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RESUMO 

FILIPIN, M. D. V. Orquiectomia e administração de dehidroepiandroster ona 
(DHEA) em ratos Wistar infectados com Trypanosoma cruzi . 2007. 83f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

A tripanossomíase ainda representa importante endemia nas Américas 

refletindo-se no sentido sócio-econômico onde é responsabilizada pelas taxas de 

aposentadoria precoce, como conseqüência direta da doença. As terapias até então 

utilizadas não promovem a cura total da doença além de provocarem efeitos 

colaterais danosos ao organismo do hospedeiro. É de conhecimento que os 

esteróides gonadais exercem profunda influência no curso das infecções, e no caso 

especifico da doença de Chagas, a orquiectomia leva a um estado de maior 

resistência do hospedeiro a Trypanosoma cruzi. O DHEA através de suas ações 

imuno-regulatórias promove o direcionamento da resposta celular do hospedeiro, 

que por sua vez é efetiva no controle da replicação de distintos patógenos como 

vírus, bactérias e protozoários. Portanto, a proposta do trabalho é inédita, pois 

avaliou o sinergismo entre a administração do DHEA e a orquiectomia no 

direcionamento da resposta imune do hospedeiro no decurso da infecção chagásica 

experimental em ratos Wistar machos infectados com a cepa y de T. cruzi. A 

parasitemia sofreu drástica redução para os grupos orquiectomizados e sujeitos a 

terapia com DHEA. Da mesma forma os parâmetros imunológicos analisados 

apresentaram aumento significante das concentrações de IFN-γ, IL-12 e NO bem 

como do número de macrófagos. A histopatologia nos revelou que a orquiectomia e 

o tratamento com DHEA promoveram melhor reorganização do tecido cardíaco, bem 

como redução do número e tamanho dos ninhos de amastigotas existentes. Todos 

esses dados nos levam a crer que a ação sinérgica da terapia associada à 

orquiectomia promoveu direcionamento da resposta imune do tipo Th1 reduzindo os 

processos patológicos desencadeados pela infecção chagásica.  

 

Palavras-chave:  Trypanosoma cruzi; Orquiectomia; Dehidroepiandrosterona 
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ABSTRACT 
 

FILIPIN, M. D. V. Orchiectomy and dehydroepiandrosterone therapy in 
Trypanosoma cruzi  infected Wistar rats. 2007. 83f. Dissertation (Master). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

The ability of the gonadal hormones to influence and induce diverse 

immunological functions during the course of several parasitic infections has been 

extensively studied in the latest decades. Dehydroepiandrosterone and its sulphate 

are the most abundant steroid hormones secreted by the human adrenal cortex and 

are considered potent immune-activators. In this experiment, it was examined the 

effects of orchiectomy on the course of Trypanosoma cruzi infection in rats, treated 

and untreated with DHEA, by comparing blood and cardiac parasitism, macrophages 

number, Nitric Oxide and IFN-g levels. Orchiectomy led animals to enhanced 

resistance against infection by elevated number of macrophages, enhanced 

concentrations of NO and IFN-g and reduced amastigote burdens in heart when 

compared to control animals. DHEA replacement exerted a synergic effect, up-

modulating the immune. Certainly male sex steroids play fundamental role in 

determining the fate of disease, through the regulation and modulation of the activity 

of the immune response. 

 

 

 

Keywords:  Trypanosoma cruzi; Orchiectomy; Dehydroepiandrosterone 
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1. Introdução 

1.1. Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas é uma antropozoonose que atinge, 

principalmente, populações pobres que residem em condições precárias sendo 

considerada como uma entidade nosológica de grande importância na América 

Latina (TEIXEIRA et al., 2006). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

existem cerca 17 milhões de pessoas infectadas nas Américas, onde 

aproximadamente 6 milhões encontram-se no Brasil (WHO, 2002). A prevalência, a 

incidência e a taxa de mortalidade associadas à Doença de Chagas apresentaram 

consideráveis variações nas últimas décadas devido, principalmente ao impacto de 

programas de controle, migrações de populações rurais e urbanas além de 

mudanças sócio-econômicas (MONCAYO & YANINE, 2006).   

Apesar das iniciativas de controle e combate à doença na América 

Latina, principalmente nos países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, 

Paraguai e Uruguai) (ANON., 1991) cerca de 100 milhões de pessoas estão sob o 

risco da infecção no continente, com uma incidência total estimada em 800.000 

novos casos por ano (MONCAYO & YANINE, 2006). 

Descrita pela primeira vez em 1909, por Carlos Justiniano Ribeiro das 

Chagas, a tripanossomíase americana é causada pelo hemoflagelado Trypanosoma 

cruzi (Kinetoplastida, Trypanosomatidae). A maior parte dos casos de infecção é 

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

hematófagos da família Reduviidae (subfamília Triatominae), contaminados com 

T.cruzi (CHAGAS, 1909). Os principais mecanismos de infecção são: transmissão 
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vetorial, congênita, amamentação e via transfusional (GASCÓN et al., 2007). 

Existem também formas de transmissões excepcionais como: acidental em 

laboratório, por transplantes de órgãos, oral e sexual (BRENER et al., 2000). 

O ciclo de vida de T.cruzi ocorre na natureza entre hospedeiros 

vertebrados e invertebrados. O homem passou a fazer parte desse ciclo de 

transmissão quando invadiu o ecótopo natural compreendido pelos vetores e seus 

hospedeiros mamíferos. Dessa forma, os vetores passaram a co-habitar as 

instalações humanas colonizando os mais variados locais como buracos ou fendas 

em paredes. Nota-se maior incidência em casas de condições precárias como as de 

pau a pique, sapé, madeira ou barro, sendo mais freqüente, nas zonas rurais 

(RODRIGUEZ-BONFANTE et al., 2007) e entre população de baixa renda 

(VINHAES & DIAS, 2000).  

T. cruzi possui um ciclo evolutivo complexo que inclui diferentes 

estágios de desenvolvimento; entre suas formas morfogenéticas estão: a forma 

epimastigota e tripomastigota metacíclica infectante, presentes no inseto vetor, e as 

formas amastigotas e tripomastigota sangüícolas presentes no hospedeiro 

vertebrado (TANOWITZ et al., 1992).  

O homem como outros animais, se infecta quando formas 

tripomastigotas metacíclicos (eliminadas juntamente com as fezes do triatomíneo, 

hospedeiro invertebrado, sobre a pele do hospedeiro vertebrado) penetram pela 

lesão da picada ou por membranas mucosas (CHAGAS, 1933). No hospedeiro 

vertebrado, as formas tripomastigotas de T.cruzi invadem diferentes tipos de células, 

principalmente do sistema fagocitário mononuclear incluindo os macrófagos, onde 

irão se multiplicar sob a forma de amastigotas (COSTA et al., 2006).  
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Por sua vez, o triatomíneo que possui hábito geralmente noturno, se 

infecta ingerindo as formas tripomastigotas do sangue periférico do hospedeiro 

vertebrado durante o repasto sanguíneo.  A transformação e todo desenvolvimento 

do flagelado no vetor estão relacionados à espécie do triatomíneo e as diferentes 

cepas do parasita (GARCIA & DVORAK, 1982).  

Além disso, T.cruzi mostra uma patogenia especialmente determinada 

por características próprias do hospedeiro e da população infectante. Assim, o curso 

da infecção nos vertebrados susceptíveis é influenciado por fatores como a idade, 

sexo, constituição genética do hospedeiro, características genéticas, morfológicas e 

biológicas da cepa infectante e fatores externos como temperatura ambiental 

(BRENER et al., 2000).   

Estudos pioneiros de caracterização bioquímica - molecular permitiram 

avanços no conhecimento sobre a composição genética de T.cruzi, os processos 

envolvidos na expressão gênica do parasita, os genes que codificam componentes 

estruturais, enzimas metabólicas e moléculas de adesão e penetração celular 

(MONCAYO & YANINE, 2006).  

O emprego de marcadores moleculares no estudo da diversidade 

genética de T.cruzi, tais como perfil eletroforético de Isoenzimas (MILES et al., 

1980), produtos de digestão do K-DNA do parasito por enzimas de restrição 

(MOREL et al., 1980), perfil eletroforético de DNA amplificado ao acaso (ZINGALES 

et al., 1997; ZINGALES et al., 1998), seqüência de DNA ribossomal (SOUTO et al., 

1996) etc., confirmou a heterogeneidade genética do parasita, concluindo que as 

populações de T.cruzi podem ser classificadas em duas grandes subdivisões ou 

linhagens filogenéticas distintas: T.cruzi I, constituída por amostras 

predominantemente isoladas do ciclo silvestre (correspondentes aos Zimodemas I e 
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III, baseados no perfil eletroforético de Isoenzimas) e T.cruzi II constituído por 

amostras predominantemente do ciclo domiciliar (correspondente ao Zimodema II) 

(MILES et al., 1977; MILES et al., 1980). 

O curso da doença de Chagas no homem pode apresentar as fases: 

aguda e crônica. O início da fase aguda acontece logo após a entrada do parasita no 

organismo do hospedeiro (MONCAYO & YANINE, 2006) e caracteriza-se 

normalmente por apresentar parasitemias abundantes (MELNIKOV et al., 2005) e 

pela relativa facilidade com que se evidencia o parasita tanto no sangue periférico, 

através de métodos diretos, como por métodos sorológicos através da presença de 

IgM.  

