e suspendidas em
RPMI 1640 incompleto em tubos falcons e centrifugadas a 1500rpm por 5 minutos e
suspensas em RPMI 1640 contendo 10% soro bovino fetal (FBS; Gibco), 50 U/mL
penicilina, 50U/mL estreptomicina (Gibco) onde as células esplênicas (5x105 células por
poço) eram distribuídas em duplicata em microplacas de 96-poços por 30h à 37°C e
incubada em estufa de CO2 na presença de 1 µg/mL concanavalina A (ConA) (Sigma).
Utilizou-se cultura negativa como controle, sem ConA.
Utilizamos a técnica descrita por Mossman (MOSSMAN, 1983), com modificações
por Hansen (HANSEN et al., 1989). Imediatamente após a incubação de 30h foi adicionado
50 µL de 1 mg/mL 3-(4,5-dimethyl-2-thiazoly)2,5-diphenyl-2h-tetrazolium bromide (MTT)
em cada poço da cultura. Repetiu-se incubação por 1h, em seguida adicionou-se 50 µL de
DMSO era adicionado e a absorbância era realizada a 570nm. As respostas a mitogenos
eram calculadas pela taxa de estimulação de mitógenos.
Fórmula = [(Ac-Aa)/Ac]x100
Ac= Média dos valores de absorbância obtidos pelo controle negativo.
Aa= Valores individuais de absorbância obtidos das amostras.
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4.13. Técnica histológica
Após remoção e pesagem dos órgãos, esses eram lavados em solução fisiológica
0,9% e fixados em álcool, formol e ácido acético (ALFAC), processados histologicamente
e incluídos em parafina. Cortes histológicos de 6 µm foram confeccionados e corados por
hematoxilina-eosina. Os cortes foram realizados com intervalo de 70 µm para evitar a
análise do mesmo ninho com formas amastigotas de T.cruzi (CAMARGOS et al, 2000). Os
cortes foram observados em microscópio óptico com aumento de 1000X (imersão) (MELO
& BRENER, 1978).

4.14. Intensidade do parasitismo tecidual
O grau de parasitismo foi estimado por meio da análise qualitativa, a partir da
determinação do número de ninhos observados em 50 campos microscópicos (400X). Para
essa análise foram utilizados cinco animais de cada grupo em estudo (CASTRO &
BRENER, 1985). Os valores foram expressos em ±S.E.M.

4.15. Determinação da concentração das citocinas – IL-2, IL-4, IL-10, TNF-α, e IFN-γγ
Placas de 96 poços de fundo chato foram sensibilizadas com 100 µL/poço de
anticorpo de captura purificado específico para as citocinas citadas acima, previamente
preparado na diluição de 1:250 em tampão de sensibilização. As placas foram incubadas
“overnight” (16-20 horas de incubação) à temperatura ambiente. Após esse período, as
placas foram lavadas, por três vezes, com tampão de lavagem (PBS + Tween 20 0,05%) e
as ligações não específicas foram bloqueadas com a adição de tampão de diluição (PBS
com 10% de soro bovino fetal (SBF) pH 7,0, seguindo de incubação por mais uma hora em
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temperatura ambiente. Após o tempo de bloqueio, as placas foram novamente lavadas com
tampão de lavagem, por três vezes. Para realização da curva foram adicionados os padrões
de citocina recombinante (2000 pg/mL) na quantidade de 100 µL/poço, em duplicata,
diluidos de forma seriada com tampão de diluição Tween (PBS Tween 0,05% com SBF
10% pH 7,0) nas concentrações de 2000 pg/mL a 0 pg/mL em 7 poços da placa, sendo que
no oitavo poço adicionou-se somente o tampão para a determinação do branco. Nos demais
poços foram adicionados 100 µL das amostras experimentais, incubando-se por 2 horas à
temperatura ambiente. Após a incubação, as placas foram lavadas três vezes com tampão de
lavagem e adicionado o anticorpo de detecção (anticorpos biotinilados anti-citocina) (18
µg/mL). As placas foram novamente incubadas por mais duas horas e em seguida lavadas
por mais três vezes. A revelação enzimática foi realizada pela adição de 100 µL/poço de
estreptavidina-peroxidase diluída em tampão de diluição Tween na proporção de 1:250 e
posterior incubação de 1 hora à temperatura ambiente. As placas foram lavadas por mais
três vezes sendo adicionado substrato revelador (15 mL TMB + 15 mL de H2O2) nos poços.
Incubou-se por mais 20 minutos, protegendo da luz e parando a reação com a adição de 50
µL de solução de H2SO4 1M.
As densidades ópticas (D.O) das placas foram lidas em leitor de microplaca (Teccan,
Modelo Sunrise-µQuant) em um comprimento de onda de 450nm. O kit utilizado foi da
empresa BD Biosciences, San Diego, U.S.A.: BD OptEIATM SET Rat.

4.16. Corticosterona
A concentração de corticosterona foi determinada no plasma dos animais de cada
grupo experimental estocado à -70ºC. A técnica utilizada foi por specific two-site enzymelinked immunoabsorbent assay (ELISA) usando-se o protocolo padrão. Os anticorpos para
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captura e detecção de cada uma das amostras foram obtidos do Corticosterone EIA kit
(Cayman Chimical). As amostras foram processadas em triplicatas.

4.17. Quantificação de Neurônios
Foram retirados de cada animal fragmentos de cerca de 1,5cm de comprimento de
esôfago distal e intestino grosso (cólon), sendo distendidos em placa de cortiça, tomando o
cuidado de mantê-los presos com o auxílio de alfinetes em suas extremidades. Esses
conjuntos foram colocados em formol a 4% tamponado durante 24 horas e a seguir
armazenados em solução de etanol a 70%. Os fragmentos serão incluídos em parafina para
serem submetidos a cortes transversais de 5µm de espessura. O primeiro de cada cinco
cortes serão corados com cresil-violeta para diferenciar melhor o neurônio do plexo
mientérico facilitando a sua contagem, resultando num total de 40 cortes, que equivalem a
1mm de espessura do esôfago e/ou do cólon (POLLI-LOPES et al., 2003). Considerando-se
que o diâmetro médio do corpo do neurônio mientérico seja de 16 a 20,6µm (SANTER &
BAKER, 1988), o escalonamento dos cortes evita contagem dupla do mesmo neurônio.

4.18. Taxa de mortalidade dos animais
Para verificação da taxa de mortalidade dos animais os mesmos foram observados
diariamente.

4.19. Análise estatística
Os dados foram analisados estatisticamente pelo programa computacional Graph
Pad Prism versão 4.00 para Windows, GraphPad Software, San Diego Califórnia USA. A
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comparação entre os grupos foi realizada por meio de análise de variância: One Way
ANOVA e post-test de Bonferroni. Para análise dos resultados de contagem neuronal,
assim como para os distintos cálculos matemáticos envolvidos nos estudos morfométricos,
serão utilizados programas para computador IBM-PC, em linguagem BASIC AVANÇADO
(BÁSICA) desenvolvidos no Deparatamento de Estomatologia da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto – USP, visando o processamento dos dados experimentais.
Foi utilizado o teste não paramétrico de Kurskall Wallis (SIEGEL, 1975). Os resultados
foram expressos pela média (± erro padrão da média) e considerados estatisticamente
significativos para um p< 0,05.
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5. RESULTADOS
5.1. Taxa de mortalidade dos animais
Os animais de todos os grupos em estudo mantiveram-se vivos durante todo o
experimento.
5.2. Peso Corpóreo
5.2.1 Grupos Controles
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Figura 1. Peso corpóreo de ratos Wistar machos controles no 7°, 14°, 21° e 180° dias, dos seguintes
grupos: Controle (C); Controle tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E);
Controle submetido ao estresse e tratado com DHEA (ED). Para cada dia e grupo foram utilizados
n=5.
*p<0,001 C vs D (7º, 14º, 21º e 180º dias); E vs ED (14° dias);
**p<0,01 E vs ED (21° e 180º dias);
***p<0,05 E vs ED (7º dias).

Houve aumento significativo do peso corpóreo para os grupos controles em todos os
dias de experimento, principalmente os grupos tratados com DHEA (Figura 1).
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Figura 2. Peso corpóreo de ratos Wistar machos infectados com a cepa Y de T. cruzi, no 7°, 14°,
21° e 180° dias após a infecção, dos seguintes grupos: Infectado (I); Infectado tratado com DHEA
(ID); Infectado submetido ao estresse (IE); Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA
(IED). Para cada dia e grupo experimental foram utilizados n=5.
*p<0,001 I vs ID (7º, 14º, 21° e 180º dias); IE vs IED (21° e 180° dias);
**p<0,01 IE vs IED (7° dias);
***p<0,05 IE vs IED (14° dias).

