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RESUMO 

 
A infecção pelo Trypanosoma cruzi é sistêmica e induz importantes alterações em 
órgãos linfoides e na dinâmica de distribuição das subpopulações celulares  
envolvidas na resposta imunológica. Através do presente trabalho demonstramos 
que o modelo experimental utilizando camundongos C57BL/6 infectados pela cepa Y 
de Trypanosoma cruzi apresentou importantes alterações na distribuição linfocitária 
esplênica após tratamento com benznidazol (Bz). Através de análises por citometria 
de fluxo, constatamos que o grupo infectado (I) apresenta diminuição simultânea da 
frequência de células B, células T CD4+ e células T CD8+ em relação aos grupos 
normal (N) e infectado e tratado com Bz (IBz). Por outro lado, neste último, 
evidenciamos que o tratamento atenuou a diminuição de células T CD4+ e de células 
B ocasionada pela infecção e, mais importante, expandiu a subpopulação de células 
T CD8+. Nestas, detectamos menor estado de ativação recente frente ao grupo I, 
porém, ambos os grupos apresentaram menor frequência de células T 
CD8+CD44LowCD62LHigh e similar frequência de células T CD8+CD44LowCD62LHigh, 

em comparação ao grupo controle.  A avaliação ex vivo da produção de IFN- por 

células T CD8 revelou que os grupos I e IBz apresentaram maior produção de IFN- 

em relação ao grupo N; entretanto, não houve diferença de produção de IFN- entre 
os grupos I e IBz. Em contraposição, após a separação de céluals T CD8+ e 
estimulação in vitro com anti-CD3 e anti-CD28  durante 36 horas, detectamos que as 

células dos animais do grupo IBz manifestaram maior produção de IFN- em relação 
aos outros grupos experimentais.  A análise do perfil fenotípico de celulas T CD8 de 
animais dos grupos I e IBz revelou uma alta frequência de células T com baixa 
expressão da molécula CD8 (fenótipo CD8low) e, particularmente, dentro da 

subpopulação de células T CD8+ produtoras de IFN-. Nesse sentido, observamos 
um aumento importante da frequência de células T CD8Low dentro da subpopulação 
de linfócitos CD3+ no baço desses animais. Nossos resultados revelaram ainda que 
a subpopulação de células com fenótipo CD8+CD44LowCD62LHigh apresentam baixa 
frequência de células com o perfil CD8Low. É importante salientar que, embora a 
diminuição da expressão de CD8 (definida pela mediana da intensidade de 
fluorescência) tenha sido maior no grupo IBz quando comparado ao grupo I, não 
constatamos diferença na proporção de células CD8Low quando analisamos a 
partição entre CD8Low/CD8 nestes dois grupos.  Visto que o potencial de resposta de 
células T CD8Low pode ser importante para o controle de infecções virais e 
parasitárias, a investigação do significado biológico/funcional da modulação negativa 
da molécula CD8 podem ser necessários para a efetiva compreensão da participação 
destas células na resposta imune antígeno específica. 
 
Palavras-chaves: Trypanosoma cruzi, célula T CD8, benznidazole.  

 

   

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
We present herein a Trypanosoma cruzi infection model focusing in changes of splenic 
lymphocyte distribution following benznidazol (Bz) treatment. Our evaluation indicates that 
the infected group (I) presents decrease in the relative frequency of B cells and both CD4+ 
and CD8+ T cells as compared with control group (N) and infected and Bz treated (IBZ) 
groups. Furthermore, we observed that treatment attenuated the decrease in CD4+ T cells 
and B cells caused by infection, and expanded the subpopulation of CD8+ T cells. This 
subset also showed decrease state of recent activation, as compared to group I, but both 
groups showed lower frequency of CD8+CD44LowCD62LHigh and similar frequency 

CD8+CD44LowCD62LHigh, when compared to N group. Ex vivo evaluation of IFN- by CD8 
T cells revealed that either I and IBZ groups produced similarly increased levels compared 
to the control group N. In contrast, in vitro stimulation of CD8+ T cells from infected and 

Bz treated mice showed increased production of IFN- when compared to either control 
and infected groups. Interestingly, phenotypical analysis of of CD8+ T cells from I and IBz 
groups revealed a high frequency of low CD8-expressor cells. Moreover, we observed a 
significant increase in the frequency of CD8Low T cells within the splenic subpopulation of 
CD3+ lymphocytes from these animals. Our results also showed that a low frequency of 
CD8Low cells was found within the subset of effector/memory cells. Importantly, although 
the lowest CD8 expression (defined by median of fluorescence intensity) was seen in IBz 
group, no difference in the proportion of CD8Low/CD8 cells between these two groups. 
Since the potential of CD8Low T cells response may be important in the control of viral and 
parasitic infections, investigation of the biological/ functional significance of the negative 
modulation of the CD8 molecule may be required to effectively understand the role of 
these cells in antigen specific immune response. 
 