As manifestações clínicas na fase aguda quando presentes, aparecem 

sob a forma de reações locais como chagoma de inoculação (inoculação cutânea) e 

o sinal de Romaña (edema bipalpebral unilateral) seguidos por febre, hepatomegalia 

e esplenomegalia (MONCAYO & YANINE, 2006). Alguns casos podem desenvolver 

complicações neurológicas, cardíacas e pulmonares durante esse período (AUGER 

et al., 2002; MELNIKOV et al., 2005), especialmente em crianças menores de 15 

anos e pacientes imuno-comprometidos (FERREIRA & BORGES, 2002). 

O início da fase crônica acontece quando as manifestações clínicas da 

fase aguda (se presentes) desaparecem e o número de formas tripomastigotas no 

sangue periférico diminui, chegando a níveis indetectáveis. A resposta imune do 

hospedeiro é responsável por essa queda da parasitemia sanguínea, principalmente 

em pacientes não tratados (CARDONI & ANTÚNEZ, 2004).  Durante a fase crônica 

da doença de Chagas, muitos indivíduos infectados permanecem assintomáticos, 

sem alterações no coração, esôfago ou cólon. Esse período sem manifestações 
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clínicas é conhecido como a forma indeterminada da doença e cerca de 50 a 70% 

dos pacientes ficam nesse estágio indeterminado pelo resto da vida (DIAS, 1995).  

Entretanto, uma minoria (30%) dos indivíduos que permanecem 

assintomáticos durante um determinado período pode, eventualmente, vir a 

desenvolver sintomas da doença caracterizados por distúrbios no sistema digestório, 

nervoso e no coração, ocasionalmente fatais (GARCIA et al., 2005; TARLETON et 

al., 1996).  

A parasitemia sanguínea é um importante parâmetro para o estudo da 

doença de Chagas, pois permite a diferenciação entre as fases aguda e crônica da 

infecção, necessária para o estabelecimento da correlação anátomo-patológica e 

monitoramento do processo de cura dos pacientes (SOGAYAR et al., 1993). Sendo 

assim, o estudo da fase aguda da infecção, induzida por T. cruzi, pode ser de 

grande importância, considerando que diferentes autores sugerem que muitas 

lesões tardias são influenciadas pelo curso da doença durante esta fase (MONCAYO 

& YANINE, 2006). 

O perfil parasitêmico da infecção humana por T.cruzi pode ser avaliado 

pela presença do parasita no sangue e eventualmente pela detecção de IgM durante 

a fase aguda da doença. Nas fases indeterminada e crônica utilizam-se, 

preferencialmente reações sorológicas como: detecção de IgG (MONCAYO & 

YANINE, 2006),  hemaglutinação indireta, imunofluorescência, exames de 

isolamento do parasita como xenodiagnóstico, hemocultura e mais recentemente 

através da biologia molecular com a Reação em Cadeia da Polimerase 

(RUSSOMANDO et al., 1998; GALVÃO  et al., 2003). 

A doença de Chagas pode ser avaliada experimentalmente através do 

acompanhamento de sua evolução em diferentes modelos experimentais, podendo 
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reproduzir nos mesmos, os distintos aspectos patológicos da doença humana 

(BRENER & CHIARI, 1963; ANDRADE et al., 1970; BORGES et al., 1982; BORGES 

et al., 1992a; BORGES et al., 1992b; CARDILLO et al., 1996; BRENER & 

GAZZINELLI, 1997; PRADO et al., 1998; DOST et al., 2002; SANTOS et al., 2005; 

CAETANO et al., 2006). 

A grande utilização de roedores em pesquisa permitiu detalhada 

descrição celular, molecular e fenomenológica disponível para o sistema imune de 

mamíferos. Com relação à doença de Chagas, o estudo histopatológico sistemático 

realizado em roedores infectados com T.cruzi demonstrou a presença de lesões 

crônicas, inflamatórias e degenerativas no músculo cardíaco, muito semelhante às 

causadas pela doença humana (GIRONES et al., 2007; TOLEDO et al., 2004). 

Apesar de muitas pesquisas sobre a doença de Chagas, o seu 

tratamento ainda apresenta vários problemas; alguns medicamentos são capazes de 

eliminar T.cruzi no período inicial da doença, porém em decorrência dos inúmeros 

efeitos colaterais têm seu uso limitado. Já as lesões cardíacas e em outros órgãos, 

uma vez estabelecidas são irreversíveis e não são eliminadas com a erradicação do 

parasita. 
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1.2. Doença de Chagas e o Sistema Imune 

 

Diferentes manifestações clínicas e patológicas da Doença de Chagas 

no homem se devem à eficiência da resposta imune do hospedeiro dirigida ao 

parasita que irá controlar os níveis parasitêmicos na fase aguda da infecção e assim 

limitará os danos teciduais durante a fase crônica (MONCAYO & YANINE, 2006).  

Hoje está bem estabelecido que a ativação de células e mecanismos 

efetores do sistema imune durante a infecção pode ser responsável tanto pelo 

controle da multiplicação do parasita nos tecidos como pelo processo inflamatório 

exacerbado que resultará nos sintomas característicos da fase aguda da doença, 

como febre, esplenomegalia e miocardites (CAMPOS & GAZZINELLI, 2004).  

A resposta inflamatória e as lesões celulares, ao lado das alterações 

da matriz extracelular, dos fenômenos degenerativos e também de processos auto-

imunes (GATTASS et al., 1988; PALOMINO et al., 2000; CUNHA-NETO et al., 2006; 

HYLAND & ENGMAN, 2006), constituem os processos patológicos fundamentais da 

doença de Chagas (KIERSZENBAUM, 2005). 

Como ocorre em outras parasitoses, a infecção por T.cruzi sensibiliza 

diferentes tipos de respostas imunes, levando ao aparecimento de respostas 

humorais e celulares específicas contra o parasita (SACKS & SHER, 2002). A 

mobilização do sistema imune é importante, mas não é capaz de eliminar totalmente 

o parasita do organismo do hospedeiro (BRENER et al., 2000), o que contribui para 

o aparecimento das manifestações crônicas (BUSTAMANTE et al.,. 2007) 

A imunidade celular é o principal mecanismo de controle do 

parasitismo durante as primeiras semanas de infecção causada por T.cruzi. A 
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resistência ao parasita envolve, particularmente a participação de linfócitos T CD4+ 

(Th1) e a ativação de macrófagos por citocinas, principalmente Interferon-gama 

(IFN-γ) (ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1995; CRAWFORD et al., 1994). 

Contrariamente, a ativação de linfócitos T CD4+ (Th2) resulta em sobrevivência 

aumentada do parasita e exacerbação das lesões causadas por ele, devido às 

ações supressoras das citocinas Th2, especialmente IL-4 e IL-10 (KUMAR & 

TARLETON, 2001; HOFT et al., 2000; VIVEROS-PAREDES et al., 2006). 

T.cruzi inicia sua interação molecular em macrófagos, induzindo a 

produção de IL-12. Essa citocina além de atuar sobre as células Natural Killers (NK), 

estimula a diferenciação de linfócitos T auxiliares CD4+ em células Th1 produtoras 

de IFN-γ (ABBAS, 2005), que age principalmente como uma citocina efetora das 

respostas imunes e possui papel protetor no início da infecção (TORRICO et al., 

1991; GAZZINELLI et al., 1992; ALIBERTI et al.,1996).  

Durante a infecção por T.cruzi, o IFN-γ é capaz de inibir in vitro o seu 

desenvolvimento (PLATA et al., 1984; REYES et al., 2006) e in vivo é capaz de 

diminuir a parasitemia e prolongar a sobrevida de animais infectados (PLATA et al., 

1987; TORRICO et al., 1991; MICHAILOWSKY et al., 2001). 

O IFN-γ atua sobre macrófagos, acentuando a atividade microbicida 

dessas células mediante a estimulação da síntese do óxido nítrico, importante 

molécula efetora antimicrobicida (GAZZINELLI et al., 1992; DOST et al., 2006). O 

IFN-γ medeia esses efeitos ativando a transcrição dos genes que codificam a enzima 

óxido nítrico sintase (NOS) responsável pela geração da molécula de óxido nítrico 

(MILLER et al., 2002; BERGERON & OLIVIER, 2006). 
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O óxido nítrico está envolvido em uma variedade de funções biológicas 

em diferentes sistemas, como a vasodilatação sanguínea, agregação plaquetária e 

neuro-transmissão (MONCADA et al., 1991; MONCADA & HIGGS, 2006).  

Tem importante papel no controle de muitas infecções, principalmente 

contra patógenos intracelulares como T.cruzi, apresentando atividade antibacteriana, 

antiparasitária e antiviral (FLORA & ZILBERSTEIN, 2002; AKAMINE et al., 2007; 

MARCACCINI et al., 2007). 

 É gerado pela família de isoenzimas expressas em uma grande 

variedade de células de mamíferos, através da catálise enzimática de aminoácido 

essencial L – arginina (MONCADA et al., 1991). A catálise enzimática da reação do 

aminoácido L – arginina e oxigênio, que resulta na formação de L – citrulina e óxido 

nítrico, é feita pela enzima óxido nítrico sintase (NOS) (MONCADA & HIGGS, 1995).  

