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RESUMO 

 

DA COSTA, C. M. B. Zinco: Caracterização fenotípica de linfócitos T, e células T 

reguladoras durante a prenhez de ratas Wistar infectadas pela cepa Y de 

Trypanosoma cruzi. 2017. 171f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

2017. 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma doença zoonótica, 

transmitida pelas fezes do inseto triatomíneo, pertencente à família Reduviidae, 

subfamília Triatominae. Estima-se que 8 milhões de pessoas estejam infectas por T. 

cruzi em todo o mundo e 25 milhões de pessoas estejam sob o risco de infecção. 

Durante a prenhez, a demanda de zinco no organismo é aumentada, razão pela qual 

as mulheres grávidas são mais suscetíveis a apresentarem déficit deste 

micronutriente. O zinco é um oligoelemento com função essencial no crescimento, 

desenvolvimento, diferenciação celular e sistema imunológico. Assim, o objetivo 

deste estudo foi avaliar a influência do zinco na ativação de diferentes 

compartimentos do sistema imune em ratas Wistar prenhas infectadas pela cepa Y 

de T. cruzi. Foram utilizados 4 grupos experimentais: prenhas infectadas sem 

tratamento (PI), prenhas infectadas tratadas com sulfato de zinco (PIZ), prenhas 

controles sem tratamento (PC), prenhas controles tratadas com sulfato de zinco 

(PCZ). Fêmeas do grupo infectado foram acasaladas trinta dias após a infecção e o 

tratamento com zinco (20 mg/kg/dia) foi efetuado durante 18 dias. Os animais foram 

eutanasiados no 18° dia da prenhez (48°dia da infecção). Foram avaliados os 

seguintes parâmetros: população de macrófagos, produção de nitrito e expressão de 

RT1B (MHC II) no lavado peritoneal; proliferação de linfócitos (CFSE), perfil 

apoptótico (anexina V e iodeto de propídeo), expressão fenotípica de linfócitos 

CD161+, CD3+CD161+, TCD3+CD4+, TCD3+CD8+, expressão de  CD11a+, CD28+, 

células apresentadoras de antígenos CD11b/c+, moléculas coestimulatórias, 

CD80+,CD86+, linfócito B (CD45RA), células T reguladoras 

TCD3+CD4+CD25+Foxp3high, perfil de memória CD62L/CD44high. Também foram 

avaliadas citocinas intracelulares produzidas por linfócitos esplênicos (IL-4, IL-10, 

IFN-γ, TNF-α e quimiocina MCP-1), citocinas do soro (IL- 2, IL- 4, IL- 6, IL- 10, IL- 12,  



 

IL- 17, TGF- β, INF-γ  e TNF-α), corticosterona plasmática, zinco sérico, e análise 

molecular de amostras fixadas (coração, placenta e fetos) para detecção de DNA 

genômico de T. cruzi. Nossos resultados mostraram que o tratamento com zinco 

aumentou as concentrações de nitrito e expressão de RT1B em macrófagos. Por 

outro lado, observou-se uma diminuição no perfil de proliferação de esplenócitos e 

no percentual de células em apoptose. Em relação às populações de linfócitos, o 

tratamento com zinco diminuiu o percentual de células NKT+, TCD4+, TCD8+ e Treg. 

Foi possível observar ainda, uma diminuição na produção de TNF-α e IFN-γ, e 

aumento de IL-17 e TGF-β. Desta forma, os resultados mostraram que o zinco 

exerce papel modulador nos diferentes parâmetros imunológicos em ratas prenhas 

infectadas com T. cruzi.  