Key-words: Trypanosoma cruzi, CD8 T cell, benznidazole.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dados obtidos através de pesquisas epidemiológicas demonstraram que a doença 

de Chagas afeta aproximadamente sete a oito milhões de pessoas (WHO, 2014), sendo 

cerca de 2 milhões destes casos especificamente no Brasil. (WHO, 2008). Apesar do 

número de afetados pela doença ter diminuído nos últimos anos nos países endêmicos 

devido principalmente ao combate ao vetor triatomíneo, a Organização Mundial da Saúde 

estimou, em 2008, que cerca de 25 milhões de pessoas estavam expostas ao risco de 

infecção, e que cerca de 10.000 pessoas morrem por ano por causa dos distúrbios 

causados pela doença. Muitos casos da doença de Chagas têm sido relatados em países 

onde não há presença de vetores do agente etiológico da doença, o protozoário 

Trypanosoma cruzi. Nestes países, a principal via de infecção ocorre por transfusão de 

sangue ou transplante de órgãos doados por pessoas infectadas, fato que ocorre devido 

à falta de triagem sanguínea para doença de Chagas. Além disso, as vias congênita e 

oral de transmissão também são relevantes para o aumento dos casos agudos da 

doença.  

No Brasil, atualmente apenas uma droga está disponível para o tratamento da 

doença de Chagas, o nitroderivado Benznidazol (N-benzil-2-nitroimidazol acetamida) que 

foi introduzido na década de 70. (RICHLE, 1973).  Embora tenha sido postulado que o 

Benznidazole (Bz) atua na indução e liberação de radicais livres e de metabólitos 

eletrofílicos dentro do parasita, os seus mecanismos de ação exato ainda não são 

totalmente elucidados. (RAJÃO, 2014). Este composto é capaz de eliminar os sintomas 

da fase aguda, abreviar o curso da infecção (COURA, 1996) e eliminar pelo menos 50% 

das infecções recentes, com desaparecimento dos sintomas e negativação da 

parasitemia e sorologia. (CERISOLA, 1970; BRENER, 1979). No entanto, é comum a 

existência de refratariedade ao tratamento, provavelmente devido à heterogeneidade das 

cepas do Trypanosoma cruzi. Apesar da fase aguda da infecção ser passível de 

tratamento bem-sucedido em número significativo de pacientes (CERISOLA, 1970; 

BRENER, 1979), muitos indivíduos chegam à fase crônica sem ter recebido tratamento, 

pois passam pela fase aguda de modo assintomático. Dependendo da evolução da 

doença, o paciente poderá ser submetido ou não ao tratamento tripanocida com 
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Benznidazol (Bz). Estudos experimentais em camundongos cronicamente infectados com 

a cepa colombiana de Trypanosoma cruzi e tratados com Bz apresentam vários efeitos 

benéficos, tais como: diminuição do parasitismo no coração e miocardite, menos 

distúrbios da condução cardíaca e menos extra-sístoles ventriculares no 

eletrocardiograma (ECG), bem como menores níveis séricos de anticorpos contra 

antígenos de Trypanosoma cruzi (extrato de epimastigota, P2β, e trans-sialidase) 

(GARCIA, 2005). Entretanto, na fase crônica da doença de Chagas, o uso da medicação 

ainda é controverso e menos eficaz. (revisto por DUSCHAK, 2007). Em muitos casos é 

prescrito nesta fase apenas o tratamento dos sintomas que os pacientes apresentam. 

Por outro lado, um estudo internacional, multicêntrico, duplo-cego, e com uso de placebo 

denominado BENEFIT (Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis) sobre 

o efeito do Bz durante a fase crônica encontra-se em curso para a elucidação desta 

questão. (MARIN-NETO, 2009). Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2012), uma das prioridades em pesquisa deverá abranger o desenvolvimento de novas 

alternativas de tratamento, com menos efeitos colaterais, e formulações pediátricas, 

especialmente para pacientes crônicos. Nessa perspectiva, encontra-se o composto 

Posaconazol, usado com sucesso para o tratamento da infecção experimental aguda e 

crônica, inclusive sobre cepas resistentes do Trypanosoma cruzi, e que atualmente 

encontra-se em avaliação através de um ensaio clínico em pacientes crônicos. 

(OLIVIERI, 2010; MOLINA, 2014). 