As formas de NOS diferem na sua localização celular e expressão: são 

elas: constitutiva, induzida e neuronal (QUEIROZ & BATISTA, 1999). 

 As induzidas são enzimas que estão presentes em muitas células, 

principalmente em macrófagos ativados e produzem maiores quantidades de NO 

(Nitric Oxide). Esta isoforma é predominante durante a inflamação e o controle da 

sua síntese acontece pela expressão do gene iNOS e depende de mediadores 

celulares presentes durante infecções e inflamação, como o IFN-γ, IL-2 (WONG & 

BILLIAR, 1995). Outras substâncias como o TNF-α e fatores inespecíficos, como o 

LPS (lipopolissacarídeos), também demonstraram estar envolvidos no processo de 

produção de NO (ALCINA & FRESNO, 1987; WALSH et al., 2007).  

Já a síntese de NO pela enzima NO sintetase constitutiva (cNOS) 

possui dependência a um cofator adicional, a calmodulina. Na presença de elevada 
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concentração de cálcio, a calmodulina liga-se a cNOS, ativando-a (QUEIROZ & 

BATISTA, 1999).  O óxido nítrico formado por esta via participa de muitos processos 

homeostáticos (WANG et al., 2007).  

Uma terceira isoforma das enzimas que geram óxido nítrico foi descrita 

e está expressa em neurônios, a NO sintetase neuronal (QUEIROZ & BATISTA, 

1999). E sua liberação também depende da concentração intracelular de 

Cálcio/Calmodulina. 

A atividade dessas enzimas pode ser inibida por análogos da L-

arginina e glicocorticóides. Sendo que citocinas como a IL-4 e IL-10 também inibem 

a sua indução, especialmente em macrófagos e, portanto reduzem a produção de 

óxido nítrico (NATHAN, 1992; PAOLIELLO et al., 2005; ROOK, 2007; TRUJILLO et 

al., 2007). 

A participação dos macrófagos, na primeira linha de defesa do 

organismo contra patógenos intracelulares, já está bem estabelecido (TALIAFERRO 

& PIZZI, 1995; SAVINO et al., 2007). Os macrófagos e as células T, juntamente com 

as citocinas desempenham função importante no controle da infecção chagásica 

(PADILLA et al., 2007; DOS REIS et al., 2005; COSTA et al., 2006). 

 Mas mesmo exercendo um papel crucial na função efetora no controle 

da resposta imune do hospedeiro, os macrófagos representam provavelmente, uma 

das primeiras células envolvidas na infecção chagásica, sendo capazes de abrigar o 

parasita e permitir sua multiplicação (SAVINO et al., 2007)  
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1.3. Hormônios Sexuais e Resposta Imune 

 

Além de desempenhar um importante papel na diferenciação sexual e 

na reprodução, os hormônios sexuais atuam em diversos mecanismos imunológicos 

(BOUMAN et al., 2005) e influenciam na suscetibilidade a doenças e infecções, 

especialmente infecções parasitárias (KLEIN, 2004; WHITACRE, 2001). 

Há evidências clínicas e experimentais que suportam a idéia dos 

esteróides gonadais regularem a função imune (GROSSMAN, 1985). Tal conclusão 

é baseada: 1) na existência de dimorfismo sexual na resposta imune; 2) no fato da 

gonadectomia bem como a reposição de hormônios esteróides alterarem a resposta 

imune; 3) na presença de receptores específicos para hormônios esteróides nos 

órgãos e células responsáveis pela resposta imune; como por exemplo: linfócitos T 

CD4+ e T CD8+ expressam receptores para estrógenos e testosterona (JENSEN, 

1996; BENTEN et al., 1999a); e macrófagos receptores para dehidroepiandrosterona 

(DHEA) e testosterona (BENTEN et al., 1999b; BENTEN et al., 2004). 

Segundo BOUMAN et al. (2005), a influência do dimorfismo sexual 

sobre a resposta imune é óbvia, as fêmeas produzem resposta celular e humoral 

mais vigorosas que os machos; são mais resistentes a certas infecções como as 

causadas por bactérias e parasitas, por exemplo (SCHUSTER & SCHAUB, 2001). 

Porém, sofrem maior incidência de doenças auto-imunes quando comparadas com 

os machos. 

Os hormônios sexuais podem influenciar profundamente as células da 

resposta imune inata, como os mastócitos, eosinófilos, macrófagos, células 

dendríticas e NK (ROBERTS et al., 2001). Essas células além de formarem a 
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primeira linha de defesa contra muitos microorganismos possuem importante papel 

no direcionamento e desenvolvimento da resposta imune adaptativa.  

A resposta imune adaptativa envolve, por exemplo, as células T e B; e 

também é afetada diretamente pelos esteróides gonadais (SEIKI & SAKABE, 1997; 

SILVER & BRANCH, 1997; DA SILVA, 1999). 

EIDINGER & GARRET (1972) relataram um nível mais elevado de 

imunoglobulinas IgM e IgG, nas fêmeas do que nos machos. Essa diferente resposta 

imunológica frente a estímulos é encontrada em várias espécies mamíferas, 

incluindo o homem.  In vitro, foi mostrado que os estrogênios, em concentrações 

fisiológicas, induzem a ativação policlonal dos linfócitos B, aumentando os níveis de 

IgG e IgM (WEETMAN et al., 1981; KANDA & TAMAKI, 1999), enquanto a 

testosterona não causa nenhuma alteração no processo de maturação dessas 

células (KANDA et al., 1996).  

Segundo MCMURRAY et al., 2001, os hormônios gonadais exercem 

efeitos distintos e cruciais sobre os órgãos linfóides e atuam tanto na proliferação 

quanto na apoptose celular, através da interação com mediadores como as citocinas 

(TANRIVERDI et al., 2003; CUTOLO et al., 2004).  

WEINSTEIN et al., 1984 e FAAS et al., 2000 observaram que a 

porcentagem de linfócitos T nos machos é menor quando comparada com a 

porcentagem das fêmeas e que essa diferença ocorre porque o estradiol (E2) tem 

ação estimuladora sobre a resposta proliferativa de células T, ao contrário da 

testosterona que, em concentrações mais elevadas, apresenta atividade 

imunossupressora sobre os linfócitos (PAGE et al., 2006). 
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Dados presentes na literatura ressaltam que os hormônios sexuais 

exercem importante papel na evolução e diferenciação celular do timo, órgão 

relacionado diretamente com a resposta imune. GROSSMAN, 1985 já havia 

evidenciado o aumento da massa tímica induzida pela castração e alterações 

estruturais significantes como aumento da região cortical e medular. Além disso, os 

esteróides parecem influenciar também na regulação, biossíntese e secreção dos 

hormônios tímicos, que por sua vez afetariam o curso da resposta imune.  

Como mencionado anteriormente, a produção de citocinas também é 

afetada pelos hormônios sexuais. O estradiol, por exemplo, possui habilidade de 

promover a produção de IFN-γ por células T CD4+ ativadas, tanto in vivo, quanto in 

vitro. Fato que explica níveis aumentados dessa interleucina nas fêmeas, quando 

comparadas com os machos (GOURDY et al., 2005).   

Em relação à doença de Chagas, estudos pioneiros de PRADO et al., 

1998 e PRADO et al., 1999 relataram a importância dos hormônios esteróides na 

evolução da doença experimental e demonstraram distintas alterações fisiológicas 

quando submeteram Calomys callosus à ovariectomia e orquiectomia provocando 

nestes animais modificações na resposta imunológica a T.cruzi. A ovariectomia 

levou os animais a uma maior susceptibilidade à infecção enquanto que a 

orquiectomia proporcionou maior resistência à infecção.  

Todos estes dados fazem com que os estudos relacionados ao 

dimorfismo sexual se tornem de extrema importância, principalmente no que se 

refere à doença de Chagas. 
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1.4. Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

 

DHEA é um esteróide produzido no córtex das glândulas adrenais, 

podendo ser encontrado também nas gônadas. Antes do nascimento e na 

puberdade, o DHEA é produzido em elevadas concentrações, alcançando picos por 

volta dos 20-30 anos de idade, seguindo uma queda progressiva (BAULIEU, 1996; 

LABRIE et al., 2003).  

É sintetizado pelas células da zona reticular da adrenal e formado a 

partir do colesterol via pregnenolona, principal caminho para a biosíntese dos 

corticosteróides, andrógenos e estrógenos, sendo sua vida plasmática média de 

aproximadamente 15-30 minutos (BAULIEU, 1996). 

O DHEA participa do metabolismo da formação dos hormônios 

femininos (estrona, estriol e estradiol) e masculino (testosterona) (HAJSZAN et al., 

2004).  Além disso, exerce importantes funções fisiológicas no organismo humano 

(AOKI et al., 2004; YAMASHITA et al., 2005). 

Grande parte do DHEA, cerca de 90%, antes de atingir o plasma, é 

convertida em DHEA-Sulfato (DHEA-S) pela enzima DHEA Sulfatase. O DHEA-S é 

uma das substâncias mais encontradas na circulação (PARKER et al., 2000) e seus 

níveis podem sofrer variações em situações de estresse ou na presença de 

diferentes tipos de doenças (BOUDARENE et al., 2002).  