Houve aumento significativo do peso corpóreo para os grupos infectados em todos
os dias de experimento, principalmente os grupos tratados com DHEA (Figura 2).
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5.3. Peso dos Órgãos
5.3.1. Peso do Coração
5.3.2. Grupos Controles
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Figura 3. Peso do coração de ratos Wistar machos controle, no 7°, 14°, 21° e 180° dias, dos
seguintes grupos: Controle (C), Controle tratado com DHEA (D), Controle Estressado (E), Controle
Estressado e tratado com DHEA (ED). Para cada dia e grupo experimental foram utilizados n=5.
***p<0,05 C vs D (180° dias).

No 180° dias observou-se uma diminuição significativa do peso do coração, no
grupo tratado com DHEA em relação ao grupo controle (p<0,05). (Figura 3).
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5.3.3. Grupos Infectados
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Figura 4. Peso do coração de ratos Wistar machos infectados com a cepa Y de T. cruzi, no 7°, 14°,
21° e 180° dias após a infecção, dos seguintes grupos: Infectado (I), Infectado tratado com DHEA
(ID), Infectado Estressado (IE) e Infectado Estressado e tratado com DHEA (IED). Para cada dia e
grupo experimental foram utilizados n=5.
*p<0,001 I vs IE (180º dias);
**p<0,01 IE vs IED (180º dias);
***p<0,05 IE vs IED (7° dias); I vs ID (180º dias).

Apenas no 7° e 180º dias, os animais infectados e tratados com DHEA apresentaram
aumento significativo do peso do coração quando comparados aos animais sem tratamento
(Figura 4).
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Figura 5. Evolução da parasitemia em ratos Wistar machos infectados com a cepa Y de T. cruzi
durante os 7°, 14°, 21° dias após a infecção, dos seguintes grupos: Infectado (I), Infectado tratado
com DHEA (ID), Infectado estressado (IE) e Infectado estressado tratado com DHEA (IED). Foram
utilizados 5 animais para cada grupo em cada dia de experimento.
*p<0,05 I vs ID; IE vs IED (7º dias).

O pico parasitêmico ocorreu no 7° dias após o inóculo para todos os grupos, os
animais submetidos ao estresse repetitivo apresentaram maior parasitemia em relação aos
animais não estressados, porém os grupos tratados com DHEA demonstraram diminuição
no número de parasitas quando comparados ao grupo estressado e infectado (Figura 5).
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5.5. Contagem Global de macrófagos peritoniais
Tabela 1. Contagem global de macrófagos peritoniais em ratos Wistar machos controles
(não infectados) e infectados com a cepa Y de T. cruzi durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias
de experimento.
Macrófagos peritoniais/mm3 (Média ± DP1)

Grupos
Experimentais

1

(n=5)

7° dia

14° dia

21° dia

180° dia

C

2800±365,7

2738±225,8

2750±353,6

2150±358,8

D

3250±295,8

3125±312,6

2950±255

2400±257,4

E

6800±520,8*

5488±1385

5450±300***

1650±127,5*

ED

8550±555,7*

7425±1566*

7100±539,7*

3300±390,5

I

24300±483,5

20050±538,5

14900±444,4

9700±390,5

ID

28500±627,5**

25150±983**

20940±841*

16740±609,4*

IE

29000±524,4*

25150±1065*

21900±1231*

17500±932,1*

IED

34600±831,4*

31550±686,5*

28400±578,8*

23100±407,7*

DP: Desvio Padrão

Grupos: Controle (C), Controle tratado com DHEA (D), Controle estressado (E), Controle
estressado e tratado com DHEA (ED), Infectado (I), Infectado tratado com DHEA (ID),
Infectado estressado (IE), Infectado estressado e tratado com DHEA (IED).
*p<0,001 E vs C (7°, 180°dias); ED vs E (7°, 14° e 21° dias); IED vs IE (7°, 14°, 21° e 180° dias);
IE vs I (7°, 14°, 21° e 180° dias); ID vs I (21° e 180° dias);
**p<0,01 ID vs I (7° e 14° dias);
***p<0,05 E vs ED (21° dias).

RESULTADOS 32
Nos animais controles foram observadas alterações significativas entre os grupos
estressados, estressados tratados com DHEA e controle durante o experimento.
Entre os animais infectados, o grupo estressado apresentou valores estatisticamente
menores que os animais estressados e tratados com DHEA e o grupo infectado (Tabela 1).
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5.6. Linfoproliferação
5.6.1. Linfoproliferação de Esplenócitos

Taxa de proliferação (ConA)
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Figura 6. Proliferação de esplenócitos induzidos por ConA(1µg/mL) de ratos Wistar machos
controles durante a fase aguda (7°, 14° e 21° dia após infecção) e crônica (180° dias após infecção),
dos seguintes grupos: Controle (C); Controle tratado com DHEA (D); Controle submetido ao
estresse (E); Controle submetido ao estresse e tratado com DHEA (ED). Os dados são expresso em
taxa de proliferação.
*p<0,001 C vs D (7° e 180° dias); E vs ED (7° dias);
**p<0,01 E vs ED (14° dias); C vs D (21° dias);
***p<0,05 D vs ED (21° dias).

Os animais submetidos ao tratamento com DHEA apresentaram aumento
significativo na porcentagem de proliferação de esplenócitos quando comparados aos
animais não tratados (Figura 6).
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Taxa de Proliferação (ConA)
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Figura 7. Proliferação de esplenócitos induzidos por ConA(1µg/mL) de ratos Wistar machos
infectados com 1x105 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante
a fase aguda (7°, 14° e 21° dia após infecção) e crônica (180° dias após infecção), dos seguintes
grupos: Infected (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE) e
Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Os dados são expresso em taxa de
proliferação.
*p<0,001 I vs ID (7°, 14°, 21° e 180° dias);
**p<0,01 IE vs IED (180° dias);
***p<0,05 IE vs IED (7° e 14° dias); I vs IE (14° dias).

Nos grupos infectados, a administração concomitante de DHEA elevou a
proliferação de células esplênicas estimuladas por concanavalina A (ConA), em relação aos
grupos não tratados com DHEA em todos os dias de experimento. Ainda podemos observar
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que os animais estressados e tratados com DHEA apresentaram aumento da taxa de
proliferação quando comparado aos outros grupos (Figura 7).
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5.6.4. Linfoproliferação de Timócitos
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Figura 8. Proliferação de timócitos induzidos por ConA(1µg/mL) de ratos Wistar machos durante
a fase aguda (7°, 14° e 21° dia após infecção) e crônica (180° dias após infecção), dos seguintes
grupos: Controle (C); Controle tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E);
Controle submetido ao estressse e tratado com DHEA (ED). Os dados são expresso em taxa de
proliferação.
*p<0,001 C vs D; C vs E; E vs ED; D vs ED para os 7°, 14° e 21° dias após infecção; C vs D 180°
dias após infecção;
#p<0,001 E vs ED 180° dias após infecção.
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Taxa de Proliferação (ConA)
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Figura 9. Proliferação de timócitos induzidos por ConA(1µg/mL)

de ratos Wistar machos

infectados com 1x105 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante
a fase aguda (7°, 14° e 21° dia após infecção) e crônica (180° dias após infecção), dos seguintes
grupos: Infectado (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE) e
Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Os dados são expresso em taxa de
proliferação.
*p<0,001 I vs ID; I vs IE; IE vs IED; ID vs IED para todos os dias após infecção;