 Uma vez que a doença de Chagas é uma infecção sistêmica, a resposta imune 

exerce importante contribuição para conter a replicação do parasito durante a fase aguda 

da infecção e tem grande relevância também na fase crônica (DE MEIS, 2013), ainda que 

na fase crônica não ocorra a erradicação total dos parasitos nos tecidos. (MOREIRA, 

2013; ZHANG, 1999). Em resposta à infecção experimental pelo Trypanosoma cruzi, são 

observadas diversas alterações no sistema imune logo nos momentos iniciais após a 

infecção. (revisto por BRENER & GAZZINELLI, 1997; VASCONCELOS, 2004). O objetivo 

primário da resposta imune do hospedeiro é controlar o parasitismo, entretanto, esta pode 

ocasionar descontrole da inflamação que pode ser posteriormente modulada por 

mecanismos regulatórios, os quais estabelecem a homeostase entre os mecanismos 

efetores pró-inflamatórios e os mecanismos regulatórios (HUNTER, 1997) e evitam dano 
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tecidual. (PEREZ, 2011). Por outro lado, estudos demonstra ram que o aumento da 

produção de citocinas pró-inflamatórias aliado a baixa regulação da resposta imune pode 

ser um importante mecanismo protetor para doença de Chagas. (KUMAR, 2001).  

 A importância da resposta imune celular no controle da infecção é fundamental e 

foi demonstrada experimentalmente com a depleção específica das subpopulações de 

linfócitos T CD4+ e CD8+ (ROTTENBERG et al. 1993, TARLETON et al. 1994), o que 

acarretou aumento na parasitemia e maior grau de parasitismo tissular. Como as formas 

amastigotas do Trypanosoma cruzi proliferam no citoplasma, estas podem ser mais 

facilmente apresentadas para linfócitos T CD8+ via moléculas do MHC (Complexo 

Principal de Histocompatibilidade) de classe I, segundo o processamento para antígenos 

de origem endógena. Camundongos que não expressam moléculas de MHC de classe I 

(knockout para o gene da 2-microglobulina) e que não possuem linfócitos T CD8+ são 

mais suscetíveis à infecção, apresentando parasitemia e parasitismo tissular maior, 

porém com níveis menores de inflamação no tecido cardíaco. (TARLETON et al. 1992; 

ROTTENBERG et al. 1993). Os mediadores relacionados ao perfil pró-inflamatório da 

resposta tais como interferon- (IFN-), fator de necrose tumoral- (TNF), interleucina 

(IL)-4, IL-12 e oxido nítrico, tem sido relacionados a funções efetoras que propiciam a 

resistência a infecção por Trypanosoma cruzi. (GAZZINELLI, 1993; MICHAILOWSKY, 

2001, LAUCELA, 2009; ALBAREDA, 2006). Camundongos infectados por via oral 

apresentam aumento da frequência de linfócitos T produtores de IFN-na mucosa 

gástrica e no linfonodo de drenagem. (HOFT, 1996). A ausência de componentes da 

imunidade adaptativa pró-inflamatória pode levar ao aumento da suscetibilidade à 

infecção pelo Trypanosoma cruzi, aumento da parasitemia e dos padrões de mortalidade. 

(revisto por BOSCARDIN, 2010).  

 O potencial funcional da resposta desempenhada por células T CD8 é 

extremamente importante para controlar a infecção por diversos agentes patogênicos, o 

crescimento de células malignas (ARENS, 2010), e é frequentemente associado a 

imunidade protetora de longa duração. (KURTULUS, 2013). Os mecanismos protetores 

baseados na secreção IFN-, TNF-α, perforina, granzima e indução de apoptose por 

células T CD8 possuem uma importante contribuição para o controle de infecções virais. 
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(KEVIN, 2013). Foi demonstra do que IFN- e perforina secretados por células T CD8 

específicas para antígenos de Mycobacterium tuberculosis são necessários para induzir 

proteção. (BRIGHENTI, 2010; LEVINE, 2011). Células T CD8 induzidas pela imunização 

com formas esporozoitas de Plasmodium spp. podem conferir imunidade protetora. A 

subpopulação de células T CD8 é considerada a maior subpopulação de células efetoras 

capazes de reconhecer antígenos de Plasmodium spp em associação ao MHC I durante 

o estágio de infecção do fígado. (KIMURA, 2013). Especificamente na infecção por 

Trypanosoma cruzi, a importância dos linfócitos T CD8+ está relacionada principalmente 

com a produção de IFN- e seu potencial citotóxico sobre células infectadas. (MARTIN, 

2004). Indivíduos assintomáticos ou com distúrbio cardíaco leve possuem maior potencial 

de resposta de memória Trypanosoma cruzi-específica com secreção de IFN- em 

comparação com os indivíduos com doença cardíaca mais avançada e grave. 

(ALBAREDA, 2006). Pesquisas experimentais demonstra ram que animais knockout para 

perforina infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi morrem durante a fase aguda 

com excessiva miocardite e com grande infiltrado de células T CD8+. (HENRIQUES-

PONS, 2002). Por outro lado, num modelo experimental crônico envolvendo a infecção 

com a cepa colombiana de Trypanosoma cruzi, foi demonstrado que animais knockout 

para perforina apresentam baixa atividade de marcadores que indicam lesão de 

cardiomiócitos e menores alterações eletrocardiográficas graves na fase crônica. 