No homem, a importância do DHEA é restrita em vista da grande 

produção de testosterona pelos testículos; todavia na mulher, as adrenais são 

responsáveis por 50 a 60% da produção de andrógenos. As células da zona reticular 

podem ainda formar pequenas quantidades de estradiol e estrona a partir da 
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testosterona. Na falta dos ovários, ou após a menopausa, essa produção de 

estrógenos passa a ser importante (STOMATI et al., 2000).  

Como citado anteriormente, os níveis de DHEA atingem um pico por 

volta dos 20-30 anos de idade e depois tem queda lenta e progressiva chegando a 

seus níveis mais inferiores em torno dos 75 a 80 anos de idade (VON BAMBERGER, 

2007). O que demonstra que seu metabolismo praticamente acompanha o processo 

de envelhecimento (LORIA et al., 1996; RODRIGUEZ et al., 2007). 

Por isso, a diminuição dos níveis de DHEA 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) e a 

síndrome de Alzheimer (SUNDERLAND et al., 1989). 

Os suplementos de DHEA e seu sulfato demonstraram possuir efeitos 

terapêuticos em diversas situações como melhoria nos distúrbios cognitivos e de 

memória (BÁCSI et al., 2007), disfunções sexual, osteoporose pós-menopausal 

(RAVEN & HINSON, 2007) e até redução dos sintomas do lúpus eritrematoso 

(NORDMARK et al., 2005). Além de apresentarem efeito protetor em doenças 

psiquiátricas (BÁCSI et al., 2007), cardiovasculares e tromboembólicas 

(RABIJEWSK & ZGLICZYŃSKI, 2005). 

A sua função como potente hormônio imunoestimulador também é 

bastante estudada e já está bem esclarecida. Segundo SAKAKURA et al., 2006, o 

DHEA é capaz de ativar a proliferação de células B e T e suas funções, tanto in vivo 

como in vitro; pode aumentar a produção da interleucina 2 (IL-2) pelos linfócitos T, 

fator importante na mediação das respostas imunológicas deste tipo de célula 

(LORIA et al., 1996) e é responsável pelo aumento no título de anticorpos 
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(DEGELAU et al., 1997). Além disso, há estudos que mostram que o DHEA diminui a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-1 (DANENBERG et al., 1992).  

Devido ao seu poderoso efeito imunoregulatório, o DHEA está sendo 

utilizado como opção de tratamento em estudos sobre doenças virais (ZHANG et al., 

1999) como a AIDS (CHRISTEFF et al., 1999; RABKIN et al., 2006), doenças 

bacterianas (BEN-NATHAN et al., 1999) e infecções parasitárias, como 

Criptosporídeo (RASMUSSEN et al., 1993; RASMUSSEN et al., 1995) e 

Schistosoma mansoni (MORALES-MONTOR et al., 2001). 

Estudos inéditos, realizados pelo nosso grupo de pesquisa, avaliaram a 

ação do DHEA na fase aguda da doença de Chagas experimental e revelaram o 

efeito do hormônio na redução da carga parasitária sanguínea e tecidual (SANTOS 

et al., 2005; SANTOS et al., 2007). 

O DHEA apresentou atividade estimulatória sobre a imunidade do 

hospedeiro, potencializando a resposta imune gerada contra o parasita (SANTOS et 

al., 2005). A administração do hormônio durante a infecção aguda causada por 

T.cruzi, reduziu a parasitemia sanguínea e atenuou os danos teciduais causados 

pelo parasita (SANTOS et al., 2007), tornando os animais tratados mais resistentes a 

doença. 
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2. Objetivos 

 

Estudar a influência da administração de dehidroepiandrosterona sobre 

a resposta imune de ratos Wistar machos orquiectomizados ou não, infectados com 

a cepa Y de Trypanosoma cruzi, utilizando os seguintes parâmetros: 

• Parasitemia 

• Contagem de macrófagos peritoniais 

• Dosagem de Óxido Nítrico 

• Pesagem dos animais e órgãos (coração, baço e adrenais) 

• Histopatologia do coração 

• Dosagem de IFN-γ e IL-12. 
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Justificativa 



 
 

3. Justificativa 

 

A doença de Chagas, ainda hoje, constitui-se em um importante 

problema de saúde pública no Brasil. Segundo a OMS, atinge cerca de seis milhões 

de brasileiros, principalmente, populações pobres que residem em condições 

precárias. 

Nas últimas décadas, muitos estudos científicos foram realizados com 

o objetivo de desvendar os processos imunes do hospedeiro e a forma de evasão do 

parasita. Foram desenvolvidas várias pesquisas baseadas na análise de parâmetros 

na evolução da infecção chagásica. 

Entretanto, atualmente, há a necessidade de novos estudos 

direcionados à análise de fatores que podem influenciar no desenvolvimento da 

doença de Chagas experimental. 

A influência de hormônios no desenvolvimento de doenças infecciosas 

constitui-se em alvo recente para novas pesquisas, onde fatores como o dimorfismo 

sexual e o estresse estão presentes. 

Sabe-se que os hormônios têm importante ação sobre o sistema 

imune, podendo gerar condições ora favoráveis, ora desfavoráveis, para o 

estabelecimento de determinadas patologias, entre elas, a doença de Chagas. 

Portanto, é importante a existência de pesquisas científicas que façam a correlação 

entre os hormônios e certos parâmetros da resposta imune. 

O objetivo desse trabalho está sendo exatamente esse: analisar a 

influência do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) em determinados 

parâmetros da resposta imune durante a infecção chagásica. 
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Por ser o DHEA considerado por inúmeros autores como hormônio 

imunomodulador e que reduz a parasitemia durante a fase aguda da doença de 

Chagas (SANTOS et al., 2005), a relevância deste trabalho é o pioneirismo em 

avaliar concomitantemente os efeitos da orquiectomia que normalmente leva os 

machos a um estado de maior resistência à infecção por T.cruzi (PRADO et al., 

1998) juntamente à administração do hormônio imunomodulador. Por ser um 

andrógeno e apesar da baixa conversão a testosterona, abre-se um campo muito 

grande de investigações sobre as interações entre os esteróides gonadais, como a 

testosterona, os produzidos na adrenal como o DHEA e a infecção por T.cruzi.  
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4. Material e Métodos 

4.1. Animais utilizados  

Foram utilizados ratos jovens machos da linhagem Wistar com 

aproximadamente quatro semanas, pesando entre 90 e 100 gramas, provenientes 

do Biotério Central da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto. Os 

animais eram mantidos em caixas plásticas com maravalha em número de três por 

caixa com ração específica para roedores e água ad libitum. Todos os 

procedimentos laboratoriais envolvendo animais foram previamente autorizados pelo 

comitê de ética local (protocolo nº. 06.1.811.53.7).   

4.2. Grupos experimentais 

Grupos Controles (sem infecção)  

Controle (C) n=5 

Controle Sham (CSH) n=5 

Controle Orquiectomizado (COR) n=5 

Controle Tratado com DHEA (CD) n=5 

Controle Sham Tratado com DHEA (CSHD) n=5 

Controle Orquiectomizado Tratado com DHEA (CORD) n=5 

Grupos Infectados  

Infectado (I) n=5 

Infectado Sham (ISH) n=5 

Infectado Orquiectomizado (IOR) n=5  

Infectado Tratado com DHEA (ID) n=5 

Infectado Sham Tratado com DHEA (ISHD) n=5 

Infectado Orquiectomizado Tratado com DHEA (IORD) n=5 
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4.3. Orquiectomia  

Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de 

Tribromoetanol a 2.5%, diluído em NaCl 0,9 %, sendo injetado 1 mL a cada 100g de 

peso corporal e posteriormente divididos em dois grupos: o primeiro foi submetido à 

orquiectomia que consiste em uma incisão na bolsa escrotal, com retirada dos 

testículos, sutura do cordão espermático na altura do canal deferente e 

posteriormente da bolsa. O segundo grupo foi submetido à orquiectomia fictícia 

(incisão na bolsa escrotal e posterior sutura), passando a ser designado de Sham ou 

operação simulada.  

Todos os processos cirúrgicos foram feitos sob condições estéreis, 

sempre dentro de fluxo laminar. Com o objetivo de evitar eventuais infecções pós-

operatórias, os animais foram colocados em caixas estéreis, com maravalha e ração, 

além da administração de amoxicilina (250 mg/mL), que foi adicionada à água 

contida nos bebedouros, trocada diariamente por um período de sete dias. Após o 

ato cirúrgico, os animais foram mantidos no biotério durante quatro semanas até o 

início dos experimentos.  

 

4.4. Infecção e Parasita 

Aproximadamente 30 dias após a cirurgia, os animais dos grupos 

infectados foram inoculados intraperitonealmente com 100.000 (1x105) formas 

tripomastigotas sangüícolas. Foi utilizada a cepa Y de Trypanosoma cruzi, isolada 

por SILVA & NUSSENZWEIG (1953), através do xenodiagnóstico realizado em uma 

paciente na fase aguda da infecção chagásica. Desde então, vem sendo mantida em 

camundongos swiss heterogênicos, por meio de repiques semanais. 
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Trata-se de uma cepa com predominância de formas delgadas, 

multiplicação rápida e quando inoculada em ratos Wistar produz curva parasitêmica 

atingindo o pico ao redor do 7º dia após o inóculo, com pequenas variações, 

dependendo do número de parasitas inoculados e da idade e sexo do animal. Após 

esse período há diminuição da parasitemia.  