 

Palavras chave: Trypanosoma cruzi; prenhez; zinco; caracterização fenotípica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

DA COSTA, C. M. B. Zinc: Phenotypic characterization of T lymphocytes and 

regulatory T cells during pregnancy of Wistar rats infected with Y strain of 

Trypanosoma cruzi. 2017. 171f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

Chagas disease or American trypanosomiasis is a zoonotic disease, transmitted by 

the feces of the triatomine insect, belonging to the Reduviidae family, Triatominae 

subfamily. It is estimated that 8 million people worldwide are infected with T. cruzi 

and 25 million people are under risk of infection. During pregnancy, an increased 

demand for zinc is observed, reason why pregnant women are more likely to have a 

deficit in this micronutrient. Zinc is a trace element which plays an essential function 

during growth, development, cellular differentiation and immune response. Thus, the 

goal of this study was to evaluate the influence of zinc on the activation of different 

compartments of the immune system in pregnant Wistar rats infected with T. cruzi Y 

strain. Four experimental groups were used: infected pregnant without treatment (PI) 

and infected pregnant treated with zinc sulfate (PIZ), pregnant controls without 

treatment (PC), pregnant controls treated with zinc sulfate (PCZ). Females from 

infected group were mated 30 days post infection and treatment with zinc 

(20mg/kg/day) was performed for 18 days. Animals were euthanized on the 18th day 

of pregnancy (48th day of infection). The following parameters were evaluated: 

macrophages subsets, nitrite production and RT1B (MHC II) expression in the 

peritoneal exudate; Lymphocyte proliferation (CFSE), apoptotic profile (annexin V 

and propidium iodide), phenotype expression of CD161+ lymphocytes, CD3+ CD161+, 

TCD3+ CD4+, TCD3+ CD8+, CD11a+, CD28+, CD11b/c+, CD45RA, TCD3+ CD4+ 

CD25+ Foxp3high regulatory T cells, CD62L/CD44high memory profile. Intracellular 

cytokines produced by splenic lymphocytes (IL-4, IL-10, IFN-γ, TNF-α and MCP- 1 

chemokine), serum cytokines (IL-2, IL-4, IL- 10, IL-12, IL-17, TGF-β, INF-γ and TNF-

α), plasma corticosterone, serum zinc, and molecular analysis of fixed samples 

(heart, placenta and fetuses) for detection of T. cruzi genomic DNA. Our results 

demonstrated that zinc treatment increased nitrite concentrations and RT1B 



 

expression in macrophages. On the other hand, there was a decrease in splenocytes 

proliferation and in the percentage of apoptosis. Furthermore, zinc therapy 

decreased the percentage of NKT+, TCD4+, TCD8+ and Treg cells. Besides, zinc 

treatment decreases TNF-α and IFN-γ and increase IL-17 and TGF-β production. 

Indeed, our results demonstrated that actually zinc exerts a modulatory role on the 

different immune responses as well as cellular subsets from T. cruzi infected and 

pregnant rats. 

 

Key words: Trypanosoma cruzi; pregnancy; zinc; phenotypic characterization. 

 

  



 

RESUMEN 

 

DA COSTA, C. M. B. Zinc: Caracterización fenotípica de linfocitos T y células T 

reguladoras durante la preñez de ratas Wistar infectadas por cepa Y de 

Trypanosoma cruzi. 2017. 171f. Tesis (Doctorado). Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas de Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto. 2017. 

 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad 

zoonótica, transmitida por las heces del insecto triatomíneo, perteneciente a la 

familia Reduviidae, subfamilia Triatominae. Estimase que 8 millones de personas 

estén infectadas por T. cruzi en todo el mundo y 25 millones de personas estén bajo 

el riesgo de infección. Durante el embarazo, la demanda de zinc en el organismo es 

aumentada. Por lo tanto, mujeres embarazadas son más susceptibles a presentaren 

déficit de este micronutriente. El zinc es un oligoelemento con función esencial en el 

crecimiento, desarrollo, diferenciación celular y sistema inmunológico. Así, el objetivo 

de este estudio fue evaluar la influencia del zinc en la activación de diferentes 

compartimientos del sistema inmune en ratas Wistar embarazadas infectadas por la 

cepa Y de T. cruzi. Fueron utilizados 4 grupos experimentales: ratas embarazadas 

infectadas sin tratamiento (PI), ratas embarazadas infectadas tratadas con sulfato de 

zinc (PIZ), ratas embarazadas controles sin tratamiento (PC), ratas embarazadas 

controles tratadas con sulfato de zinc  (PCZ). Las hembras del grupo infectado 

fueron fertilizadas treinta días post-infección y el tratamiento con zinc (20 mg/kg/día) 