(SILVERIO, 2010) 

Trabalhos de nosso e de outros grupos têm dado suporte à visão de que a eficácia 

de drogas anti-parasitárias usadas na fase aguda da infecção por Trypanosoma cruzi 

envolve a participação do sistema imune. A participação de citocinas estimulatórias como 

IFN - e IL-12 incrementam a ação anti-parasitária do Bz durante a fase aguda da 

infecção por Trypanosoma cruzi. (MICHAILOWSKY et al. 1998; MURTA et al. 1999; 

ROMANHA et al. 2002). Estudos utilizando camundongos geneticamente deficientes para 

IFN- ou IL-12, revelaram que mesmo diante do tratamento com as drogas tripanocidas, 

Bz e Posaconazol, tais animais apresentam menor sobrevida. Isso indica que a 

deficiência de IFN- ou IL-12 reduz a eficácia do tratamento tripanocida na infecção 

experimental por Trypanosoma cruzi. (FERRAZ, 2009). Segundo PIAGGIO, 2001 além 
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de sua reconhecida ação anti-parasitária, o tratamento da infecção com Bz provoca 

modificações em mediadores da resposta imune capazes de definir mudanças no curso 

da infecção. O tratamento da infecção aguda com Bz induz o aumento da frequência 

relativa e do número absoluto de linfócitos T CD8+ esplênicos com perfil efetor 

(CD8+CD62LlowCD44high). Saliente-se que tal expansão foi preferencial em relação à 

subpopulação de células T CD4+ e B, e que tais animais apresentaram resistência a re-

infecção e menor frequência de células em apoptose. (OLIVIERI, 2002). Pacientes 

tratados durante a fase aguda e curados parasitologicamente exibem maior nível de 

resposta proliferativa a antígenos de Trypanosoma cruzi, mas com percentual inalterado 

de linfócitos e moléculas indicadoras de ativação (BAHIA-OLIVEIRA, 2000), além de 

elevadas concentrações de IFN- (BAHIA-OLIVEIRA, 1998).  

O tratamento de pacientes com Bz durante a fase crônica da doença de Chagas 

tem um impacto substancial sobre a resposta imune celular parasito-específica, e 

considera-se isto um indicativo da eficácia do tratamento e cura. (LAUCELLA, 2009). 

Compartimentos de células T de pacientes adultos cronicamente infectados com 

Trypanosoma cruzi e não tratados apresentam sinais funcionais e fenotípicos de 

senescência imune (ALBAREDA, 2010), enquanto que a maioria dos pacientes 

cronicamente infectados e tratados com Bz possui aumento de células T CD8+ virgens e 

de memória recém-diferenciadas. (LAUCELA, 2009). Foi demonstrado que o tratamento 

da infecção crônica experimental com Bz resulta numa população emergente de células 

T CD8+ parasito-específicas que leva à cura parasitológica. Baseado na expressão de 

CD62L, CCR7, CD127, CD122 e Bcl-2, tais células possuem características de células 

de memória central. Células T CD8+ de camundongos tratados e curados também se 

expandiram mais rapidamente e proporcionaram maior proteção após o desafio em 

camundongos cronicamente infectados. (BUSTAMANTE, 2008). Animais knockout em 

CD4 ou CD8 não foram capazes de controlar a infecção quando submetidos ao 

tratamento com Bz ou com o composto Posaconazol. (FERRAZ, 2009). Este conjunto de 

resultados demonstra que o sucesso do tratamento da infecção por Trypanosoma cruzi 

com o quimioterápico Bz e o controle parasitológico são dependentes da resposta imune 

celular e que seus mediadores parecem cruciais para o controle da infecção. 
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 A relevância médica da questão da intervenção tripanocida em pacientes 

chagásicos, aliada à complexa resposta imune deflagrada durante a infecção pelo 

Trypanosoma cruzi, nos levam ao postulado de que a sinergia entre o efeito tripanocida 

do Bz e seu potencial imunorregulatório sobre a subpopulação T CD8+ seja crucial para 

o controle da infecção pós-tratamento durante a fase aguda. Neste contexto, os 

resultados anteriores de nosso grupo, demonstrando a presença específica de linfócitos 

T CD8+ que se expandem no curso da infecção em animais tratados com Bz 

fundamentam o foco do presente estudo e nossa hipótese científica, onde postulamos 

que as células T CD8 expandidas durante o tratamento com Benznidazol possuem maior 

potencial para controlar a infecção por Trypanosoma cruzi por exibirem perfil diferenciado 

de ativação e maior produção de IFN-
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 Estudar a subpopulação celular CD8+ expandida durante a fase aguda da infecção 

de camundongos por Trypanosoma cruzi após tratamento com Benznidazol. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a distribuição das subpopulações linfocitárias esplênicas durante a fase 

aguda da infecção por Trypanosoma cruzi após tratamento com Benznidazol. 