 

4.5. Tratamento com DHEA 

Os grupos foram tratados com 0,1 mL de DHEA; dissolvido em 0,05 mL 

etanol e igual volume de água destilada, sendo administrados por via subcutânea 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 dos grupos infectados começou 

concomitante à infecção. 

 

4.6. Dias de experimento 

Os experimentos foram realizados em dias pré-determinados: 7º, 14º e 

21º dias após o inóculo infectante. Estes dias foram escolhidos baseados na curva 

parasitêmica. 

 

4.7. Eutanásia e Coleta de sangue 

Os animais, anteriormente anestesiados com tribromoetanol 2,5%, 

foram mortos por decapitação. Após a morte, foi coletado cerca de 2,0 mL de 

sangue em tubo plástico contendo 200µL de heparina sódica (1ml: 5.000 U.I.), para 
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determinação da parasitemia. Para dosagens imunológicas foi coletado em frasco 

sem anticoagulante um volume de 2,0 mL de sangue para obtenção de soro.  

 

4.8. Contagem de parasitas 

A contagem de parasitas (parasitemia sanguínea) foi feita pelo método 

de BRENER (1962), que consiste em colocar uma alíquota de 5µL de sangue em 

lâmina de microscópio, cobrindo-o com lamínula de 22 x 22 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.  

 

4.9. Contagem de macrófagos peritoneais  

Os macrófagos foram coletados através da injeção de 5 mL de meio 

RPMI 1640 estéril (Cultlab- Campinas Brasil) na cavidade peritoneal do animal. Após 

suave massagem 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. 
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4.10. Preparação da suspensão de células peritoneai s e Quantificação de 

Óxido Nítrico  

A técnica de quantificação de óxido nítrico em sobrenadante foi 

realizada de acordo com DOST et al., 2006.  No dia do ensaio, a cavidade 

intraperitoneal foi lavada com 5 mL de meio RPMI 1640 a 4ºC, como descrito 

anteriormente. O lavado foi centrifugado em tubos Falcon durante 10 minutos a 1500 

rpm. O sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspendido em 1 mL de RPMI 

1640 contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. Desta suspensão, retirou-se 

uma alíquota de 10µL que foi diluída em solução de Turk (990µL), para contagem 

das células viáveis (macrófagos). Depois de contadas em câmara de Neubauer, as 

concentrações foram acertadas para 5 x 106 cel/mL.  

Foram distribuídos 100 µl desta suspensão com 5 x 106 cel/mL em 

placa de 96 poços, onde foram adicionados 100 µL de LPS (10 µg/mL) (E. coli, 

sorotipo 026:B6, Sigma, USA) para estimulação. 

A placa foi levada para a estufa contendo 5% de CO2, durante 48 horas 

a 37ºC. Após este período, submeteu-se a placa à centrifugação a 1500 rpm durante 

5 minutos. Recolheu-se 100µL do sobrenadante e transferiu-se para outra placa de 

96 poços. Em seguida, adicionou-se igual volume de reagente de Griess (50µL de 

sulfanilamida 1% (Sigma) e 50µL de N-1-naftiletilenodiamina 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 (Referência 0). A curva padrão de 

200µM a 6µM foi realizada utilizando Nitrito de Sódio (TERENZI et al., 1995; HRUBY 

et al., 1997). 
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4.11. Dosagens de IL-12 

Foram utilizadas placas de 96 poços já sensibilizadas com o anticorpo 

de captura anti-citocinas para ratos. Para a confecção da curva padrão, foram 

adicionados às placas os padrões de citocina recombinante (IL-12 - 5000 pg /mL) na 

quantidade de 100µL/poço diluídos de forma seriada em tampão diluição padrão 

(15mM de azida de sódio em 25ml de solução) na concentração de 2000 pg/mL a 0 

pg/mL em 8 poços da placa em duplicata, sendo um ponto para o branco. Nos 

outros poços, foram pipetados 100µL das amostras experimentais em duplicata 

(20µL de amostra + 80µL de tampão de diluição padrão). Às placas, foi adicionado o 

anticorpo biotinilado anti-IL-12, e as mesmas foram incubadas por 1h em 

temperatura ambiente. Após a incubação as placas foram lavadas quatro vezes com 

400µL/poço de tampão de lavagem (25 vezes concentrado - foi diluído 1:24 em água 

destilada). 

A revelação enzimática foi feita pela adição de 100µL/poço de 

estreptavidina-peroxidase (HPR) (100 vezes concentrada, contendo 3,3mM de timol 

por frasco de 0,125ml) diluída 1:100 em diluente para HPR (3,3mM de timol por 

frasco de 25ml) e as placas foram incubadas por 30 minutos à temperatura 

ambiente. Após novo ciclo de quatro lavagens, foi adicionado substrato revelador 

tetrametilbenzidina (TMB) 100µL/poço, incubando novamente por 30 minutos, 

protegendo da luz e parando a reação com a adição de 100µL de solução de 

parada.  

As densidades ópticas (D.O.) das placas foram lidas em leitor de 

microplacas (Teccan, Modelo Sunrise - µQuant) em um comprimento de onda de 
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450 nm. O kit utilizado foi da empresa BIOSOURCE, Califórnia, U.S.A.: 

BIOSOURCE Immunoassay Kit Rat IL-12.  

 

4.12. Dosagens de IFN- γ 

Placas de 96 poços de fundo chato foram sensibilizadas com 

100µL/poço de anticorpo de captura purificado específico para IFN-γ, previamente 

preparado na diluição 1:250 em tampão de sensibilização. As placas foram 

incubadas “overnight” (16-20 h 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 1 hora em 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 100µL/poço, em duplicata, diluídos 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 determinação do branco. Nos demais 

poços foram adicionados 100µL das amostras de soro. Incubou-se por 2 horas à 

temperatura ambiente. Após incubação, as placas foram lavadas três vezes com 

tampão de lavagem e adicionado o anticorpo de detecção (anticorpos biotinilados 

anti-citocina) (18µg/mL). As placas foram novamente incubadas por mais 2 horas e 

em seguida lavadas por mais três vezes. A revelação enzimática foi feita pela adição 

de 100µL/poço de estreptavidina-peroxidase diluída em tampão de diluição Tween 

na proporção de 1:250 e posterior incubação de 1 hora a temperatura ambiente. As 
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placas foram lavadas por mais três vezes, sendo adicionado o substrato revelador 

(15mL TMB (Tetramethylbenzidine) + 15mL H2O2) nos poços. Incubou-se por mais 

20 minutos, protegendo da luz e parando a reação com a adição de 50µL de H2SO4 

1M.  

As densidades ópticas (D.O.) das placas foram lidas em leitor de 

microplacas (Teccan, Modelo Sunrise - µQuant) em um comprimento de onda de 

450 nm. Os kits utilizados foram da empresa BD Bioscienses, San Diego, U.S.A.: BD 

OptEIATMSET  Rat IFN-γ.  

 

4.13. Técnica histopatológica  e Análise do parasitismo tecidual  

Em cada dia de experimento, 5 animais de cada grupo foram mortos, 

colhendo-se o coração. O órgão foi lavado em solução fisiológica, pesado em 

balança eletrônica (Mettler H10W), fixado em formaldeído a 10% tamponado e 

conservado em álcool 80%, sendo posteriormente, incluído em parafina. 

Foram confeccionados cortes histológicos de 6µm corados por 

Hematoxilina-Eosina. Considerou-se um intervalo de 70µm na montagem das 

lâminas, a fim de se evitar a análise de um mesmo ninho com formas amastigotas de 

T.cruzi (CAMARGOS et al., 2000). Os cortes foram examinados em microscópio 

óptico com aumento de 1000x (imersão) (MELO & BRENER, 1978). 

     O grau de parasitismo tecidual foi analisado quantitativamente, a partir 

da determinação do número de ninhos observados em 50 campos microscópicos 

(400X), sendo considerados todos os ninhos encontrados em cada campo (CASTRO 

& BRENER, 1985). Para esta análise foram utilizados 5 animais de cada grupo 

experimental.  
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4.14. Pesagem dos animais e órgãos 

  Antes da decapitação, os animais foram pesados e os órgãos 

imediatamente retirados após a morte e pesados em balança eletrônica (Mettler 

H10W) em todos os dias de experimento. Peso expresso em gramas. 

 

4.15. Análise Estatística 

Os dados dos experimentos foram analisados estatisticamente pelo 

programa computacional GraphPad Prism versão 4.00 para Windows, GraphPad 

Software, San Diego California USA. A comparação entre os grupos foi realizada 

através de análise de variância: One Way ANOVA e post-test de Bonferroni. 
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5. Resultados  

5.1.  Parasitemia  
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Figura 1. Evolução da parasitemia em ratos Wistar machos infectados i.p. com 

100.000 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi 

durante os 7º, 14° e 21º dias após a infecção, nos seguintes grupos: Infectado (I), 

Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado tratado com 

DHEA (ID), Infectado Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado Orquiectomizado 

tratado com DHEA (IORD). Para todos os grupos de animais em cada dia de 

experimento n = 5. 