Nos grupos controles e infectados, a administração concomitante de DHEA elevou a
proliferação de timócitos estimulados por concanavalina A (ConA), em relação aos grupos
não tratados com DHEA em todos os dias de experimento (Figura 8 e 9).
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5.7. Óxido Nítrico
5.7.1. Grupos Controles
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Figura 10. Produção de óxido nítrico expresso em µM de macrófagos peritoneais de ratos Wistar
machos controles durante a fase aguda (7°, 14° e 21° dia após infecção) e crônica (180° dias após
infecção) estimulados e não estimulados por LPS, dos seguintes grupos: Controle (C); Controle
tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E); Controle submetido ao estresse e
tratado com DHEA (ED).
*p<0,001 C vs D (14° dias após infecção com LPS); D vs ED (7°, 14°, 21° e 180° dias após
infecção com e sem LPS);
#p<0,001 E vs ED (7° e 14° dias após infecção, sem LPS e 14° e 21° dias após infecção, com LPS);
ξp<0,001 C vs D (14° dias após infecção, com LPS);
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**p<0,01 C vs D (7°, 14° e 180° dias após infecção, sem LPS e 21° dias após infecção, com LPS);
E vs ED (21° dias após infecção, sem LPS e 7° e 180° dias após infecção, com LPS);
***p<0,05 C vs D (21° dias após infecção, sem LPS e 7° e 180° dias após infecção, com LPS); E vs
ED (180° dias após infecção, sem LPS).
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5.7.2. Grupos Infectados
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Figura 11. Produção de óxido nítrico expresso em µM em ratos Wistar machos infectados e
infectados com a cepa Y de T. cruzi durante a fase aguda (7°, 14° e 21° dia após infecção) e crônica
(180° dias após infecção) estimuladas e não estimuladas por LPS. Nos seguintes grupos: Infectado
(I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE) e Infectado submetido
ao estresse e tratado com DHEA (IED).
*p<0,001 ID vs IED (7°, 14°, 21° e 180° dias após infecção, com e sem LPS);
#p<0,001 IE vs IED (14° e 21° dias após infecção, com e sem LPS);
**p<0,01 IE vs IED ( 7° e 180° dias após infecção, com e sem LPS);
Ψp<0,01 I vs ID (7° dias após infecção, com LPS);
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***p<0,05 I vs ID (21° dias com LPS).

O tratamento alterou a produção de óxido nítrico nos animais controles e infectados
apresentando aumento da concentração de NO, principalmente nos animais submetidos ao
tratamento com DHEA, enquanto os grupos estimulados por LPS apresentaram
concentrações de NO estatisticamente maiores (Figuras 10 e 11).
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5.8. Dosagem de IL-2
5.8.1. Grupos Controles
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Figura 12. Concentrações de IL-2 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos controles
durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Controle (C); Controle
tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E); Controle submetido ao estresse e
tratado com DHEA (ED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,01 C vs D (7º e 14º dias após infecção); C vs E (21º e 180º dias após infecção); C vs ED (7º,
14º, 21º e 180º dias após infecção);
***p< 0,05 C vs D (21º dias após infecção); C vs E (14º dias após infecção); E vs ED (7º e 14º dias
após infecção).
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5.8.2. Grupos Infectados
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Figura 13. Concentrações de IL-2 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos infectados
com a cepa Y de T. cruzi durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos:
Nos seguintes grupos: Infectado (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao
estresse (IE) e Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo
experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 I vs ID (7º, 14°, 21° e 180° dias após infecção); I vs IE (7º, 14°e 21° dias após infecção); I
vs IED (7º, 14º, 21º e 180º dias após infecção); IE vs IED (14º, 21º e 180º dias após infecção);
**p<0,01 I vs IE (180º dias após infecção); ID vs IE (14º e 180º dias após infecção); IE vs IED
(7°dia após infecção);
***p<0,05 ID vs IE (21° dias após infecção).

Tanto nos grupos controles e infectados tratados com DHEA, ocorreu aumento da
produção de IL-2, estatisticamente significante quando comparados aos grupos não tratados
com DHEA (Figuras 12 e 13).
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5.9. Dosagem de IFN-γ
5.9.1. Grupos Controles
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Figura 14. Concentrações de IFN-γ (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos
controles durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Controle(C);
Controle tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E); Controle submetido ao
estressse e tratado com DHEA (ED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 C vs D (14º dias após infecção); C vs ED e E vs ED (7º, 14º, 21º e 180º dias após
infecção);
**p<0,01 C vs D (7º, 21 e 180º dias após infecção); D vs E (14º dias após infecção);
***p<0,05 C vs E (14º dias após infecção); D vs E (180º dias após infecção).
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Figura 15. Concentrações de IFN-γ (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos
infectados com a cepa Y de T. cruzi durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos
seguintes grupos: Infectado (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse
(IE) e Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental
em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 I vs ID, I vs IED, ID vs IE, ID vs IED, IE vs IED (7º,14º, 21º e 180º dias após infecção);
**p<0,01 I vs IE (21º dias após infecção).

Nos grupos controles e infectados tratados com DHEA apresentaram aumento nos
níveis de IFN-γ quando comparados aos demais grupos estudados (Figuras 14 e 15).
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5.10. Dosagem de TNF-α
5.10.1. Grupos Controles
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Figura 16. Concentrações de TNF-α (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos
controles durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Controle (C);
Controle tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E); Controle submetido ao
estresse e tratado com DHEA (ED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 C vs D, C vs ED, D vs E, E vs ED (7º, 14°, 21° e 180º dias após infecção);
**p<0,01 D vs ED (7°, 14º e 180° dias após infecção).
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5.10.2. Grupos Infectados
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Figura 17. Concentrações de TNF-α (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos
infectados com a cepa Y de T. cruzi durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos
seguintes grupos: Infectado (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse
(IE) e Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental
em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 I vs ID, I vs IED, ID vs IE, IE vs IED (7º, 14º, 21º e 180º dias após infecção);
**p<0,01 I vs IE (7° dias após infecção);
***p<0.05 ID vs IED (7° dias após infecção).

Em todos os dias experimentais ocorreu aumento das concentrações de TNF-α para
os animais submetidos ao tratamento com DHEA quando comparados aos grupos não
suplementados (Figuras 16 e 17).
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5.11. Dosagem de IL-4
5.11.1. Grupos Controles
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Figura 18. Concentrações de IL-4 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos controles
durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Controle (C); Controle
tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E); Controle submetido ao estresse e
tratado com DHEA (ED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 C vs D, C vs E, C vs ED (7°, 14°, 21° e 180º dias após infecção); D vs ED (7º dia após
infecção); E vs ED ( 7º dia após infecção);
**p<0,01 D vs ED (14° dias após infecção);
***p<0,05 D vs ED (21º e 180° dias após infecção); E vs ED (14º dia após infecção).

Os grupos com suplementação de DHEA apresentaram diminuição significativa da
concentração de IL-4 quando comparados aos animais controles sem suplementação.
(Figura 18).
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5.11.2. Grupos Infectados
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Figura 19. Concentrações de IL-4 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos infectados
com a cepa Y de T. cruzi durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos:
Infectado (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE) e Infectado
submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada dia de
infecção n=5.
*p<0,001 I vs ID, I vs IE, I vs IED, ID vs IED, IE vs IED (7º, 14°, 21° e 180° dias após infecção);
ID vs IE (14º dia após infecção);
**p<0,01 ID vs IE (21° dias após infecção).

Nos grupos de animais infectados houve um aumento na concentração de IL-4 em
relação aos grupos controles estudados em todos os dias de experimento. Com aumento
significativo para os grupos estressados quando comparado aos grupos tratados com DHEA
(Figura 19).
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5.12. Dosagem de IL-10
5.12.1. Grupos Controles
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Figura 20. Concentrações de IL-10 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos controles
durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Controle (C); Controle
tratado com DHEA (D); Controle submetido ao estresse (E); Controle submetido ao estresse e
tratado com DHEA (ED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 C vs D (21º e 180º dias após infecção); E vs D (7º, 21º e 180º dias após infecção);
**p<0,01 C vs D (7º e 14º dias após infecção); E vs ED (14º e 21º dias após infecção); E vs D (14º
dia após infecção);
***p<0,05 E vs ED (7º e 180º dias após infecção); D vs ED (180º dias após infecção).
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5.12.2. Grupos Infectados
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Figura 21. Concentrações de IL-10 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos controles
durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Nos seguintes grupos:
Infectados (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE); Infectado
submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada dia de
infecção n=5.
*p<0,001 I vs ID; ID vs IE; ID vs IED (todos os dias após infecção); I vs IE (14º, 21º e 180º dias
após infecção); IE vs IED (180º dias após infecção);
**p<0,01 I vs IE (7º dias após infecção); IE vs IED (21º dias após infecção);
***p<0,05 IE vs IED (14º dias após infecção).