fue efectuado durante 18 días. Los animales fueron eutanasiados al día 18 de 

gestación (al 48 de infección). Fueron evaluados los siguientes parámetros: 

población de macrófagos, producción de nitrito y expresión de RT1B (MHC II) en el 

lavado peritoneal, proliferación de linfocitos (CFSE), perfil apoptótico (anexinas V e 

yoduro de propidio), expresión fenotípica de linfocitos CD161+, CD3+CD161+, 

TCD3+CD4+, TCD3+CD8+, expresión de  CD11a+, CD28+, células presentadoras de 

antígenos CD11b/c+, moléculas coestimuladoras, CD80+,CD86+, linfocito B 

(CD45RA), células T reguladoras TCD3+CD4+CD25+Foxp3high, perfil de memoria 

CD62L/CD44high. También fueron evaluadas citocinas intracelulares producidas por 

linfocitos esplénicos (IL-4, IL-10, IFN-γ, TNF-α y quimosina MCP-1), citocinas del 

suero (IL- 2, IL- 4, IL- 6, IL- 10, IL- 12,  IL- 17, TGF- β, INF-γ  y TNF-α), 



 

corticosterona plasmática, zinc  sérico y análisis molecular de muestras fijadas 

(corazón, placenta y fetos) para detección de ADN genómico de T. cruzi. Nuestros 

resultados mostraron que el tratamiento con zinc aumentó las concentraciones de 

nitrito y expresión de RT1B en macrófagos. Por otro lado, se observó una 

disminución en el perfil de proliferación de esplendorcitos y en el porcentual de 

células en apoptosis. En relación a las poblaciones de linfocitos, el tratamiento con 

zinc disminuyó el porcentual de células NKT+, TCD4+, TCD8+ y Treg. Fue posible 

observar aún una disminución en la producción de TNF-α e IFN-γ, y aumento de IL-

17 y TGF-β. De esa forma, los resultados mostraron que el zinc ejerce papel 

modulador en los diferentes parámetros inmunológicos en ratas embarazadas 

infectadas con T. cruzi.  

 

Palabras llave: Trypanosoma cruzi; embarazo; zinc; caracterización fenotípica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A origem da doença de Chagas: teoria clássica e atual 

 

O processo de ocupação das Américas representa um tema amplamente 

estudado por diferentes grupos que visam contribuir para o melhor entendimento 

deste processo. As diferentes rotas tomadas pelos grupos pré-históricos geram 

hipóteses divergentes a respeito do tempo em que o continente foi ocupado e sua 

relação com o aparecimento da doença de Chagas.  

A teoria mais antiga quanto a origem da doença de Chagas em humanos 

remonta a história de povos andinos há cerca de 8000-6000 anos antes do presente. 

Esses povos domesticaram espécies de pequenos roedores  para a própria 

alimentação que possivelmente atraíram insetos hematófagos (ROTHHAMMER et 

al., 1985). Além disso, a estocagem de grãos atraiu animais silvestres e, 

consequentemente, os vetores de T. cruzi, sobretudo o Triatoma infestans, uma vez 

que as habitações de barro e madeira constituíam condições ideais para a 

proliferação dos vetores, devido à presença de frestas características desse tipo de 

moradia denominadas “casas de pau a pique”. Nesta teoria, a doença de Chagas 

teria surgido entre os povos andinos e não teria sido um problema para regiões 

brasileiras, uma vez que os índios aqui presentes eram nômades e suas habitações 

não seriam adequadas para a disseminação dos triatomíneos (COIMBRA JR, 1988; 

DIAS E COURA, 1997).  

Evidências obtidas em 35 múmias do deserto do Atacama, datadas de 470 

a.C. e 600 a.C. revelam lesões cardíacas coerentes com o quadro clínico crônico da 

doença de Chagas (ROTHHAMMER, 1985). Posteriormente, pesquisadores 
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conseguiram detectar DNA de T. cruzi em múmias datadas de 4000 anos, dando 

início aos estudos moleculares da doença (GUHL et al., 1997; GUHL et al.,1999). Os 

estudos moleculares sobre amostras arqueológicas expandiram o conhecimento da 

origem da doença. O isolamento de DNA de T. cruzi em múmias Chinchorro datadas 

de 9000 anos – muito antes da conhecida domesticação de roedores - desmonta a 

teoria clássica da origem da doença (ROTHHAMMER et al., 1985; AUFDERHEIDE 

et al., 2004). 