 Caracterizar o perfil de ativação da subpopulação celular CD8+ expandida durante a 

fase aguda da infecção por Trypanosoma cruzi após tratamento com Benznidazol. 

 Avaliar os níveis de IFN- produzido ex vivo pela subpopulação celular CD8+ 

expandida durante a fase aguda da infecção por Trypanosoma cruzi após tratamento 

com Benznidazol. 

 Avaliar os níveis de IFN- produzido pela subpopulação celular CD8+ expandida 

durante a fase aguda da infecção por Trypanosoma cruzi após tratamento com 

Benznidazol após estímulo in vitro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Animais  

 Camundongos da linhagem C57BL/6, fêmeas, com idade entre 6-8 semanas foram 

mantidos em microisoladores ou em estantes ventiladas no setor de experimentação 

animal do Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos (LITEB) ou no 

biotério do pavilhão Leônidas Deane, ambos pertencentes ao Instituto Oswaldo Cruz. Os 

camundongos foram mantidos em gaiolas ou caixas que comportavam no máximo 6 

animais cada. Durante todo o período de experimentação, os camundongos foram 

mantidos com ciclos de luz e sombra a cada 12h, em ambiente com temperatura 

controlada, receberam ad libitum água filtrada em mamadeiras e ração, e a limpeza das 

gaiolas ou caixas foi feita 3 vezes por semana. A identificação individual de cada animal 

dentro dos grupos experimentais foi feita através de furos nas orelhas com dispositivo 

apropriado para este fim. Todos os procedimentos envolvendo experimentação animal 

deste trabalho estão de acordo com as regras do Comitê de Ética da Fundação Oswaldo 

Cruz e constam na licença CEUA N° LW-13/11 válida até 2015. 

   

3.2.Grupos experimentais 

Após uma semana para o acondicionamento as condições do biotério ou setor de 

experimentação animal, os camundongos foram separados em três grupos 

experimentais: não infectado sem tratamento (N); infectado com Trypanosoma cruzi e 

sem tratamento com Bz (I); e infectado com Trypanosoma cruzi e tratado com Bz (IBz). 

Animais não infectados e tratados com o Bz (NBz) foram utilizados em alguns 

experimentos como controle do tratamento. Cada grupo experimental foi composto por 

três a cinco camundongos nos experimentos com eutanásia.  

 

3.3. Infecção experimental  

 Os animais dos grupos infectados (I e IBz) foram inoculados por via intraperitoneal 

com 104 formas tripomastigotas da cepa Y de Trypanosoma cruzi em 200 μl de solução 

salina. Os parasitos foram obtidos do sangue de camundongos Swiss albino no pico da 
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parasitemia através de centrifugação diferencial. Todo o procedimento de obtenção de 

massa parasitária foi feito por um técnico dedicado à manutenção das cepas de 

Trypanosoma cruzi e infecção experimental.  

 

3.4.Tratamento com benznidazol 

 Em nosso modelo experimental, a droga tripanocida N-Benzil-2-nitroimidazol 

acetamida (Benznidazol; LAFEPE, Recife, Brasil) foi utilizada para o tratamento da 

infecção experimental por Trypanosoma cruzi. A partir do 7º dia pós-infecção, por até 15 

dias, os animais pertencentes aos grupos tratados (NBz e IBz) receberam em suas 

mamadeiras (ad libitum) uma solução contendo 0,25 mg/ml de Bz em água filtrada 

(OLIVIERI et al. 2002). As mamadeiras contendo a solução de Bz foram trocadas três 

vezes por semana e preparada semanalmente. Estudos prévios do grupo não 

demonstraram diferenças entre o consumo de água e o da solução com o Bz. Através do 

volume consumido diariamente por cada camundongo, cerca de 5 ml, foi calculado o 

volume final de solução necessária para sete dias de tratamento, por seguinte a  

concentração de uso foi ajustada para 0,25 mg/ ml, a dose diária de tratamento 

aproximada foi de 100 mg/ kg de Bz.  

 

3.5.Parasitemia e sobrevida 

 Em diferentes dias após a infecção, os animais foram imobilizados em caixas de 

contenção de acrílico transparente para a obtenção de sangue total a partir da cauda. 

Após um corte mínimo na extremidade final da cauda e descarte da 1ª gota de sangue, 

5 μL de sangue foram dispostos em uma lâmina e recobertos com lamínula de dimensões 

de 18x18 mm para a determinação da parasitemia a fresco. Em alguns experimentos, foi 

necessária a diluição prévia do sangue em solução salina para a contagem, 

especialmente nos dias próximos ao pico de parasitemia. Ao final do procedimento de 

coleta, foi realizada a cauterização química da cauda do animal com permanganato de 

potássio no local do corte com o tempo de contato de 30 segundos, retirando-se o 

excesso após a hemostasia. O número de parasitos por mililitro foi determinado pela 

contagem de 50 campos microscópicos, e o número foi multiplicado pelo fator de correção 

do aumento microscópico. 
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 A sobrevida individual foi monitorada diariamente. O percentual de sobrevida 

indica o percentual de sobreviventes após a infecção em relação ao número de animais 

no início do experimento. 