**p<0.01 

ISHD vs I e ISH (7º dia após a infecção) 

 

*p<0.05 

IOR vs I e ISH (7º dia após a infecção) 

ID vs ISH e I (7º dia após a infecção) 

IORD vs I, ISH, IOR, ID e ISHD (7º dia após a infecção) 

IORD vs I e ISH (14º dia após a infecção) 

29 



 
 

A contagem de parasitas sanguíneos foi realizada no 7º, 14º e 21º dias 

após a infecção. O pico parasitêmico ocorreu no 7º dia após o inóculo, sofrendo 

queda no 14º dia e passando a níveis indetectáveis no 21º dia.  

Durante o pico da parasitemia, o grupo orquiectomizado apresentou 

queda significativa no número de parasitas quando comparado aos grupos Controle 

e Sham.  

Os grupos tratados com DHEA também apresentaram níveis 

parasitêmicos reduzidos quando comparados com os grupos não submetidos ao 

tratamento.   

A administração de DHEA além de promover diminuição na 

parasitemia, também exerceu papel sinérgico a orquiectomia, tornando os animais 

castrados e submetidos ao tratamento mais resistentes à infecção apresentando o 

menor número de parasitas.  
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5.2.  Peso Corpóreo 

Tabela 1. Peso corpóreo de ratos Wistar machos não infectados (controles) e 
infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 
Trypanosoma cruzi durante o pico de parasitemia (7º dia após o inoculo). 

Grupos Experimentais Número de animais 

Peso corpóreo dos 

animais (g) 

(Média / CV 1) 

C 

CSH 

COR 

CD 

CSHD 

CORD 

I 

ISH 

IOR 

ID 

ISHD 

IORD 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

502,2 / 10,2% 

518,0 / 5,4% 

406,8 / 12,2% 

489,7 / 13,0% 

449,8 / 6,9% 

399,7 / 12,8% 

404,2 / 8,7% 

476,8 / 4,7% 

416,5 / 12,9% 

387,9 / 7,6% 

471,5 / 11,3% 

406,2 / 11,8% 

1CV: Coeficiente de variação 

Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle Orquiectomizado (COR), 

Controle tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado com DHEA (CSHD), 

Controle Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD), Infectado (I), Infectado Sham 

(ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado tratado com DHEA (ID), Infectado 

Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado Orquiectomizado tratado com DHEA 

(IORD), p>0.05.  

Não houve alterações significativas no peso corpóreo dos animais de 

todos os grupos. 
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5.3.  Peso dos Órgãos 

  5.3.1. Peso do Coração 
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Figura 2.  Peso do coração de ratos Wistar machos não infectados (controles) e 

infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi, no 7º dia após a infecção (pico da parasitemia para grupos 

infectados), nos seguintes grupos: Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), 

Controle Orquiectomizado (COR), Controle tratado com DHEA (CD), Controle Sham 

tratado com DHEA (CSHD), Controle Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD), 

Infectado (I), Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado 

tratado com DHEA (ID), Infectado Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado 

Orquiectomizado tratado com DHEA (IORD). Para cada grupo experimental n = 5. 

***p<0.001 

I vs C, IOR e ID  

ISH vs CSH, IOR, ID e ISHD 

 

**p<0.01  

IOR vs COR e IORD 
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    O peso cardíaco foi estatisticamente maior nos grupos infectados (I, 

ISH e IOR) em relação aos seus respectivos grupos controles (sem infecção). Entre 

os animais infectados, o grupo Orquiectomizado (IOR) e o grupo tratado com DHEA 

(ID) apresentaram peso cardíaco reduzido quando comparado aos grupos Infectado 

sem a cirurgia (I) e Sham (ISH).  

    Já a administração de DHEA em animais infectados e 

orquiectomizados induziu maior diminuição do peso cardíaco quando comparados 

aos animais orquiectomizados sem administração de DHEA.  
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5.3.2. Peso do Baço   
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Figura 3.  Peso do baço de ratos Wistar machos não infectados (controles) e 

infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi, no 7º dia (pico da parasitemia para os grupos infectados), nos 

seguintes grupos: Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle 

Orquiectomizado (COR), Controle tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado 

com DHEA (CSHD), Controle Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD), 

Infectado (I), Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado 

tratado com DHEA (ID), Infectado Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado 

Orquiectomizado tratado com DHEA (IORD). Para cada grupo experimental n = 5. 

***p<0.001 

ISH vs C e CSH 

*p<0.05 

I vs C e CSH  

IOR vs COR 

 

O peso esplênico sofreu aumento significativo nos grupos infectados: I, 

ISH e IOR, em relação aos seus respectivos grupos controles. Entre os diferentes 

grupos de animais infectados não houve diferenças significativas. 
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 5.3.3. Peso das Adrenais 
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Figura 4.  Peso das adrenais de ratos Wistar machos não infectados (controles) e 

infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi, no 7º dia após a infecção (pico da parasitemia nos grupos 

infectados). Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle Orquiectomizado 

(COR), Controle tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado com DHEA 

(CSHD), Controle Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD), Infectado (I), 

Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado tratado com 

DHEA (ID), Infectado Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado Orquiectomizado 

tratado com DHEA (IORD). Para cada grupo experimental n = 5, p > 0.05. 

 

 A orquiectomia não exerceu efeito significativo sobre o peso das 

adrenais.  
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5.4.  Contagem global de macrófagos peritoniais 

Tabela 2. Contagem global de macrófagos peritoniais em ratos Wistar machos 
controles (não infectados) e infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas 
sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi durante os 7º, 14° e 21º dias de 
experimento. 

 
Macrófagos peritoniais/mm 3 (Média ± DP 1) 

 

 
Grupos 

Experimentais 
(n=5) 7º dia  14º dia  21º dia  

C 8200 ± 482 9300 ± 1575 8950 ± 4192 

CSH 9750 ± 538 6850 ± 3955 6200 ± 818 

COR 13250 ± 2208 13250 ± 5208 9650 ± 962 

CD 11900 ± 3494 8000 ± 5181 7800 ± 4021 

CSHD 9813 ± 427 10200 ± 837 9500 ± 1075 

CORD 11800 ± 3518 14250 ± 3571 10650 ± 2309 

I 22550 ± 2292  21000 ± 4991 17750 ± 2646 

ISH 18350 ± 1653 20563 ± 6943 14500 ± 2332 

IOR 33050 ± 3106** 26563 ± 4602 21700 ± 4781 

ID 27400 ± 3786* 21250 ± 3742 21400 ± 2529 

ISHD 22550 ± 4144 18300 ± 4672 20200 ± 3919 

IORD 40700 ± 2136*** 28850 ± 4285 24800 ± 5152 

         1DP: Desvio Padrão 
 

Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle Orquiectomizado (COR), Controle 

tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado com DHEA (CSHD), Controle 

Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD), Infectado (I), Infectado Sham (ISH), Infectado 

Orquiectomizado (IOR), Infectado tratado com DHEA (ID), Infectado Sham tratado com 

DHEA (ISHD), Infectado Orquiectomizado tratado com DHEA (IORD). 
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***p<0.001 

IORD vs I, ISH, ID e ISHD (7º dia após a infecção) 

 

**p<0.01 

IOR vs I e ISH (7º dia após a infecção) 

 

*p<0.05 

ID vs ISH (7º dia após a infecção) 

 

 

 

Nos grupos Controles (sem infecção), não foram observadas 

alterações significativas quanto ao número de macrófagos.  

Já entre os animais infectados, o grupo orquiectomizado apresentou 

valores estatisticamente mais elevados que os animais do grupo Controle Intacto e 

Sham, no sétimo dia após a infecção (pico da parasitemia).  

Nos animais orquiectomizados, a administração de DHEA exerceu 

papel sinérgico à castração, pois o número de macrófagos foi estatisticamente mais 

elevado no grupo orquiectomizado e submetido ao tratamento com DHEA.  
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5.5.  Dosagem de Óxido Nítrico   

 5.5.1.  Grupos Controles (sem infecção)  
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Figura 5. Concentrações de NO (µM) a partir de células peritoniais estimuladas ou 

não com LPS (10µg/mL), coletadas de ratos Wistar machos não infectados 

(controles) durante 7º, 14° e 21º dias de experimen tos, nos seguintes grupos: Grupo 

Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle Orquiectomizado (COR), Controle 

tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado com DHEA (CSHD), Controle 

Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD). Para cada grupo de animais em cada 

dia de experimento n = 5. 

**p<0.01 

CORD vs C, CSH, COR e CD (com LPS / 21º dia)  

 

 

Nos grupos controles (sem infecção), a orquiectomia e a administração 

concomitante de DHEA elevaram a produção de óxido nítrico por células 

estimuladas com LPS, em relação aos demais grupos, no 21º dia de experimento. 
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 5.5.2.  Grupos Infectados 
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Figura 6. Concentrações de NO (µM) a partir de células peritoniais estimuladas ou 

não com LPS (10µg/mL), coletadas de ratos Wistar machos infectados i.p. com 

100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi 

durante 7º, 14° e 21º dias após a infecção, nos seg uintes grupos: Infectado (I), 

Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado tratado com 

DHEA (ID), Infectados Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado Orquiectomizado 

tratado com DHEA (IORD). Para cada grupo de animais em cada dia de 

experimento n = 5. 