Os estudos de paleoepidemiologia ainda descrevem casos de megacólon 

chagásico datados de 1.150 antes do presente, descritos na fronteira entre Estados 

Unidos e México, comprovados graças a ferramentas moleculares. 

 

1.2 Contexto histórico e a descoberta de Carlos Chagas 

 

No século 16, muito médicos viajavam pelas Américas e alguns deles 

descreveram histórias de pacientes provavelmente acometidos pelo mal de Chagas. 

Em 1707, Miguel Diaz Pimenta, médico português, publicou o primeiro relato clínico 

de pacientes com sintomas que sugerem a desordem  intestinal causada pela 

doença de Chagas. A condição denominada por ele de “bicho”, provocava retenção 

dos fluidos corporais e comprometia a vontade de comer (PIMENTA & MENESCAL, 

1707) Um pouco mais tarde, em 1735, o médico português Luís Gomes Ferreira 

descreve a “injuria do bicho” como uma ampliação e distensão do reto, o que pode 

ter sugerido o megacólon visceral chagásico (FERREIRA, 1735; MENEGHELLII, 

1996; MILES, 2004). Outros registros descrevem a condição humana conhecida 

como “mal do engasgo”, que possivelmente se refere à disfagia e à dificuldade de 

engolir (LANGGAARD, 1865). 
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Muitas outras referências trazem relatos históricos que indicam a presença 

da doença de Chagas no continente americano assolando indígenas e colonizadores 

europeus no século 16 (GUERRA, 1970; STEVERDIN, 2014). Apesar de todos 

esses achados históricos, a doença de Chagas permaneceu desconhecida até 1909. 

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas nasceu em Minas Gerais  formou-se 

médico na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1903. Obteve seu 

Doutorado no Instituto Manguinhos, orientado por Oswaldo Cruz, médico 

bacteriologista e epidemiologista. Neste período, aconteceram as grandes 

descobertas: Louis Pasteur e Robert Coch elaboram teorias sobre os 

microrganismos como causadores de doenças e a produção de soros e 

(STEVERDIN, 2014). Neste contexto, ampliavam-se os estudos sobre a “medicina 

dos climas quentes” e, em 1899, surgia na Inglaterra, escolas dedicadas ao estudo 

da medicina tropical (ARNOLD, 1996; WORBOYS, 1988; CARVALHEIRO et al., 

2009). 

Oswaldo Cruz enviou cientistas para diversas regiões do Brasil e Carlos 

Chagas foi designado para controlar a epidemia de malária em operários envolvidos 

na extensão da Estrada de Ferro Central do Brasil. Tratava-se de uma ferrovia de 

importância fundamental para integração e ocupação do território nacional. Carlos 

Chagas foi enviado a diversas expedições, contudo, foi no povoado de São Gonçalo 

de Tabocas, no norte de Minas Gerais, posteriormente denominado de Lassance, 

que ele descobriu uma nova doença humana, seu agente causal e o inseto 

responsável pela transmissão. Em um laboratório completamente improvisado, 

dentro de um vagão de trem, onde Chagas também dormia, um dos maiores 

cientistas brasileiros coordenava as ações para o combate da malária e observava 

as espécies presentes em nossa fauna. Ao examinar o sangue de um sagui, Chagas 
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identificou um protozoário do gênero Trypanosoma e o denominou Trypanosoma 

minasense. Essa nova espécie era um parasita não patogênico do macaco (Chagas, 

1908). Naquele tempo, o estudo dos tripanossomas  também era de interesse de 

pesquisadores europeus, uma vez que causavam enfermidades humanas, a 

exemplo da doença do sono na África (STERVENDING., 2008).  