 

3.6. Coleta do baço e obtenção de células 

 No 14º dia após a infecção, os animais foram submetidos à contenção física 

manual para a eutanásia em atmosfera de CO2. Após certificação da inexistência de 

sinais vitais pela ausência de respiração e ausência de resposta à pressão dos dedos do 

animal, procedeu-se à coleta dos órgãos. Inicialmente, foi realizada a antissepsia local 

da pele com Álcool a 70% e dissecção do animal para a coleta do baço de três a cinco 

animais de cada grupo. Para a avaliação da massa esplênica, foi determinada a massa 

do órgão (massa absoluta em mg) e a massa do órgão em relação à massa corporal do 

animal (massa relativa em mg/g). A suspensão celular foi obtida após dissociação 

mecânica do baço por pressão com pinças sobre fina rede de tecido ou por 

homogeneizador tipo Potter, sendo mantida a partir deste momento em temperatura de 

4ºC em meio de cultivo RPMI suplementado com 5% de soro fetal bovino. A lise de 

hemácias da suspensão foi realizada através de solução à base de cloreto de amônio, 

bicarbonato de potássio e disodium ethylenediaminetatraacetate em temperatura 

ambiente (26 °C) durante cinco minutos. Em seguida, foram feitas pelo menos duas 

etapas de lavagem com meio RPMI suplementado, em uma proporção de excesso de 

dez vezes em relação ao volume da solução de lise utilizada. Após a última lavagem, as 

células foram ressupendidas em volume final de 2 ml, e o número de células e a 

viabilidade foram determinados pela identificação de células não viáveis pela 

incorporação da solução com o corante azul de Trypan durante a contagem em 

hemocitômetro. 

 

3.7. Análise da distribuição e fenótipo linfocitário  

 Para os ensaios de fenotipagem de moléculas de superfície celular e 

intracitoplasmáticas, utilizamos 1 x 106 células da suspensão do baço de cada animal, 

conforme descrito acima, em placas flexíveis de 96 poços fundo em U. Após quatro horas 

de incubação em estufa úmida a 37°C saturando 5% de CO2 das células com Brefeldina 
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A diluída em meio RPMI suplementado com 5% de soro fetal bovino, fizemos o bloqueio 

de receptores para a porção Fc de anticorpos com anti-CD16/32 durante 20 min a 4°C, 

seguido pela marcação para moléculas de superfície celular com anticorpos monoclonais 

conjugados com fluorocromos, e previamente titulados, durante 30 min a 4°C. 

Posteriormente, as células foram lavadas com solução salina tamponada com fosfato e 

adquiridas à fresco em citômetro de fluxo, para estas análises foram coletados cerca de 

20.000 eventos na região morfológica enriquecida em linfócitos. A marcação de 

moléculas intracitoplasmáticas foi feita após fixação da marcação de superfície com, 

solução de fixação celular comercial (FixPerm) da empresa Becton, Dickinson and 

Company (BD). Foram utilizados anticorpos monoclonais conjugados a fluorocromos 

diluídos em solução de permeabilização celular. Após a incubação de 30 min a 4°C, as 

células foram lavadas e ressuspendidas com solução salina tamponada com fosfato para 

aquisição à fresco de 50.000-100.000 eventos na região morfológica enriquecida em 

linfócitos. Para a aquisição das amostras, usamos o citômetro CyAn ADP da empresa 

Beckman Coulter (BC) do Departamento de Patologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro ou o mesmo modelo de equipamento disponível na Plataforma Multiusuário de 

Citometria de Fluxo do Instituto Oswaldo Cruz ou o citômetro FACSCalibur da empresa 

BD desta mesma plataforma. Estes equipamentos possuem dois lasers (488nm e 640nm) 

e respectivamente, sete e quatro canais de fluorescência, além de dois canais 

morfológicos para aquisição de amostras. Em geral, os painéis de anticorpos envolveram 

a combinação dos seguintes fluorocromos de forma simultânea: FITC, PE, PE-Texas 

Red, PerCP, PE-Cy7, APC, APC Alexa Fluor 750.  
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Para a imunomarcação de linfócitos, utilizamos anticorpos monoclonais 

produzidos em rato dirigidos a um marcador fenotípico e conjugados com diferentes 

fluorocromos ou corantes, segundo a tabela abaixo: 

 

Fluorocromo Marcador fenotípico (clone) 

Isotiocianato de fluoresceína (FITC) B220*** (RA3-6B2) 