***p<0.001 

IOR vs I e ISH (sem LPS / 7º dia após a infecção) 

IOR vs I e ISH (sem LPS / 14º dia após a infecção) 

IORD vs I, ISH e IOR (sem LPS / 21º dia após a infecção) 

**p<0.01 

IORD vs I e ISH (sem LPS / 14º dia após a infecção) 

IORD vs I, ISH, IOR e ID (com LPS / 14º dia após a infecção) 

IORD vs I, ISH, IOR, ID e ISHD (com LPS / 21º dia após a infecção) 

*p<0.05 

IORD vs I e ISH (sem LPS / 7º dia após a infecção) 

IORD vs I, ISH, IOR, ID e ISHD (com LPS / 7º dia após a infecção) 

ID vs I (com LPS / 21ºdia após a infecção) 
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Sem LPS: O grupo orquiectomizado apresentou concentrações de NO 

estatisticamente mais elevadas que os animais dos grupos Intacto e Sham, no 7º e 

14º dia após o inóculo. A administração de DHEA exerceu papel sinérgico a 

orquiectomia provocando um aumento significante na produção de óxido nítrico 

durante toda a fase aguda da infecção. 

Com LPS: O grupo orquiectomizado e também submetido ao 

tratamento com DHEA apresentou níveis de NO estatisticamente mais elevados que 

os demais grupos, em todos os dias de experimentos.  
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5.6.  Dosagem de IL-12  

 5.6.1. Grupos Controles 
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Figura 7.  Concentrações de IL-12 (pg/mL) determinadas no soro ratos Wistar 

machos não infectados (controles) durante 7º, 14° e  21º dias de experimentos, nos 

seguintes grupos: Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle 

Orquiectomizado (COR), Controle tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado 

com DHEA (CSHD), Controle Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD). Para 

cada grupo experimental em cada dia de infecção n = 5. 

*p<0.05 

 CORD vs C (14º dia) 

 
 

 No 14º dia de experimento, apenas o grupo controle orquiectomizado e 

tratado com DHEA (IORD) apresentou aumento nos níveis de IL-12, em relação ao 

grupo sem cirurgia e sem tratamento. Nos demais grupos não houve alterações 

significativas na produção de IL-12. 
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 5.6.2. Grupos Infectados  
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Figura 8.  Concentrações de IL-12 (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar 

machos infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y 

de Trypanosoma cruzi durante 7º, 14° e 21º dias, nos seguintes grupos:  Infectado 

(I), Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado tratado com 

DHEA (ID), Infectado Sham tratado com DHEA (ISHD), Infectado Orquiectomizado 

tratado com DHEA (IORD). Para cada grupo experimental em cada dia de infecção 

n = 5. 

***p<0.001 

I vs IOR, ID, ISHD e IORD (7º dia após a infecção) 

IOR vs IORD (7º dia após a infecção) 

IORD vs I e ISH (14º dia após a infecção) 

**p<0.01 

IORD vs I, ISH e ISHD (21º dia após a infecção) 

*p<0.05 

IOR vs I (14º dia após a infecção) 
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A orquiectomia por si provocou aumento das concentrações de IL-12 

nos grupos submetidos à cirurgia, no 7º e 14º dia após o inóculo. A adição de DHEA 

promoveu uma ação sinérgica, onde níveis significantemente mais elevados de IL-12 

puderam ser observados no grupo orquiectomizado e submetido à terapia com 

DHEA, em todos os dias de experimentos. 
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5.7.  Dosagem de IFN- γ 

 5.7.1. Grupos Controles 
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Figura 9.  Concentrações de IFN-γ (pg/mL) determinadas no soro ratos Wistar 

machos não infectados (controles) durante 7º, 14° e  21º dias nos seguintes grupos: 

Grupo Controle (C), Controle Sham (CSH), Controle Orquiectomizado (COR), 

Controle tratado com DHEA (CD), Controle Sham tratado com DHEA (CSHD), 

Controle Orquiectomizado tratado com DHEA (CORD). Para cada grupo 

experimental em cada dia de infecção n = 5. 
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 5.7.2. Grupos Infectados 
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Figura 10.  Concentrações de IFN-γ (pg/mL) determinadas no soro de ratos Wistar 

machos infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da cepa Y 

de Trypanosoma cruzi durante 7º, 14° e 21º dias após a infecção nos segu intes 

grupos: Infectado (I), Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), 

Infectado tratado com DHEA (ID), Infectado Sham tratado com DHEA (ISHD), 

Infectado Orquiectomizado tratado com DHEA (IORD). Para cada grupo 

experimental em cada dia de infecção n = 5. 

*p<0.05  

IORD vs I e ISH (7º, 14º, 21º dias após a infecção) 

 

 

Em todos os dias de experimentos, as concentrações mais elevadas de 

IFN-γ foram observadas nos animais orquiectomizados e tratados com DHEA 

(IORD), em relação aos animais intactos e Sham.  
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5.8. Parasitismo tecidual do Coração 

Tabela 3. Análise quantitativa dos ninhos de amastigotas no coração de ratos 
Wistar machos infectados i.p. com 100.000 formas tripomastigotas sangüícolas da 
cepa Y de Trypanosoma cruzi durante o 14º dia após a infecção. 

 

 

Grupos Experimentais  

 

Número de animais 

Número de ninhos 

amastigotas 

(Média ± DP1) 

I  05 37,0 ±10,4 

ISH  05 31,00 ± 9,1 

IOR  05 26,00 ± 6,2* 

ID  05 18,0 ± 8,2* 

ISHD  05 14,00 ± 5,7* 

IORD  05 9,00 ± 4,5 

     1DP: Desvio Padrão 

Infectado (I), Infectado Sham (ISH), Infectado Orquiectomizado (IOR), Infectado 

tratado com DHEA (ID), Infectado Orquiectomizado tratado com DHEA (IORD), 

Infectados Sham tratado com DHEA (ISHD). Para cada grupo experimental em cada 

dia de infecção n = 5. 

*p<0.05 

IOR vs I, ISH e IORD 

ID vs I 

ISHD vs ISH 

 

A administração de DHEA foi efetiva e reduziu o número de ninhos de 

amastigotas em todos os grupos. Além disso, a orquiectomia exerceu ação sinérgica 

ao tratamento com DHEA diminuindo, drasticamente, o parasitismo tecidual no 

grupo tratado e também submetido à cirurgia. 
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5.9. Histopatologia do Coração 

5.9.1. Grupos Controles 

          
 

           
 

        
 

Figura 11. Cortes histológicos (6µm) de corações de ratos Wistar machos não 

infectados (controles) colhidos no 14° dia de exper imento, nos seguintes grupos: A:  

Grupo Controle, B:  Controle Sham, C: Controle Orquiectomizado, D: Controle 

Tratado com DHEA, E: Controle Sham Tratado com DHEA, F: Controle 

Orquiectomizado Tratado com DHEA. Coloração: hematoxilina-eosina (1000x). 
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  As fibras cardíacas dos animais pertencentes aos grupos controles 

apresentaram aspecto histológico normal, sem alterações teciduais.  
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5.9.2. Grupos Infectados 

        

        

                 

 

Figura 12. 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 14° dia de experimento, nos seguintes grupos: A:  

Infectado, B:  Infectado Sham, C: Infectado Orquiectomizado, D: Infectado Tratado 

com DHEA, E: Infectado Sham Tratado com DHEA, F: Infectado Orquiectomizado 

Tratado com DHEA. Coloração: hematoxilina-eosina (1000x). 

A 

B 

C 

E 

F 

D 

49 



 
 

  Presença de grandes ninhos de amastigotas nas fibras cardíacas de 

animais pertencentes aos grupos Infectado e Infectado Sham.  

  Porém, no grupo Infectado Orquiectomizado observou-se diminuição 

no tamanho dos ninhos de amastigotas presentes nas fibras cardíacas. Mesmo fato 

observado nos animais tratados com DHEA. 

 Os animais infectados submetidos à orquiectomia e também ao 

tratamento com DHEA apresentaram redução do numero e tamanho dos ninhos de 

amastigotas em relação aos demais grupos.  
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Discussão 



 
 

6. Discussão 

O dimorfismo sexual representa um papel importante no 

direcionamento e evolução de distintas patogenias. Cada vez mais, surgem 

trabalhos científicos que comprovam a importância dos hormônios sexuais como 

testosterona e estrógenos no desenvolvimento e regulação da resposta imune, 

atuando diretamente sobre as células de defesa e seus mediadores como as 

citocinas (KLEIN, 2004).  

De forma genérica as mulheres produzem resposta imune celular e 

humoral mais vigorosas do que os homens (BOUMAN, 2005), sendo mais 

resistentes às infecções causadas por diversos patógenos, como por exemplo, 

Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, Leishmania mexicana e Gardia lamblia, 

apresentando porém algumas exceções, como Toxoplasma gondii e Trichomonas 

vaginalis, onde os homens são menos susceptíveis do que as mulheres (ROBERTS 

et al., 2001). 