Nos grupos controles e infectados, os animais estressados apresentaram valores
significantemente mais elevados quando comparados aos demais grupos estudados (Figura
20 e 21).
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5.13. Corticosterona
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Figura 22. Concentrações de corticosterona (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos
controles durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Controles (C);
Controles tratado com DHEA (D); Controles submetido ao estresse (E); Controles submetido ao
estresse e tratado com DHEA (ED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 C vs D (7º dias após infecção); C vs E; D vs E; D vs DE; E vs DE (todos os dias após
infecção);
**p<0,01 C vs D (14º dias após infecção);
***p<0,05 C vs D (21º e 180º dias após infecção).
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Corticosterona (pg/mL)

5.13.2. Grupos Infectados
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Figura 23. Concentrações de corticosterona (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar machos
controles durante os 7°, 14°, 21° e 180° dias de experimentos, nos seguintes grupos: Infectados (I);
Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE); Infectado submetido ao
estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
*p<0,001 I vs IE; ID vs IE; ID vs IED; IE vs IED (para todos os dias após infecção).

Para todos os grupos estressados houve aumento estatisticamente significante nas
concentrações de corticosterona. Porém a suplementação com DHEA diminuiu
efetivamente as concentrações de corticosterona nos animais controles e infectados
(Figuras 22 e 23).
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5.14. Contagem de Neurônios do Esôfago
A quantificação do total de neurônios encontrados no plexo mientérico do esôfago
de ratos Wistar machos infectados pela cepa Y de Trypanosoma cruzi durante a fase aguda
e crônica, encontra-se apresentada na figura 24.
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Figura 24. Quantificação de neurônios no esôfago de ratos Wistar machos controles e infectados
com a cepa Y de T. cruzi durante a fase aguda da infecção (pico de parasitemia 7º dia após
infecção) e durante a fase crônica da infecção (180º dias após infecção), nos seguintes grupos:
Infectados (I); Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE); Infectado
submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada dia de
infecção n=5.
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5.15. Contagem de neurônios do Cólon
A quantificação do total de neurônios encontrados no plexus mientérico do cólon de
ratos Wistar machos infectados pela cepa Y de Trypanosoma cruzi durante a fase aguda e
crônica, encontra-se apresentada na figura 25.
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Figura 25. Quantificação de neurônios no cólon de ratos Wistar machos controles e infectados com
a cepa Y de T. cruzi durante a fase aguda da infecção (pico de parasitemia 7º dia após infecção) e
durante a fase crônica da infecção (180º dias após infecção), nos seguintes grupos: Infectados (I);
Infectado tratado com DHEA (ID); Infectado submetido ao estresse (IE); Infectado submetido ao
estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
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5.16. Morfometria do corpo neuronal
5.16.1. Esôfago
Tabela 2. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do esôfago
de ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção (7º dia após
infecção). Foi realizada a comparação entre os grupos Controle (C) e Infectado (I),
Controle tratado com DHEA (D) e Infectado tratado com DHEA (ID). Para cada grupo
experimental em cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

C*

I*

D*

ID*

Diâmetro maior (µm)

76,22±11,19

62,68±16,85

70,43±7,35

67,13±13,04

Diâmetro menor (µm)

42,78±7,81

37,38±5,19

46,14±8,23

40,94±8,38

Diâmetro médio (µm)

56,99±8,68

47,99±6,94

56,82±6,70

52,18±8,89

Relação entre diâmetros

1,81±0,25

1,71±0,58

1,67±0,32

1,56±0,28

Volume (µm3)

103071±48941

61435±26850

99527±35774

80544±40414

Perímetro (µm)

190,8±27,8

160,3±32,2

185,4±19,6

172,6±30

Área (µm2)

1845,3±535,7

2603,2±811,5

2565,7±611,1

2197±742,4

Relação volume/área

37,9±5,7

31,9±4,6

37,8±4,4

34,7±5,9

Excentricidade

0,82±0,05

0,77±0,10

0,74±0,10

0,77±0,10

Índice de contorno

3,75±0,27

3,78±0,11

3,69±0,11

3,73±0,13

Coeficiente de forma

0,88±0,05

0,90±0,09

0,93±0,05

0,90±0,06

*p<0,001
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Tabela 3. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do esôfago
de ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção (7º dia após
infecção). Foi realizada a comparação entre os grupos Controle Estressado (E) e Infectado
submetido ao estresse (IE), Controle estressado e tratado com DHEA (ED) e Infectado
submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada
dia de infecção n=5.
Parâmetros

E*

IE*

ED*

IED*

Diâmetro maior (µm)

72,83±14,08

71,20±7,33

82,92±20,46

78±11,15

Diâmetro menor (µm)

54,67±12,23

44,60±3,44

51,75±15,21

41±11,60

Diâmetro médio (µm)

62,99±12,49

56,31±4,43

65,02±15,87

56,17±10,74

1,60±0,14

1,35±0,17

2,02±0,54

1,68±0,52

Volume (µm3)

143977±84531

94869±40414

168890±131552

101424±53086

Perímetro (µm)

201,4±39,4

184,4±15,7

215,1±50,6

192,1±30

3218,6±1272,9

2502,4±39

3501,7±1773,1

2555,5±935,7

Relação volume/área

37,5±2,9

42±8,3

43,3±10,5

37,4±7,1

Excentricidade

0,77±0,05

0,64±0,11

0,84±0,08

0,75±0,10

Índice de contorno

3,69±0,05

3,61±0,05

3,89±0,26

3,75±0,24

Coeficiente de forma

0,96±0,03

0,92±0,03

0,90±0,10

0,84±0,11

Relação entre diâmetros

Área (µm2)

*p<0,001
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Tabela 4. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do esôfago
de ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção 180º dia após
infecção. Foi realizada a comparação entre os grupos Controle (C) e Infectado (I), Controle
tratado com DHEA (D) e Infectado tratado com DHEA (ID). Para cada grupo experimental
em cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

C*

I*

D*

ID*

Diâmetro maior (µm)

89±18,1

61,21±6,33

62,7±6,44

57,47±4,69

Diâmetro menor (µm)

55,6±7,73

45,6±5,56

47,2±5,88

43,6±4,03

Diâmetro médio (µm)

69,95±9,13

52,77±5,44

54,35±5,73

50,06±3,80

Relação entre diâmetros

1,63±0,39

1,35±0,14

1,34±0,13

1,32±0,12

Volume (µm3)

186682±74888

79413±25532

86856±27311

66803±15313

Perímetro (µm)

230,8±34

168,7±17

173,6±17,8

159,7±11,9

Área (µm2)

3895±1030

2210±460

2345±491

1979±301

Relação volume/área

46,6±6

35,18±3,63

36,2±3,8

33,3±2,5

Excentricidade

0,74±0,13

0,65±0,10

0,65±0,08

0,64±0,08

Índice de contorno

3,72±0,15

3,61±0,04

3,61±0,04

3,60±0,03

Coeficiente de forma

0,91±0,07

0,96±0,02

0,97±0,02

0,97±0,02

*p<0,001
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Tabela 5. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do esôfago
de ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção 180º dia após
infecção. Foi realizada a comparação entre os grupos Controle Estressado (E) e Infectado
submetido ao estresse (IE), Controle estressado e tratado com DHEA (ED) e Infectado
submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada
dia de infecção n=5.
Parâmetros

E*

IE*

ED*

IED*

Diâmetro maior (µm)

87,20±15,66

74,63±18,28

62,29±5,21

58,34±5,47

Diâmetro menor (µm)

52,80±11,21

38,32±11,18

47,99±4,58

44,22±4,62

Diâmetro médio (µm)

67,03±6,30

53,35±13,88

54,62±4,31

50,70±4,37

Relação entre diâmetros

1,99±0,26

1,75±0,64

1,33±0,14

1,30±0,12

Volume (µm3)

161150±49480

95653±78062

86917±20408

69879±18430

Perímetro (µm)

224,58±22,95

182,32±45,65

174,04±13,54

161,97±13,82

Área (µm2)

3553±698

2379±1269

2357±370

2036±354

Relação volume/área

44,69±4,20

35,57±9,25

36,42±2,88

33,82±2,91

Excentricidade

0,86±0,05

0,73±0,19

0,63±0,08

0,64±0,09

Índice de contorno

3,87±0,12

3,78±0,27

3,60±0,04

3,60±0,04

Coeficiente de forma

0,89±0,12

0,84±0,05

0,97±0,02

0,97±0,02

*P<0,001
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5.16.2. Cólon
Tabela 6. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do cólon de
ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção 7º dia após infecção.
Foi realizada a comparação entre os grupos Controle (C) e Infectado (I), Controle tratado
com DHEA (D) e Infectado tratado com DHEA (ID). Para cada grupo experimental em
cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