Na expedição contra a malária, Belisário Penna, um dos médicos que 

acompanhava Carlos Chagas, coletou amostras de insetos hematófagos em 

choupanas de pau-a-pique que acometiam os moradores no período noturno. Carlos 

Chagas examinou vários deles e encontrou no intestino desses insetos um 

protozoário com características que poderia ser um tripanosomatídeo de 

vertebrados. Neste momento, Chagas julgou a possibilidade de se tratar de um 

estágio evolutivo do T. minasense encontrado no macaco (CARVALHEIRO et al., 

2009). 

Devido a ausência de condições adequadas para a continuidade da 

pesquisa, Carlos Chagas enviou os barbeiros para Oswaldo Cruz no Instituto de 

Manguinhos. Os insetos foram então colocados em contato com saguis criados no 

laboratório, e, dentro de 20-30 dias, Oswaldo Cruz observou que os animais 

estavam infectados com o protozoário em questão. Após seu retorno ao Instituto, 

Carlos Chagas conclui que o parasita presente no sangue dos animais não era o T. 

minasense. Em uma homenagem ao seu orientador, Chagas denominou o parasita 

de Trypanosoma cruzi, sendo a nota da descoberta escrita em 17 de dezembro de 

1908 e publicada em 1909 (CHAGAS, 1909a; CHAGAS, 1909c; STERVENDING, 

2014). 

Baseado em seus conhecimentos sobre a malária, cuja transmissão 

acontece também por inseto hematófago, Carlos Chagas retorna a Lassance para 



Introdução | 12 

investigar outros hospedeiros vertebrados de T. cruzi, com suspeita de que o 

homem também fosse um deles. Assim, Chagas identificou a presença do parasita 

em um gato e, no dia 14 de abril de 1909, Chagas identificou a presença de T. cruzi 

no sangue de uma criança de dois anos, em estado febril, de nome Berenice.  A 

nota foi publicada na revista Brasil Médico, juntamente com outro texto lido por 

Oswaldo Cruz na Academia Nacional de Medicina. Outros dois artigos foram 

publicados na Alemanha e França. Em 1913 e 1921, Chagas recebe indicações ao 

Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia (CHAGAS, 1909a; CHAGAS, 1909b; 

CHAGAS, 1909c; CHAGAS, 1909d; CARINI, 1912; KROPF & SÁ, 2009; 

CARVALHEIRO et al., 2009). 

De maneira única na ciência, um mesmo cientista durante um pequeno 

espaço de tempo descobriu um novo vetor, um novo parasito e uma nova doença 

humana. Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas foi um dos mais célebres 

pesquisadores de todos os tempos tendo dedicado sua vida ao estudo da doença 

que leva o seu nome (CHAGAS FILHO, 1993; OZORIO DE ALMEIDA, 1938; 

MAGALHÃES 1944; REZENDE, 1959; COURA, 1997; MOREL, 1999; CHAGAS 

FILHO, 1997; CARVALHEIRO et al., 2009).  

 

1.3 A doença de Chagas: aspectos epidemiológicos, patogenia e resposta 

imunológica. 

 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma doença 

zoonótica, transmitida pelas fezes do inseto “barbeiro” ou “kissing bug”, pertencente 

a família Reduviidae, sufamília Triatominae, sendo o Triatoma infestans, Rhodnius 

prolixus e Panstrogylus megistus os principais insetos vetores.  O parasita entra no 
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corpo humano através de microlesões quando o indivíduo coça o local com as fezes 

contaminadas por T. cruzi. Outras formas de transmissão incluem a transfusão de 

sangue, transplante de órgãos, o leite materno, a transmissão oral e a via congênita 

através da placenta (BERN et al., 2011; WHO, 2014). 

Antes confinada apenas à região das Américas, hoje a doença de Chagas 

alcançou vários continentes devido às mudanças no padrão migratório populacional.  

Mais de 10 mil pessoas morrem a cada ano com manifestações clínicas da doença 

de Chagas. Estima-se que 8 milhões de pessoas estejam infectas por T. cruzi em 

todo o mundo e 25 milhões de pessoas estejam sob o risco de infecção (WHO, 

2016) .  

Em 2010, a 63ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou a resolução WHA 

63.20, que destaca a severidade da doença de Chagas em países endêmicos e não 

endêmicos. Este documento aponta a necessidade de medidas frente à transmissão 

da doença, diagnóstico e tratamento. 

