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DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Após o controle da infecção vetorial e transfusional terem sido

realizados no Brasil, a infecção por via oral se tornou o mais

importante mecanismo de transmissão da doença de Chagas

em diversas regiões. Uma característica comum a todos esses

surtos é a gravidade da doença cardíaca, culminando, em

alguns casos, com a morte dos pacientes poucas semanas após

a infecção. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar

como a via de transmissão interfere na interação entre o

Trypanosoma cruzi/hospedeiro promovendo lesões cardíacas

mais graves. Para isso, camundongos Swiss foram infectados

intraperitonealmente (VI) ou por via oral (VO) com formas

tripomastigotas metacíclicas (TM) de cultura da cepa Berenice-

78 do T. cruzi para avaliar o processo inflamatório e a atividade

da enzima CK-MB, um marcador de lesão de cardiomiócitos,

em diferentes dias após infecção (DAI).
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Avaliação do infiltrado inflamatório e CK-MB em camundongos infectados por 
via oral com a cepa Berenice-78 do Trypanosoma cruzi
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Protocolo CEUA: 2012/13

Inóculo: 1x105  formas TM

Figura 1. Médias das curvas de parasitemia dos camundongos

Swiss pertencentes aos grupos infectados por formas

tripomastigotas metacíclicas pela via intraperitoneal (VI) ou pela

via oral (VO) da cepa Berenice- 78 do Trypanosoma cruzi.

Figura 2. Atividade de CK-MB durante a infecção de camundongos com

Trypanosoma cruzi no 14º, 21º, 28º, 35º, 42º e 180º DAI. Diferenças

estatísticas entre os grupos foram determinadas pelos testes de Kruskal-

Wallis e Mann-Whitney. Diferenças estatísticas (p <0.05) são representadas

pelas letras ‘‘a’’ e “d” para comparação com o 14º e 35º DAI, respectivamente.

Figura 4. Fotomicrografias do tecido muscular cardíaco de camundongos Swiss

eutanasiados nos dias 21, 42 e 180 do grupo não infectado e infectados pela

via intraperitoneal e via oral com formas tripomastigotas metacíclicas da cepa

Berenice-78 do Trypanosoma cruzi. Hematoxilina- Eosina. Barra= 50 µm.

Figura 3. Quantificação do processo inflamatório no tecido muscular cardíaco

durante a infecção de camundongos Swiss pelas vias intraperitoneal (VI) ou oral

(VO) com formas tripomastigotas metacíclicas da cepa Berenice-78 do

Trypanosoma cruzi no 14º, 21º, 28º, 335º, 42º e 180º dias após a infecção.