C***

I***

D*

ID*

Diâmetro maior (µm)

73,85±19,54

55,1±6,24

71,17±7,82

63,36±6,32

Diâmetro menor (µm)

34,45±11,50

30,05±6,07

48,33±5,21

34,06±6,93

Diâmetro médio (µm)

50,23±14,37

40,49±5,10

55,29±5,26

49±6,27

2,21±0,39

1,89±0,38

2,16±0,41

1,32±0,11

Volume (µm3)

83933±88342

36380±14739

90847±25172

48,33±5,21

Perímetro (µm)

176,2±47,6

137±15,1

176,3±16,6

170,9±18,3

Área (µm2)

2135±1373

1307±340,6

2422±453,2

1914±469,9

Relação volume/área

33,49±9,58

26,99±3,40

36,86±3,51

32,66±4,18

Excentricidade

0,88±0,05

0,88±0,05

0,87±0,07

0,64±0,07

Índice de contorno

3,97±0,19

3,95±0,16

3,95±0,19

3,60±0,03

Coeficiente de forma

0,80±0,08

0,86±0,08

0,97±0,02

0,81±0,08

Relação entre diâmetros

*p<0,001, ***p<0,05
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Tabela 7. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do cólon de
ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção 7º dia após infecção.
Foi realizada a comparação entre os grupos Controle Estressado (E) e Infectado submetido
ao estresse (IE), Controle estressado e tratado com DHEA (ED) e Infectado submetido ao
estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção
n=5.
Parâmetros

E***

IE***

ED***

IED***

Diâmetro maior (µm)

63,2±14,2

61±19,2

60,9±9,4

70,2±10,2

Diâmetro menor (µm)

35,7±9,1

35,6±7,7

36,5±7,4

32,9±6,16

Diâmetro médio (µm)

47,1±9

46,5±12,7

47±6,8

47,9±7,2

Relação entre diâmetros

1,8±0,4

1,7±0,2

2,1±0,3

1,7±0,3

Volume (µm3)

64373±53437

60558±32726

61013±25497

58097±24952

Perímetro (µm)

158,7±31,2

154,8±44,69

167,7±23,2

155,9±23,2

Área (µm2)

1821±1009

1806±665

1839±525

1775±518

Relação volume/área

31,4±8,5

31±6

31,9±4,8

31,3±4,5

Excentricidade

0,79±0,12

0,79±0,06

0,88±0,09

0,79±0,05

3,8±0,1

3,7±0,1

3,95±0,1

3,75±0,1

0,90±0,05

0,88±0,08

0,90±0,07

0,81±0,06

Índice de contorno
Coeficiente de forma
***p<0,05
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Tabela 8. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do cólon de
ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção 180º dia após
infecção. Foi realizada a comparação entre os grupos Controle (C) e Infectado (I), Controle
tratado com DHEA (D) e Infectado tratado com DHEA (ID). Para cada grupo experimental
em cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

C***

I***

D***

ID***

Diâmetro maior (µm)

69,2±8,5

66,5±15,7

63,7±5,7

56,6±4,69

Diâmetro menor (µm)

52,3±5,9

39±14,8

48,7±4,7

42,8±4,4

Diâmetro médio (µm)

60,1±6,5

50,5±14,2

55,7±4,7

49,2±4,1

Relação entre diâmetros

1,3±0,1

1,8±0,4

1,3±0,1

1,3±0,1

92492±24306

63758±16213

Volume (µm3)

117899±39699 85196±90540

Perímetro (µm)

191,9±21,2

169,3±44,1

177,6±15

157,1±12,8

Área (µm2)

2873±633

2161±1364

2454±422

1916±323

40±4,3

33,7±9,4

37,1±3,1

32,8±2,7

Excentricidade

0,64±0,07

0,78±0,17

0,64±0,07

0,64±0,10

Índice de contorno

3,60±0,04

3,80±0,21

3,60±0,03

3,60±0,04

Coeficiente de forma

0,97±0,02

0,88±0,09

0,97±0,02

0,97±0,02

Relação volume/área

***p<0,05
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Tabela 9. Os parâmetros resultantes do estudo morfométrico do corpo neuronal do cólon de
ratos Wistar machos dos grupos estudados durante o pico da infecção 180º dia após
infecção. Foi realizada a comparação entre os grupos Controle Estressado (E) e Infectado
submetido ao estresse (IE), Controle estressado tratado com DHEA (ED) e Infectado
submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED). Para cada grupo experimental em cada
dia de infecção n=5.
Parâmetros

E*

IE*

ED***

IED***

Diâmetro maior (µm)

84±4,2

70,5±7,2

66,4±13,9

53,4±5,4

Diâmetro menor (µm)

39,5±2,12

53±5,40

35,4±7,67

40±4,31

Diâmetro médio (µm)

57,60±3

61,14±5,68

48,32±9,44

46,24±4,32

2,13±0,01

1,34±0,12

1,90±0,32

1,34±0,14

65784±41470

53113±14603

Relação entre diâmetros
Volume (µm3)
Perímetro (µm)

100479±15650 122789±36971
200,5±10,28

195,2±18,26

163,9±32,4

147,7±13,7

2609±271

2960±568

1900±768

1693±312

Relação volume/área

38,4±2

40,7±3,8

32,2±6,3

30,8±2,8

Excentricidade

0,88±0

0,65±0,07

0,84±0,06

0,65±0,08

Índice de contorno

3,93±0

3,60±0,04

3,83±0,15

3,61±0,05

0,97±0,02

0,81±0

0,86±0,06

0,97±0,02

Área (µm2)

Coeficiente de forma
*p<0,001, ***p<0,05
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5.17. Parasitismo Tecidual do Coração
Tabela 10. Análise quantitativa dos ninhos de amastigotas no coração de ratos Wistar
machos infectados com a cepa Y de T. cruzi, nos animais infectados (I), infectados tratados
com DHEA (ID), infectados estressados (IE) e infectados estressados e tratado com DHEA
(IED) em todos os dias de experimentos.
Grupos Experimentais

N° de animais

7°

14°

21°

180°

I

5

7.2±0.86*

3.2±0.86*

0±0

0±0

ID

5

9.6±1.2

3±0.70

0±0

0±0

IE

5

12.2±0.86*

9.6±1.2*

3±0.70

1.4±0.51

IED

5

9.6±1.2

9.6±1.2

3±0.70

0±0

*p<0,001 Valores são expressos em ± S.E.M.

Os animais estressados apresentaram aumento significante no número de ninhos de
amastigotas quando comparado aos animais submetidos a terapia com DHEA (Tabela 10).
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5.18. Análise Cariométrica
5.18.1. Coração
Tabela 11. Valores médios dos parâmetros nucleares do coração de ratos Wistar machos
dos grupos: Controle (C) e Infectado (I), Controle tratado com DHEA (D) e Infectado
tratado com DHEA (ID) durante a fase aguda (pico de parasitemia 7º dia após infecção).
Para cada grupo experimental em cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

C*

I*

D*

ID*

Diâmetro maior (µm)

55,1±6,2

59,3±7,5

58±6,8

64±47,6

Diâmetro menor (µm)

30,05±6,07

40,22±5,43

41,66±5,34

42,46±6,46

Diâmetro médio (µm)

40,49±5,10

48,76±5,59

49±5,38

51±11,41

Relação entre diâmetros

1,89±0,38

1,49±0,20

1,40±0,17

1,53±1,20

Volume (µm3)
Perímetro (µm)

36380±14739 63078±22144 64125±21541 84530±15702
137±15

158±18

157±17

170±97

Área (µm2)

1307±340

1891±436

1914±423

2150±1550

Relação volume/superfície

26,9±3,40

32,5±3,73

32,7±3,59

34±7,61

Excentricidade

0,82±0,08

0,72±0,08

0,68±0,08

0,69±0,09

Índice de contorno

3,83±0,17

3,66±0,07

3,63±0,06

3,68±0,51

Coeficiente de forma

0,86±0,08

0,94±0,04

0,96±0,03

0,95±0,09

*p<0,001
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Tabela 12. Valores médios dos parâmetros nucleares do coração de ratos Wistar machos
dos grupos: Estressado (E) e Infectado submetido ao estresse (IE), Controle estressado e
tratado com DHEA (ED) e Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED)
durante a fase aguda (pico de parasitemia 7º dia após infecção). Para cada grupo
experimental em cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