A doença de Chagas apresenta duas fases, aguda e crônica, mas a fase 

aguda constitui um período crítico por diferentes razões. Durante a fase aguda, um 

grande número de parasitas circula no sangue, mas na maioria dos casos, os 

sintomas estão ausentes. Menos de 50% das pessoas infectadas apresentam sinais 

visíveis, como lesões na pele ou um inchaço arroxeado ao redor dos olhos, o sinal 

de Romana. Os primeiros sinais que indicam a interação patógeno/hospedeiro 

podem também ocasionar febre, dor de cabeça, aumento dos gânglios linfáticos, dor 

muscular, dificuldade em respirar, inchaço e dor abdominal ou torácica (WHO, 2014; 

ANDRADE et al., 2014). Dos pacientes que desenvolvem a fase crônica da doença, 

30% apresentam distúrbios cardíacos e 10% desenvolvem a forma digestiva, 

caracterizada por megaesôfago e megacólon (WHO, 2016). 
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A fase aguda da doença de Chagas representa o primeiro contato entre o 

parasita e o sistema imune do hospedeiro. Os eventos imunológicos que ocorrem na 

fase aguda possivelmente influenciam a resposta protetora e patogênica durante o 

curso da doença.  

A resposta imune inata é mediada principalmente por células natural killer 

(NK), neutrófilos e macrófagos. As células NK, por sua vez, representam a principal 

fonte de IFN-γ, citocina responsável pela ativação de macrófagos e induz a 

produção de óxido nítrico que combate o parasita (BASSO, 2013; ANDRADE et al., 

2014; FILTJENS et al., 2016). 

No estágio inicial da invasão por T. cruzi, a resposta imune inata 

desempenha um papel crucial na resistência do hospedeiro, pois atua como a 

primeira barreira contra o parasita. Assim, macrófagos, células NK, células 

dendríticas produzem citocinas (IL-12, TNF-α e IFN-γ) além de moléculas efetoras 

(espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e GTPases ) que controlam a replicação 

parasitária. Ao mesmo tempo, as células do sistema imune inato, principalmente as 

células dendríticas, estabelecem uma ponte entre a resposta imune inata e 

adquirida. Para isso, a produção de IL-12 é necessária para a diferenciação e 

expansão clonal de células T helper 1 (Th1), TCD4+, TCD8+, e células B. Ao mesmo 

tempo, o IFN-γ produzido por linfócitos TCD4+ e TCD8+ ativam mecanismos efetores 

em macrófagos para a destruição de amastigotas e tripomastigotas fagocitados. 

Além disso, células TCD8+ destroem células contendo amastigotas intracelulares, 

desempenhando assim sua atividade citotóxica, associada às lesões teciduais. Os 

anticorpos produzidos por células B opsonizam os parasitas extracelulares e 

facilitam sua fagocitose  (TARLETON, 2007; JUNQUEIRA et al., 2010; TARLETON, 

2015b). 
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1.4 Doença de Chagas congênita e resposta imune materna 

  

Dados recentes da organização mundial de saúde apontam uma estimativa 

de 1.125.000 mulheres, em idade fértil, infectadas por T. cruzi. De acordo com essa 

estimativa, a incidência de infecção congênita na América latina é de 8.668 casos 

por ano (WHO, 2015).  

A transmissão congênita pode ocorrer nas fases aguda e crônica da 

infecção, e assim, perpetuar a infecção de uma geração para outra. Por esta razão, 

a infecção congênita constitui sério problema de saúde pública, uma vez que pode 

se estender por toda vida fértil da mulher e, assim, se disseminar através da 

migração dessas pessoas de áreas endêmicas para não endêmicas (CARLIER et 

al., 2011; CARLIER et al., 2015; CARLIER & TRUYENS, 2015). As rotas de 

transmissão parasitária associadas à intensa migração internacional das últimas 

décadas levaram à disseminação da doença para áreas não endêmicas como 

Estados Unidos, Oeste Europeu, Austrália e Japão (MONTGOMERY et al., 2014). 