Ficoeritrina (PE) CD3* (145-2C11), CD8*** (53-6.7), 

CD44** (IM7), CD69** (H1.2F3)  

Ficoeritrina-Texas Red (PE-Texas Red) B220** (RA3-6B2) 

Peridinina clorofila (PerCp) CD4** (RM4-5) 

Ficoeritrina-Cy7 (PE-Cy7) CD4* (L3T4), IFN-* (XMG1.2) 

Aloficocianina (APC) CD8** (53-6.7), CD138**, IFN-** 

(XMG1.2) 

Aloficocianina Alexa Fluor 750 (APC Alexa 750) 

ou Aloficocianina-Cy7 (APC-Cy7) 

B220** (RA3-6B2), CD8** (53-6.7), 

CD62L** (MEL-14) 

* eBioscience, ** BD Pharmingen™, ***SouthernBiotech. 

 

A análise dos dados adquiridos através de citometria de fluxo foi feita através do 

programa Summit versão 4.2 (DakoCytomation). Inicialmente, a partir dos parâmetros 

morfológicos de tamanho e granulosidade celular, foi determinada em gráficos de pontos 

DotPlot uma região de análise enriquecida em linfócitos. Procedeu-se à compensação 

eletrônica de todos os canais de fluorescência para reduzir a superposição dos espectros 

residuais, para isto foi utilizada a imunomarcação simples e a fluorescência interferente 

subtraída. Por seguinte foram feitas as análises de distribuição celular e fenótipo de 

expressão de moléculas de superfície ou intracitoplasmáticas. Através de gráficos 

bidimensionais tipo DotPlot, foi determinada a frequência relativa das sub-populações 

definidas pela expressão das moléculas de superfície ou intracitoplasmáticas. A análise 

em citometria também foi feita através de Histogramas com a intensidade de 

fluorescência de expressão em relação ao número de eventos adquiridos.  Ao número de 

células esplênicas viáveis foram aplicados os dados de frequência relativa para a 

determinação do número absoluto de células de cada subpopulação. 
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3.8. Separação celular e caracterização funcional de linfócitos T CD8+ 

 No 14º dia da infecção aguda (7 dias após o início do tratamento), a suspensão de 

esplenócitos totais de cada grupo experimental foi submetida a purificação da 

subpopulação CD8+ por separação magnética, por seleção negativa e ou por citometria 

de fluxo, o teste após separação celular revelou pureza acima de 98%. Os esplenócitos 

foram imunomarcados com um conjunto de anticorpos conjugados a esferas magnéticas 

específicas para moléculas presentes em células T CD8- e eluídos em uma coluna 

acoplada a um magneto (sistema de Midi- e Mini-MACS, Miltenyi Biotec®); a porção 

efluente foi coletada e quantificada em hemocitômetro para avaliar o rendimento, e foi 

feita a aquisição em citômetro de fluxo para avaliar pureza da técnica. Uma outra 

metodologia para a separação celular foi feita por citometria de fluxo utilizando o 

equipamento MOFLO ASTRIOS da Plataforma Multiusuário de Citometria de Fluxo do 

Instituto Oswaldo Cruz ou MOFLO LEGACY da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

através da imunomarcação de esplenócitos com anticorpos conjugados aos fluorocromos 

PE-Cy7 e APC específicos, respectivamente, para as moléculas CD4 (exclusão) e CD8 

(seleção). 

 As células CD8+ purificadas de cada grupo experimental foram mantidas em 

cultura em placas de 96 poços fundo em U na concentração de 2 x 105 células por poço. 

O meio de cultivo celular continha meio RPMI (Cultilab) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (Cultilab), 10 mM HEPES (Sigma-Aldrich®), 1% de L- glutamina (Sigma-

Aldrich®), -mercaptoetanol (Sigma-Aldrich®) e 1% aminoácidos não-essenciais (Sigma-

Aldrich®) e 1mM piruvato de sódio (Sigma-Aldrich®). As células foram mantidas durante 

36h em estufa de ambiente úmido a 37°C e saturando 5% de CO2, para a avaliação do 

padrão de produção de IFN-  após estímulo com anti-CD3 (BD Pharmingen™) adsorvido 

na placa na concentração de 10 g/ml e anti-CD28 (BD Pharmingen™) solúvel na placa 

na concentração de 1 g/ml. A produção de IFN- pelas células CD8+ purificadas e 

ativadas in vitro foi avaliada por imunomarcação e análise em citômetro de fluxo, 

conforme descrito previamente.  

 



14 

 

 

 

3.9. Análises estatísticas 

 A análise estatística foi feita após aplicação dos testes “Shapiro-Wilk normality 

test” e “D’ Agostino and Pearson” para verificar se os dados obedecem à curva de 

normalidade com intervalo de confiança em 95% e identificar o melhor método de análise. 

Para análise de três grupos utilizamos o teste “ANOVA Kruskal Wallis test” e as 

diferenças foram consideradas significativas quando o “p” foi menor ou igual a 0,05. 