E*

IE*

ED*

IED*

Diâmetro maior (µm)

59,3±8,5

59,9±11,6

59,2±8,7

64,9±15,1

Diâmetro menor (µm)

41,11±6,1

38,1±5,4

42,8±8,5

41,75±6,4

Diâmetro médio (µm)

49,2±6,2

47,5±6,4

50,3±8,2

51,8±8,8

Relação entre diâmetros

1,46±0,23

1,59±0,34

1,40±0,18

1,56±0,32

Volume (µm3)
Perímetro (µm)

65572±26148 59453±24873 72339±41023 79536±45192
159±20

156±23

161±25

169±32

Área (µm2)

1935±498

1808±496

2042±709

2170±778

Relação volume/área

32,8±4,14

31,7±4,32

33,5±5,48

34,5±5,89

Excentricidade

0,70±0,09

0,74±0,10

0,68±0,11

0,73±0,10

Índice de contorno

3,65±0,09

3,70±0,14

3,63±0,06

3,69±0,13

Coeficiente de forma

0,95±0,04

0,92±0,06

0,96±0,03

0,93±0,06

*p<0,001
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Tabela 13. Valores médios dos parâmetros nucleares do coração de ratos Wistar machos
dos grupos: Controle (C) e Infectado (I), Controle tratado com DHEA (D) e Infectado
tratado com DHEA (ID) durante a fase crônica (180º dia após infecção). Para cada grupo
experimental em cada dia de infecção n=5.
Parâmetros

C*

I*

D*

ID*

Diâmetro maior (µm)

54,6±7,4

61,2±8,9

56,1±8,4

57,1±7,1

Diâmetro menor (µm)

39,1±5,1

39,7±4,5

37,4±5,5

41±4,9

Diâmetro médio (µm)

46,1±5,7

49,1±5,2

45,7±5,7

48,3±5,2

Relação entre diâmetros

1,40±0,15

1,56±0,25

1,52±0,26

1,40±0,18

Volume (µm3)
Perímetro (µm)

53938±20057 64335±20481 52373±20340 61189±20081
148±18

160±18

148±19

155±17

Área (µm2)

1700±421

1920±406

1666±425

1856±402

Relação volume/área

30,7±3,8

32,7±3,4

30,4±3,8

32,2±3,4

Excentricidade

0,69±0,07

0,74±0,09

0,73±0,09

0,68±0,08

Índice de contorno

3,63±0,05

3,68±0,10

3,67±0,11

3,63±0,07

Coeficiente de forma

0,96±0,03

0,93±0,05

0,93±0,05

0,96±0,03

*p<0,001
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Tabela 14. Valores médios dos parâmetros nucleares do coração de ratos Wistar machos
dos grupos: Estressado (E) e Infectado submetido ao estresse (IE), Controle estressado e
tratado com DHEA (ED) e Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA (IED)
durante a fase crônica (180º dia após infecção). Para cada grupo experimental em cada dia
de infecção n=5.
Parâmetros

E*

IE*

ED*

IED*

Diâmetro maior (µm)

54,4±7

62,7±9,8

56,2±6,2

59±9,1

Diâmetro menor (µm)

37,6±5,5

39,9±5,6

39,5±4

40,3±5,4

Diâmetro médio (µm)

45,1±5,5

49,9±6,3

47,1±4,2

48,6±6,1

Relação entre diâmetros

1,46±0,22

1,59±0,27

1,43±0,17

1,48±0,22

Volume (µm3)
Perímetro (µm)

50466±20161 68150±25292 56075±15356 63406±25312
146±17

163±21

151±14

157±20

Área (µm2)

1626±412

1986±495

1757±318

1891±490

Relação volume/área

30,11±3,68

33,27±4,20

31,41±2,84

32,46±4,12

Excentricidade

0,71±0,09

0,75±0,08

0,70±0,08

0,71±0,09

Índice de contorno

3,65±0,08

3,70±0,11

3,64±0,06

3,65±0,08

Coeficiente de forma

0,94±0,04

0,92±0,05

0,95±0,03

0,94±0,04

*p<0,001
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5.19. Histopatologia do Coração
5.19.1. Grupos Controles (14º dia)
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D

Figura 26. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos não infectados
(controles) colhidos no 14º dia de experimento, nos seguintes grupos: A: grupo Controle, B:
Controle tratado com DHEA, C: Controle estressado, D: Controle submetido ao estresse e tratado
com DHEA. Coloração: hematoxilina-eosina (1000x).
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5.19.2. Grupos Controles (180º dia)