De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), a transmissão 

congênita representa 25% de novos casos de doença de Chagas em todo o mundo 

(HOTEZ et al., 2013; MURILLO et al., 2016).  

A gravidez representa um desafio imunológico único, em que feto e placenta, 

constituídos de antígenos diferentes da mãe, desenvolvem no útero materno. 

Mecanismos complexos para evitar a rejeição do feto permanecem pouco 

esclarecidos (PRABHUDAS et al., 2015). 

Há mais de 50 anos, Medawar propôs pela primeira vez a existência de 

mecanismos regulatórios que suprimem o sistema imune materno em favor do 

desenvolvimento fetal (MEDAWAR, 1953; BILLINGTON, 2003). Trinta anos mais 
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tarde, na década de 1980, após a descoberta da heterogeneidade nas populações 

de células T auxiliares (Th), durante vários anos a tolerância materna em relação 

aos aloantígenos foi explorada no contexto do paradigma Th1 / Th2. Acreditava-se 

que células do padrão Th2 juntamente com citocinas atuavam no sentido de anular a 

resposta Th1 que levava ao aborto (WEGMANN et al., 1993; RAGHUPATHY, 1997). 

No entanto, a descoberta de mecanismos reguladores da resposta imune mostrou 

que a relação entre resposta inata e adaptativa é essencial para o sucesso da 

gravidez (SARGENT et al., 2006;TROWSDALE & BETZ, 2006; CHAOUAT, 2007; 

SAITO et al., 2007; SAITO et al., 2010). 

As células T reguladoras são potentes supressores da resposta imunológica 

inflamatória e são essenciais na prevenção da imunidade destrutiva em todos os 

tecidos. Essas células atuam para controlar células T que reagem a "autoantígenos" 

e limitam a extensão e a duração das respostas a aloantígenos exógenos. Assim, as 

células T reguladoras são consideradas guardiãs da integridade do tecido, 

prevenindo dano que poderia ser causado por uma resposta imunológica 

exacerbada. Suas propriedades únicas conferem às células T reguladoras funções 

únicas nos eventos de reprodução e gravidez (GUERIN et al., 2009). 

O desenvolvimento do feto frente à resposta imune materna foi amplamente 

definido como um estado de “tolerância” imunológica. Na literatura, o estado de 

tolerância frente a doenças infecciosas é a capacidade do organismo de criar 

condições que limitam o impacto negativo do microrganismo agressor (SCHNEIDER 

& AYRES, 2008). Contudo, o estado de tolerância na gravidez é definido como a 

capacidade do organismo materno de facilitar o desenvolvimento e diferenciação 

embrionária, sem que o sistema imunológico reconheça o feto como invasor. O 

conceito original de que os antígenos paternos expressos no embrião não eram 
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reconhecidos foi substituído pela constatação de que a relação materno-fetal é 

extremamente mais complexa (SISTI et al., 2016). 

Atualmente, sabe-se que em gestações bem sucedidas, o sistema 

imunológico materno responde efetivamente à expressão de antígenos paternos, 

mas a reatividade imunológica inflamatória é regulada por linfócitos T reguladores. 

Essas células, identificadas como TCD4+CD25+ Foxp3+, suprimem ativamente a 

resposta imune direcionada contra antígenos fetais  (SAMSTEIN et al., 2012). Em 

modelos animais, a deleção de células T reguladoras leva à inflamação uterina, 

falência na implantação fetal e deficiência nas funções placentárias. Porém, a 

reintrodução dessas células nesses modelos deficientes restabelece o equilíbrio e 

conduzem a uma gestação normal (ALIJOTAS-REIG et al., 2014). 

 

1.5 Zinco 

 

Estudado por mais de 50 anos, o zinco é um oligoelemento de vasta atuação 

no organismo, com função essencial no crescimento, desenvolvimento e 

diferenciação celular (PRASAD et al., 1963; PRASAD, 1995; HAASE & RINK, 

2014a). Trata-se de um elemento traço vital que se associa a estrutura quaternária 

de proteínas, participa de reações enzimáticas e facilita interações com outras 

moléculas, além de estar diretamente ligado ao sistema imunológico (HAASE & 

RINK, 2014a; b).  