  Em humanos, outro fator que deve ser considerado imprescindível na 

incidência e evolução da doença é o grau de exposição do hospedeiro ao parasita 

(BRABIN & BRABIN, 1992). Porém, sob condições laboratoriais, variações na 

suscetibilidade podem estar ligadas ao dimorfismo sexual (GROSSMAN, 1985; 

ROBERTS et al., 2001). 

Como ocorre em outras parasitoses, a infecção por T. cruzi sensibiliza 

diferentes tipos de respostas imune, levando ao aparecimento de respostas 

humorais e celulares específicas contra o parasita (DUTRA et al., 1994).  

A imunidade mediada por células é responsável pelo controle da fase 

aguda da infecção (TRISCHMANN, 1984), sendo a ativação de macrófagos por 
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citocinas derivadas dos linfócitos Th1 considerada o principal mecanismo de defesa 

do hospedeiro contra o parasita (BRENER & GAZZINELLI, 1997). 

Alguns trabalhos já ressaltaram a importância dos hormônios sexuais 

na evolução da doença de Chagas. PRADO et al., 1998 observou que fêmeas de 

Calomys callosus infectadas com diferentes cepas de T. cruzi sempre mostraram 

menor parasitemia, quando comparadas aos perfis apresentados pelos machos.  

Estudos pioneiros de PRADO et al., 1999 demonstraram que a 

gonadectomia em C. callosus machos infectados com a cepa Y de T.cruzi causou 

drástica redução da parasitemia em comparação aos animais não castrados.  

   Essa diminuição no número de parasitas sanguíneos em animais 

orquiectomizados também foi observada em nossos experimentos. No sétimo dia 

após a infecção, ou seja, no pico parasitêmico, o grupo de animais castrados 

mostrou-se mais resistente, apresentando redução significativa na parasitemia 

quando comparado com os grupos não orquiectomizados (I) e Sham (ISH) (Figura 

1). 

Inúmeras pesquisas a respeito da relação entre sistema endócrino e 

imune demonstram que enquanto a testosterona exerce efeito imunossupressor 

(GROSSMAN, 1985; ALEXANDER & STIMSON, 1988; OLSEN & KOVACS, 1996; 

LINDSTROM et al., 2001), os estrógenos além de possuírem efeito positivo sobre a 

resposta imune específica e inespecífica, apresentam também propriedades 

antiinflamatórias e poderosa ação anti-oxidante, protegendo os tecidos de danos 

causados pelos radicais livres (SENER et al., 2005).  

   A análise de nossos dados confirma a ação supressora da testosterona 

sobre células de defesa do organismo. Os resultados obtidos na contagem global de 
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macrófagos peritoniais sugerem que a ausência do hormônio masculino, através da 

orquiectomia, proporcionou aumento no número dessas células quando comparados 

aos animais intactos e Sham (Tabela 2). 

   ST PIERRE et al., 1995 e ALIBERTI et al., 1999 afirmam que a 

resistência às infecções causadas por parasitas intracelulares está fortemente 

associada à ativação de macrófagos e posterior produção de óxido nítrico por essas 

células. Após a apresentação do antígeno por células específicas, os linfócitos Th 

(CD4+) e natural killers proliferam-se, liberando citocinas como o IFN-γ que agirá 

sobre os macrófagos ativando-os e resultando na expressão de enzimas óxido 

nítrico sintetase e conseqüente produção de óxido nítrico.  

   Nossos resultados comprovam essa afirmativa, pois os animais 

orquiectomizados, que demonstraram maior resistência à infecção por T. cruzi 

através da redução na parasitemia em relação aos animais intactos e sham, 

apresentaram também elevados níveis de IFN-γ e forte indução na produção de NO 

por macrófagos estimulados (Figura 6 e Figura 10). 

  Segundo SANTOS et al., 2005 e SANTOS et al., 2007, durante a 

infecção chagásica em ratos Wistar ocorre comprometimento cardíaco envolvendo a 

presença de infiltrado inflamatório, eventual destruição de fibras, bem como a 

presença de ninhos de amastigotas e elevação no peso cardíaco em função da 

hipertrofia do órgão. 

  Na avaliação das alterações cardíacas dos nossos grupos 

experimentais através da análise histopatológica e peso dos órgãos, observamos 

que os animais infectados e orquiectomizados além de apresentarem peso cardíaco 

reduzido (Figura 2), mostraram diminuição no número de ninhos amastigotas, que 
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também eram menores em tamanho quando comparados aos dos animais 

infectados não submetidos cirurgia e sham (Tabela 3 e Figura 12).  

Os estudos sobre os efeitos imunológicos das doenças infecciosas, já 

deixaram bem evidenciado que durante a evolução dessas patologias, ocorrem 

várias mudanças tanto nas células sanguíneas como nos órgãos linfóides (SAVINO, 

2006).   

   ABBAS et al. (2005), relataram que após infecção por um determinado 

agente, ocorre o processo de reconhecimento do antígeno pelas células imuno-

competentes. Ocorre migração de linfócitos B ativados para as diferentes partes do 

baço, além da ativação de células plasmocitárias, induzindo a produção de 

anticorpos, resultando na hipertrofia do órgão devido a hiper-proliferação celular.  

   Nossos resultados referentes ao peso esplênico comprovam essa 

hiperplasia celular com conseqüente hipertrofia do órgão típica da fase aguda da 

doença de Chagas (PEREIRA et al., 2002). Todos os grupos infectados 

apresentaram um aumento significativo no peso esplênico quando comparados aos 

grupos não infectados (Figura 3). 

   O desenvolvimento da infecção por T. cruzi envolve interações 

complexas entre o microorganismo e o hospedeiro e ocasiona um desequilíbrio da 

resposta imune. Trabalhos pioneiros no nosso laboratório já comprovaram que a 

administração de uma substância imunoestimulatória, como o DHEA, durante a fase 

aguda da doença aprimora as funções imunes do hospedeiro e resulta em maior 

resistência contra o parasita, diminuindo o desequilíbrio causado pela infecção. 

   SANTOS et al., 2005 e SANTOS et al., 2007, relataram que o 

tratamento de ratos Wistar com doses diárias de DHEA durante a infecção aguda 
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por T. cruzi ocasiona redução do parasitismo sangüíneo e tecidual, além estimular 

alguns parâmetros da resposta imune.  

   Durante os nossos experimentos, além da ação da orquiectomia, 

analisamos também os efeitos imunoestimulatórios do DHEA 

(dehidroepiandrosterona) na evolução da doença de Chagas experimental. E os 

resultados obtidos foram compatíveis com os trabalhos anteriores. Nos animais 

infectados tratados com DHEA houve redução da carga parasitária sanguínea e 

cardíaca, quando comparados aos animais não tratados, o que resultou em 

diminuição das lesões teciduais e menor hipertrofia do órgão (Figura 1, Tabela 3 e 

Figura 12).  

   Além disso, observamos que nos animais submetidos ao tratamento 

com DHEA houve exacerbação de alguns fatores ligados a resposta imune do 

hospedeiro, como a produção de citocinas, entre elas a IL-12 (Figura 8), principal 

indutora de células Th1 (ABBAS et al, 2005) e o IFN-γ (Figura 10), responsável pela 

ativação de macrófagos. O número de macrófagos peritoneais (Tabela 2) e a 

produção de óxido nítrico (Figura 6) também foram maiores nos animais submetidos 

ao tratamento em relação aos animais não tratados. 

   A ação sinérgica observada entre a orquiectomia e a adição de DHEA 

é um dado inédito e pela primeira vez pode ser comprovada em todos os parâmetros 

analisados tais como redução da parasitemia sangüínea e tecidual, além de fatores 

imunológicos como aumento nas concentrações de NO, IFN-γ, IL-12 e número de 

macrófagos. 

   Dessa forma, a ausência de testosterona foi marcante no destino da 

infecção, afinal a orquiectomia levou os animais a um estado de maior resistência a 
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T. cruzi, ficando a cargo do DHEA a exacerbação dos fenômenos imuno-

estimulatórios, que também colaboraram com o controle da replicação parasitária.  
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Conclusão 



 
 

7. Conclusão    

 

   Os resultados obtidos neste trabalham indicam que as ações inerentes 

à orquiectomia acrescidas à associação da administração de DHEA promoveram um 

direcionamento efetivo na resposta imune do hospedeiro, através da indução de 

uma resposta Th1 que resultou em significante redução da parasitemia sanguínea, 

consequentemente minimizando as alterações patológicas teciduais reveladas pela 

presença de número reduzido de ninhos de amastigotas.  

   Além disso, os dados nos revelaram que o tratamento com DHEA em 

ratos orquiectomizados causou modificações da resposta imune durante o curso da 

infecção por T. cruzi, avaliadas através do aumento significativo das concentrações 

de óxido nítrico, IL-12 e IFN-γ. Esses fatores ocasionaram a efetividade da resposta 

imune do hospedeiro contra as manifestações patológicas da fase aguda da 

infecção experimental.  

   Através da análise dos resultados pode-se inferir que a modulação da 

resposta imune do hospedeiro está diretamente envolvida com a ação do sistema 

endócrino e nesse caso, a testosterona exerceu papel decisivo na evolução da fase 

aguda da doença de Chagas experimental.   
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