A

B

C

D

Figura 27. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos não infectados
(controles) colhidos no 180º dia de experimento, nos seguintes grupos: A: grupo Controle, B:
Controle tratado com DHEA, C: Controle estressado, D: Controle submetido ao estresse e tratado
com DHEA. Coloração: hematoxilina-eosina (1000x).
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5.19.3. Grupos Infectados (14º dia)
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Figura 28. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos infectados i.p. com
100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi colhidos no 14º dia de
experimento, nos seguintes grupos: A: grupo Infectado, B: Infectado tratado com DHEA, C:
Infectado estressado, D: Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA. Coloração:
hematoxilina-eosina (1000x).
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5.19.4. Grupos Infectados (180º dia)
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Figura 29. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos infectados i.p. com
100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi colhidos no 180º dia
de experimento, nos seguintes grupos: A: grupo Infectado, B: Infectado tratado com DHEA, C:
Infectado estressado, D: Infectado submetido ao estresse e tratado com DHEA. Coloração:
hematoxilina-eosina (1000x).
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6. DISCUSSÃO
Neste trabalho avaliamos o efeito da administração de dehidroepiandrosterona
(DHEA) durante o curso da infecção pela cepa Y de T. cruzi em animais estressados ou
sem estresse na fase aguda e crônica da infecção.
Como modelo experimental foi utilizado ratos da linhagem Wistar, já que os
mesmos têm sido amplamente empregados para investigações sobre aspectos gerais da
doença de Chagas experimental (CAMARGOS et al., 2000, SANTOS et al., 2005,
SANTELLO et al., 2008a e 2008b; BRAZÃO et al., 2008; CAETANO et al., 2009;
FILIPIN et al., 2008). A infecção nesse animal progride até a terceira semana, quando
normalmente ocorre o óbito, ou então, os animais passam para a fase crônica, dependendo
da patogenicidade da cepa. Em nosso estudo o pico de parasitemia ocorreu no sétimo dia
após o inóculo, não ocorrendo mortalidade dos animais devido aos mesmos serem
resistentes à cepa Y de T. cruzi. Outros estudos indiretamente confirmam nossos dados
dentre eles o trabalho de NAGIB et al. (2007) trabalhando com ratos infectados com duas
diferentes cepas de T.cruzi, JG menos virulenta e CL-Brener mais virulenta, onde a cepa JG
apresentou baixa mortalidade, reduzida parasitemia, leve miocardite e discreta miosite.
O peso corpóreo dos animais tratados com DHEA e submetidos ao estresse
repetitivo foi avaliado e demonstrou significância durante o processo evolutivo da infecção
(Figura 1 e 2). RASMUSSEN et al. (1995), relataram que o tratamento com DHEA pode
promover um aumento da massa muscular traduzido por aumento do peso corpóreo em
camundongos. Os nossos dados estão de acordo, visto que o aumento do peso corpóreo dos
animais tratados com DHEA foi significativo.
Dehidroepiandrosterona (DHEA) é um esteróide secretado pelas glândulas adrenais,
tecido gonadal e células do sistema nervoso central (BAULIEU & ROBEL 1998). DHEA é
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considerado como precursor biosintético de praticamente todos hormônios esteróides,
incluindo testosterona e 17α-estradiol (LABRIE et al., 1995; LONGCOPE, 1995). No
plasma, DHEA está predominantemente presente como DHEA-S. DHEA-S é convertido na
forma ativa de DHEA por sulfatase intracelular que são expressos em número de células,
incluindo monócitos e macrófagos (LONGCOPE, 1986).
No tocante ao peso cardíaco, constatamos que somente os animais tratados com
DHEA apresentaram redução significativa quando comparados aos animais sem tratamento.
(Figuras 26, 27, 28 e 29, Tabelas 11, 12, 13 e 14).
Estudos pioneiros de SANTOS et al., 2007, confirmam nossos dados onde os
autores relataram que o tratamento de ratos Wistar com doses diárias de DHEA durante a
infecção aguda pela cepa Y de T. cruzi ocasionou redução significante do peso cardíaco.
Ao longo do curso da doença de Chagas, as populações de linfócitos passam por
mudanças importantes na sua dinâmica, incluindo expansão, diferenciação, morte e
migração. Durante a fase aguda da infecção, ocorre uma intensa supressão das respostas
linfoproliferativas à mitógenos e antígenos (KIERSZENBAUM & SZTEIN, 1994 ;
ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996). Nossos dados são complementares a essas
observações, onde a administração de DHEA mesmo associada ao estresse provocou um
aumento significativo na porcentagem de linfoproliferação quando comparados sos grupos
não suplementados. BRAZÃO et al. (2008) trabalhando com ratos infectados com a cepa Y
de T.cruzi, relatou que a suplementação de zinco produziu um efeito estimulatório sobre a
proliferação de timócitos e esplenócitos, indiretamente corroborando com nossos dados.
Sabe-se que os macrófagos desempenham importante papel sobre a resposta imune
do hospedeiro durante a fase aguda da doença de Chagas, sendo a primeira linha de defesa
do organismo contra patógenos intracelulares (TALIAFERRO & PIZZI, 1995; SAVINO et
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al., 2007). Para tal avaliamos o numero de macrófagos peritoniais em animais submetidos
ao estresse repetitivo e suplementação de DHEA, e novamente a suplementação induziu um
significativo aumento destas células (Tabela 1). SANTOS et al., (2007) confirmam nossos
dados onde relatam que a suplementação de DHEA também ocasionou elevação do número
de macrófagos.
A produção de óxido nítrico (NO) é uma importante defesa durante a infecção por
T. cruzi (BERGERON & OLIVIER, 2006). A síntese de NO ocorre através da conversão de
L-arginine à citrulina por diferentes isoformas de NO sintetases. A presença de NO aparece
em resposta a estímulos inflamatórios resultando na produção de grande quantidade desta
substância, ocorrendo geralmente na patogenia da doença de Chagas (SILVA et al., 2005).
Nossos dados demonstraram que os animais com suplementação de DHEA, estimulados ou
não com LPS, apresentaram valores estatisticamente significantes em relação aos animais
não suplementados. Quanto aos animais estressados e com suplementação de DHEA
apresentaram aumento significativo em relação aos animais não submetidos ao estresse
repetitivo, sendo que os animais com suplementação de DHEA apresentaram valores
maiores quando comparado aos animais somente estressados.
Quanto à concentração de interleucinas TNF e IFN por nós avaliadas, demonstram
que os níveis destas se encontravam mais elevados tanto na fase aguda como na crônica da
infecção, sendo que nos animais suplementados com DHEA apresentaram aumento
significativo em relação aos grupos que não receberam suplementação, embora os animais
submetidos ao estresse apresentassem concentrações maiores quando comparados aos
animais que não foram submetidos ao estresse repetitivo. Apesar de estarem aumentadas
durante a fase crônica da infecção as mesmas apresentavam valores menores quando
comparados aos valores encontrados na fase aguda.
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Inúmeros trabalhos corroboram os dados acima apresentados. Na infecção por T.
cruzi em modelos murinos, a incapacidade de produzir IFN-γ é letal (TORRICO et al.,
1991). Estudos clínicos demonstram a correlação inversa entre a severidade da fase crônica
da doença e a capacidade de células T CD8+ que secretam IFN-γ (LAUCELLA et al.,
2004). Entretanto, para o aumento da resistência da infecção por T. cruzi tanto a
funcionabilidade como capacidade de as células T CD8+ produzir IFN-γ são requeridas. A
ativação de macrófagos por IFN-γ e/ou TNF-α, e síntese de NO, são consideradas as
moléculas mais importantes para a morte de amastigotas intracelulares (VESPA et al.,
1994; SILVA et al., 1995).
Em estudos in vitro e in vivo em células ou animais infectados por T. cruzi ocorre
uma indução das células mononucleares para produzir altos níveis de citocinas próinflamatórias (DUTRA et al., 2005). Entretanto em camundongos, a taxa essencial de
ativação de macrófagos, citocinas como IL-12, IFN-γ e TNF-α no controle da fase aguda
está ligada a parasitemia como demonstrado por (ROPERT et al., 2003). No estudo de
NAGIB et al, (2007), a cepa clone CL-Brener apresentou ótima capacidade para induzir
altos níveis de duas citocinas pro-inflamatórias durante a fase aguda, quando comparado
com a infecção pela cepa JG, tanto em ratos jovens como adultos. Os níveis de IFN-γ e
TNF-α são também elevados em ratos jovens infectados com a cepa Sylvio X10\7 de T.
cruzi (CHANDRASEKAR et al., 1998) ou cepa Y (RACHID et al., 2006) durante a fase
aguda. Há evidencias que IFN-γ e TNF-α são produzidos pelos cardiomiócitos pelo menos
no inicio da fase aguda da infecção na qual não observamos um infiltrado de leucócitos
(CHANDRASEKAR et al., 1998). Entretanto a resposta inflamatória é essencial para
controlar a infecção aguda por T. cruzi (TEIXEIRA et al., 2002). Em ratos jovens, os níveis
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séricos de IL-10 aumentam significantemente durante a fase aguda, sem diferença entre a
cepa CL-Brener e a JG. Entretanto a relação IL-10/IFN-γ era muito mais alta na infecção
induzida pela cepa JG (NAGIB et al., 2007). Em humanos, IL-10 é produzida por células
mononucleares periféricas de pacientes na fase crônica indeterminada e com sinais
cardíacos (DUTRA et al., 1997). Em outro experimento utilizando pacientes na forma
indeterminada da doença de Chagas, mostraram que os monócitos e células T destes
pacientes produziam mais IL-10 que monócitos de pacientes com cardiomiopatia chagásica
(SOUZA et al., 2004).
Nossos dados corroboram com estes descritos na literatura, onde foi observado que
a concentração de distintas interleucinas do grupo Th1 representados por IFN, TNF e NO
apresentaram aumento significativo nos animais submetidos à terapia com DHEA inclusive
nos animais submetidos ao estresse repetitivo, quando comparados aos animais que não
foram tratados.
Diversos trabalhos demonstram que a presença de glicocorticoides ocasiona a
inibição da proliferação de células T induzidas por mitógenos. RAMIREZ & SILVA,
(1997), expõe diferentes situações quando adiciona glicocorticóides diminuindo a
estimulação de linfoproliferação com ConA e isto deveria ser uma conseqüência da inibição
da síntese de NO desencadeado pelo hormônio. A resposta imune protetora contra T. cruzi
parece estar associada à presença de IFN-γ (ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996),
TNF-α (SILVA et al., 1995; CASTAÑOS-VELEZ et al., 1998) e o controle do parasitismo
tecidual parece ser dependente da síntese de NO (GAZZINELLI et al., 1992; VESPA et al.,
1994; HOLSCHER et al., 1998). Em nosso trabalho, encontramos uma redução da resposta
TH2 representados através das concentrações de IL-4 e IL-10, nos animais suplementados
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com DHEA quando comparados aos animais sem esta suplementação ou submetidos ao
estresse (Figuras 18, 19, 20 e 21).
A perda das respostas proliferativas de linfócitos e a reduzida capacidade de
produção de IL-2 é uma constante durante a fase aguda da infecção por T. cruzi
(TARLETON, 1988). A habilidade do DHEA em regular a proliferação de citocinas sugere
um importante papel na mediação da resposta imune inflamatória. Alguns estudos com
DHEA sobre a função de células T são conflitantes. Alguns relatam que o DHEA aumenta
as concentrações de IL-2 e conseqüentemente a proliferação de células T tanto em humanos
como em murinos (SUZUKI et al., 1991), enquanto outros notaram uma inibição na
proliferação de linfócitos e produção de IL-2 na presença de DHEA (LORIA et al., 1996;
YOUNG et al., 2001).
Sabemos que o estresse está relacionado à indução de várias doenças, incluindo
hipertensão, diabetes, depressão, imunosupressão, disfunção reprodutiva entre outras
(KIOUKIA- FOUGIA et al., 2002; FEDERICI & LAURO, 2005; GIDRON et al., 2006).
Inúmeros são os fatores que podem influenciar na patogenia das doenças tais como a
intensidade e duração do estímulo estressor, tipo de cepa de patógeno envolvido e sexo
(KIOUKIA- FOUGIA et al., 2002). Desde que uma das metas do presente estudo era
demonstrar in vivo que o estresse repetitivo poderia afetar a resposta proliferativa de
esplenócitos, um dos dados mais significantes de nosso experimento foi à diminuição da
taxa de proliferação nos animais estressados que se encontravam na fase crônica quando
comparados aos grupos não estressados. Nosso dado está de acordo com os estudos de
LYSLE et al., 1990 que observaram redução dos efeitos proliferativos na vigência do
estresse.