O Sistema Internacional de Nomenclaturas de Enzimas (International Union 

of Biochemistry Enzimes) classifica as enzimas em seis subclasses: oxirredutases, 

transferases, hidrolases, lisases, isomerases e ligases, sendo todas elas 

dependentes de zinco, em alguma de suas funções (KING, 2011). Inúmeras funções 



Introdução | 18 

fisiológicas, como absorção intestinal de eletrólitos, divisão celular, regulação de 

neurotransmissores, atividade tímica e resposta imune são diretamente 

influenciadas pelo zinco (FUKADA et al., 2011). Devido à grande abrangência de 

atuação do zinco no funcionamento do organismo, a deficiência desse 

microelemento compromete a manutenção da homeostasia. 

O suprimento adequado de zinco materno é essencial para a embriogênese. 

Durante a embriogênese, a expressão de genes é essencial para o desenvolvimento 

fetal e o zinco tem participação na regulação da estrutura e função da cromatina 

(VALLEE & FALCHUK, 1993; FALCHUK, 1998). Consequentemente, quantidades 

insuficientes de zinco nesse período podem influenciar o fenótipo e o funcionamento 

de todos os órgãos (Institute of Medicine Committee on Nutritional Status During 

Pregnancy And Lactation, 1990). Assim, a privação materna de zinco aumenta o 

risco de mortalidade, retardo do crescimento e malformações, incluindo defeitos no 

tubo neural, demonstrados em diversos ensaios clínicos (KEEN et al., 2003; 

SIMMER et al., 1991). 

No início da vida, a deficiência de zinco pode afetar a embriogênese e 

influenciar a duração da gravidez. Com algum grau de variabilidade, como outros 

nutrientes, o homem não possui reservas corporais de zinco disponíveis, exceto 

recém-nascidos que recorrem ao zinco hepático acumulado no período gestacional 

(ZLOTKIN & CHERIAN, 1988). Por esta razão, a preservação de um balanço 

positivo de zinco na mãe durante gestação é de importância crítica no início da vida, 

crescimento e desenvolvimento (TERRIN et al., 2015). 

As baixas concentrações plasmáticas de zinco reduzem o transporte de 

zinco placentário e podem afetar o suprimento de zinco para o feto (KING, 2000). A 

deficiência de zinco também altera os níveis circulantes de vários hormônios 
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associados ao início do parto uma vez que o zinco é essencial para o sistema 

imunológico. Além disso, a deficiência desse elemento contribui para infecções 

sistêmicas e intra-uterinas, sendo essas as principais causas de parto prematuro. O 

baixo peso ao nascer e a prematuridade são fatores de risco significativos para a 

morbidade e mortalidade neonatal e infantil. Por outro lado, dados da Organização 

mundial de saúde mostram que a suplementação de zinco pode melhorar os 

resultados da gravidez para mães e bebês (WHO, 2016). 

Estudo prévio realizado pelo nosso grupo de pesquisa mostrou que o zinco 

melhora a resposta imunológica de fêmeas prenhas durante a fase aguda da 

infecção chagásica (DA COSTA et al., 2013; DA COSTA et al., 2017).  Assim, 

buscando complementar o estudo com suplementação de zinco durante a gravidez 

abrangendo todas as fases da doença de Chagas, este estudo foi proposto. No 

presente trabalho, investigamos os diferentes fenótipos imunológicos de fêmeas 

prenhas no 48° dia da infecção  e avaliamos as alterações que a suplementação que 

o zinco proporciona.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Este estudo revela a possível influência direta da suplementação de zinco 

sobre a resposta imune inata e adaptativa em ratas Wistar prenhas na doença de 

Chagas experimental. De maneira coesa e uniforme, os dados aqui encontrados 

mostram que os animais suplementados com sulfato de zinco apresentam um perfil 

de resposta imunológica moduladora nos diversos perfis estudados.  

Nossas análises acrescentam ao campo dos estudos em doença de Chagas 

experimental, a possibilidade de investigações mais aprofundadas para que melhor 

se compreenda o papel de oligoelementos na resposta imunológica frente ao desafio 

por T. cruzi. 
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