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A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma

cruzi, e estima-se que cerca de 6-7 milhões de pessoas estejam

infectadas e cerca de 65 milhões estejam expostas a risco de

infecção (WHO, 2016). O T. cruzi é classificado como um

parasito heteroxênico, pois desenvolve-se de modo cíclico entre

hospedeiros vertebrados e invertebrados, sendo estes insetos

denominados triatomíneos, que são responsáveis pela

transmissão vetorial do parasito no mamífero.

A utilização da PCR para a detecção de DNA de T. cruzi em

triatomíneos já vem sendo descrita na literatura por diversos

autores, que mostram que a PCR apresenta maior sensibilidade

na detecção do parasito, em comparação com o método

clássico de análise, a microscopia óptica. Entretanto, uma

questão recorrente em relação à detecção do DNA de T. cruzi

em insetos e mamíferos está relacionada à detecção de

parasitas viáveis. A molécula de RNA, por ser mais lábil, vêm

sendo utilizada como marcador de viabilidade em outros

modelos de interação patógeno-hospedeiro ou em células

tumorais. No entanto, análises desta cinética em triatomíneos ou

até mesmo o valor da detecção do RNA do parasito nos seus

hospedeiros ainda precisam ser elucidadas.

Neste sentido, este trabalho visa analisar a dinâmica de

interação do T. cruzi com seu hospedeiro invertebrado,

Rhodnius prolixus, através de uma metodologia molecular

baseada em qPCR e RT-qPCR, para detectar e quantificar a

carga parasitária em amostras de insetos triatomíneos, e avaliar

o potencial do RNA do parasito como um marcador de

viabilidade em insetos infectados experimentalmente.

INTRODUÇÃO
Ao comparar as duas metodologias na avaliação da infecção de T. cruzi no em

R. prolixus, foi observado que, a partir de 9 dias pós-alimentação destes insetos,

ocorre uma diminuição da quantidade de parasitas detectados por RNAm em

todo o trato digestivo do vetor, que não é acompanhada da mesma forma pela

diminuição da quantidade de parasitos totais detectados por DNA (Fig. 3). Já, ao

avaliar separadamente o conteúdo intestinal, por RT-qPCR, foi observado que

esta diminuição ocorre, principalmente, na porção anterior do intestino médio

destes insetos (Fig. 4).

RESULTADOS
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MOLECULARES PARA ESTUDO DA VIABILIDADE DE TRYPANOSOMA CRUZI NA INTERAÇÃO COM 
RHODNIUS PROLIXUS

METODOLOGIA
Para avaliar a cinética da infecção de T. cruzi no

triatomíneo, infectamos R. prolixus com formas

epimastigotas de T. cruzi (clone Dm28c), e a quantificação

da carga parasitária do trato digestivo foi realizada

extraindo RNA e DNA total de insetos em diferentes

períodos após a alimentação. Previamente, desenvolvemos

e validamos uma qPCR multiplex, sistema TaqMan, com

alvos para o gene correspondente à região 12S do RNA

ribossomal de triatomíneos e para o DNA nuclear satélite

de T. cruzi (Fig. 1). Em paralelo, foi padronizada uma

metodologia baseada em RT-qPCR para quantificar formas

viáveis dos parasitos em amostras de triatomíneos, com

alvo no gene GAPDH, que é expresso constitutivamente

em todas as formas evolutivas do parasito (Fig. 2).
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Fig 3. Comparação entre três métodos para monitoramento do desenvolvimento de T. cruzi em todo trato 

digestivo de R. prolixus nos dias 5, 9, 15 e 29 após alimentação. A) Análise por Câmara de Neubauer; B) 

Quantificação por RT-qPCR,; C) Quantificação por qPCR multiplex

Fig 1. Extensão dinâmica da qPCR. Linearidade de 105 até 0,5 equivalentes de T. cruzi, e 

de 3 até 0.00032 equivalentes de triatomíneo
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Fig 2. Extensão dinâmica da RT-qPCR. A) Linearidade de 106 para 10 equivalentes de parasitas

viáveis B) Especificidade da reação para o alvo TcGAPDH pela curva de melting

Fig 4. Quantificação de parasitas viáveis, por

RT-qPCR, de três compartimentos do

conteúdo intestinal de R. prolixus infectados

experimentalmente.Análise do desenvolvimento

do T. cruzi no intestino médio anterior, intestino

médio posterior e no reto de triatomíneos nos

dias 5, 9, 15 e 29 após alimentação
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