DISCUSSÃO 79
A esplenomegalia encontra-se normalmente relacionada a uma ativação das células
B e T e refletem o perfil celular vigente durante a fase aguda da infecção, que acompanha o
estado de imunossupressão resultante da ativação de linfócitos nos órgãos linfóides do
camundongo infectado. In vivo a replicação parasitária parece ser controlada por linfócitos
T CD8+, considerado uma importante fonte de IFN-γ. De fato, camundongos que carecem
de linfócitos CD8+ são mais suscetíveis à infecção, apresentando altos níveis de
parasitemia sanguínea e tecidual. Outros estudos revelam que o estresse induz modificações
importantes no número e atividade das células imunes (TSENG et al., 2005).
A imunidade mediada por células é responsável pelo controle da fase aguda da
infecção (TRISCHMANN, 1984), sendo a ativação de macrófagos por citocinas derivada
dos linfócitos Th1 considerada o principal mecanismo de defesa do hospedeiro contra o
parasita (BRENER & GAZZINELLI, 1997).
Esse fato se deve provavelmente a ação conjunta de mecanismos da resposta celular,
que foi avaliada neste trabalho por meio da quantificação de NO, proliferação de células
esplênicas e tímicas, IL-2, IL-4, IL-10, IFN-γ e TNF-α que podem vir a corroborar com os
dados descritos na literatura quanto ao papel das interleucinas no controle parasitário na
fase aguda da infecção (SILVA et al., 1995; ALIBERTI et al., 1999).
Os glicocorticóides regulam uma escala de processos biológicos, tais como,
proliferação de células, inflamação, imunidade e a diminuição na ativação de células
natural Killer (NK) (IWAKABE et al., 1998; SAPERSTEIN et al., 1992; WU et al., 2000),
supressão na fagocitose de macrófagos (LU et al., 1998), a liberação de óxido nítrico (NO)
e TNF-α (AARSTAD et al., 1991; BROWN & ZWILLING, 1994; KIZAKI et al., 1996),
alterando a sensibilidade do IFN-γ (ZWILLING et al., 1992), inibindo a proliferação de
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células T, produzindo IL-2 e IFN-γ (IWAKABE et al., 1998; LI et al.,1997), modulando a
expressão MHC de classe II (ZWILLING et al., 1990), efetuando o equilíbrio de células T
do tipo 1 e 2 (Th1/Th2) (IWAKABE et al., 1998), e modulando a produção de anticorpos
(FUKUI et al., 1997; KOMORI et al., 1996; OKIMURA et al., 1986). É bem aceitável que,
a suscetibilidade à infecção e a defesa do hospedeiro contra a invasão de patógenos pode
ser alterada em conseqüência aos efeitos de modulação do estresse sobre a resposta imune
(BIONDI & ZANNINO, 1997; YANG & GLASER, 2000). Estressores químicos como o
vapor de éter pode ser utilizado para aumentar a ativação do eixo HPA, aumentando os
níveis de corticosterona no plasma em poucos minutos (CALDEIRA & FRANCI, 2000).
Em nosso trabalho, observamos que os níveis de corticosterona nos grupos
submetidos ao estresse repetitivo mostraram aumento significativo quando comparados aos
animais submetidos ao estresse repetitivo e suplementados com DHEA. A suplementação
de DHEA provocou redução significativa dos níveis de corticosterona em todos os grupos
suplementados (Figura 22 e 23).
No tocante a patogenia de órgãos ocos, a doença de Chagas se caracteriza por uma
invasão do plexo entérico e degeneração dos neurônios entéricos, sendo esta a causa
normalmente atribuída para as desordens digestivas em pacientes crônicos.
RIBEIRO e colaboradores (2008) comparam a resposta imune celular em pacientes
com problemas digestivos na fase indeterminada da doença de Chagas tomando como base
a proliferação de linfócitos e a produção de citocinas após a estimulação com antígenos ou
mitógenos. Os resultados indicaram que os pacientes com forma digestiva não
apresentaram a característica imunossupressão favorecendo a formação de reação
inflamatória que pode contribuir com as lesões no sistema nervoso mientérico. As
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manifestações da forma digestiva são atribuídas à destruição dos nervos do plexo
mientérico que leva a alteração dos movimentos peristálticos, hipertrofia muscular e
dilatação. (TOSTES et al., 1994).
Estudos experimentais utilizando-se camundongos demonstraram que a resposta
immune Th1 caracteriza-se pela produção de IFN-γ e TNF-α contribuindo pra o controle
parasitário (ALIBERTI et al., 1996; MARTINS et al., 1999), enquanto a IL-4 e IL-10 estão
relacionadas a continuidade do parasitismo (ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996;
REED et al., 1994). A resposta imune Th-1 desempenha um papel protetor através da
ativação da óxido nítrico sintetase induzida (iNOS), que converte L-arginina em óxido
nitrico (RADOMSKI et al., 1990). NO exerce ação tripanosomicida potente por si só ou em
combinação com o peróxido de hidrogênio (OLIVEIRA et al., 1997). Por outro lado, NO
encontra-se envolvido com a denervação do plexo nervoso mientérico durante a fase aguda
da infecção em camundongos infectados por T. cruzi (ARANTES et al., 2004). A resposta
imune direcionada contra os parasitas ou componentes do próprio hospedeiro
desempenham um papel importante do desenvolvimento das lesões observadas durante a
fase crônica da doença. A destruição de células ganglionares adjacentes a ruptura de ninhos
de parasitas e células contendo amastigotas desintegrados tem sido demonstrado em
humanos e modelos experimentais (KÖBERLE, 1963).
A presença de anticorpos anti-neurônios (RIBEIRO et al., 1979) e a intensidade do
processo inflamatório observada dá suporte para o envolvimento do sistema imune e o
processo de destruição de células do plexo mientérico. Recentemente estudos utilizando
modelos experimentais indicaram que o NO serve como importante mediador dos danos
aos nervos durante a infecção experimental por T. cruzi.
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No megacólon os distúrbios de mobilidade estão associados ao aumento do cólon e
constipação, sendo o reto e o cólon sigmóide os segmentos mais comprometidos (Prata,
1999), que exibem um espessamento luminal e hipertrofia muscular. Lesões inflamatórias
no sistema nervoso entérico estão associadas a uma substancial redução no número de
neurônios, ficando esta redução responsável pelas mega síndromes (Tostes et al., 1994).
A análise histopatológica e cariométrica das células cardíacas revelou que a
administração de DHEA diminuiu o número de ninhos de amastigotas bem como seu
tamanho mesmo nos animais submetidos ao estresse repetitivo. O volume nuclear das
células cardíacas de animais estressados na fase aguda foi menor quando comparados aos
animais tratados com DHEA, enquanto que na fase crônica o volume nuclear foi maior nos
animais estressados em relação aos animais tratados com DHEA. Nossos dados estão de
acordo com o apresentado por SANTOS e colaboradores (2005), onde a análise quantitativa
histopatologica do coração mostrou nos grupos infectados e estressados uma intensa
destruição tecidual com infiltração de células mononucleares e fibras cardíacas
desorganizadas, além de apresentar maior número e tamanho de ninhos de amastigota
quando comparados aos grupos não estressados.
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7. Conclusão

A administração de DHEA provocou uma marcante redução dos níveis de parasitas
circulantes para todos os animais tratados quando comparados aos animais sem tratamento,
além de promover direcionamento efetivo da resposta imune do hospedeiro, para o tipo Th1, controlando as ações patogênicas decorrentes do parasitismo.
A administração de DHEA frente ao estresse repetitivo pode ser considerada um
mecanismo eficaz para o controle da evolução da infecção experimental com T. cruzi em
ratos Wistar na fase aguda da infecção, refletindo suas ações nas manifestações crônicas de
infecção experimental, tais como a redução de carga parasitária e infiltrado inflamatório no
coração.
Dessa forma concluímos que a administração de DHEA promove efeitos
antagônicos à elevação de corticosterona plasmática provocada pelo estresse repetitivo
aliado à infecção experimental, podendo ser utilizado como substância alternativa
imunomoduladora em casos de infecção por patógenos.
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