Todas as análises foram realizadas no programa GraphPad Prism versão 5,0. 
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A) 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Avaliação do curso da infecção experimental pelo Trypanosoma cruzi  

 

Nosso modelo experimental envolvendo camundongos da linhagem C57BL/6 

infectados com 1x104 parasitos da cepa Y de Trypanosoma cruzi manifestou alta 

parasitemia. Foi feito o acompanhamento diário da infecção através da curva de 

parasitemia entre o 6º e o 13º dia após a infecção (dpi). Foram observados parasitas 

circulantes a partir do 6º dpi. O pico da parasitemia ocorreu no 8º dpi, e posteriormente a 

este, houve redução da carga parasitária na circulação sanguínea até níveis 

indetectáveis pela técnica utilizada (GRAF. 1A, linha azul, I). Como esperado, os animais 

infectados tratados com benznidazol (Bz) a partir do 7º dpi resultou em imediata redução 

da carga parasitária nos dias consecutivos ao tratamento até níveis indetectáveis, e de 

forma mais precoce do que no grupo infectado não-tratado (GRAF. 1A, linha vermelha). 

Todos os grupos experimentais apresentaram 100% de sobrevida até o fim do protocolo 

experimental utilizado (GRAF.1B).  

 

Gráfico 1- Análise de curva de parasitemia e sobrevida 

      

(A) Média e desvio-padrão da parasitemia de camundongos C57BL/6 infetados com 
inóculo de 1x104 parasitos da cepa Y de Trypanosoma cruzi (I) ou infectados e tratados 
com benznidazol a partir do 7º dpi (IBz). (B) Curva de sobrevida individual dos grupos 
experimentais não-infectado e não tratado N, I e IBz. Os dados são representativos de 
um experimento de um total de nove, com três a cinco animais por grupo em cada ponto 
de análise. 

 
 

 

B) 
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A) 

 

4.2. Avaliação da massa e celularidade esplênica  

 

Os resultados obtidos demonstram que o tratamento com Bz inibiu a perda de 

massa corpórea decorrente da infecção constatada em animais do grupo I (GRAF. 2A) e 

que os animais dos grupos I e IBz apresentaram elevação da massa esplênica absoluta 

em relação ao grupo N. Apesar dos grupos I e IBz apresentarem elevação da massa 

esplênica os animais do grupo IBz apresentaram valores menores que os animais do 

grupo I e intermediários entre esse e o grupo N (GRAF. 2B). Consequentemente, 

avaliamos através do índice massa esplênica/massa corpórea a alteração ponderal 

esplênica presente nos diferentes grupos ao longo do protocolo experimental. Através de 

tal índice, constatamos que de fato o aumento da massa esplênica detectado nos grupos 

I e IBz foi estatisticamente significativo em relação ao grupo N, e que o grupo IBz possui 

massa esplênica intermediária entre os grupos N e I com diferença estatística entre 

ambos (GRAF. 2C).  

 

 Gráfico 2- Massa corpórea e esplênica de camundongos infectados com a cepa Y do 

Trypanosoma cruzi 

               

Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Massa corpórea absoluta.  (B) Massa 
esplênica relativa.  (C) Massa esplênica relativa calculada através da razão entre a massa 
esplênica em mg por massa corpórea em g. Dados analisados no 14º dia pós-infecção, 
valores individuais de 13-20 animais agrupados a partir de um total de três a quatro 
experimentos. As barras horizontais representam a mediana para cada grupo. A 
diferença estatística significativa foi representada por: * = p< 0.05, ** = p< 0.001, *** = p< 
0.0001.   
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 Através da quantificação da celularidade esplênica constatamos que os animais 

dos grupos I e IBz apresentaram aumento com diferença significativa da celularidade em 

relação ao grupo N, e que não houve diferença estatística na flutuação celular esplênica 

encontrada nos animais dos grupos I e IBz. (GRAF. 3A). Por seguinte, avaliamos a 

correlação entre a massa esplênica e o aumento da celularidade no baço, nossos 

resultados demostram que neste órgão não houve correlação direta significativa entre as 

duas variáveis acima citadas (GRAF. 3B).     

 

Gráfico 3- Celularidade esplênica de camundongos infectados com a cepa Y do 

Trypanosoma cruzi 

 
 
 

 
 
Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Celularidade esplênica em número 
absoluto. (B) Análise de correlação entre a celularidade esplênica em número absoluto e 
a Massa esplênica absoluta. Dados analisados no 14º dia pós-infecção, valores 
individuais de 11-14 animais agrupados a partir de um total de três a quatro experimentos. 
As barras horizontais representam a mediana para cada grupo. A diferença estatística 
significativa foi representada por: * = p< 0.05, ** = p< 0.001, *** = p< 0.0001.   
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4.3. Caracterização da distribuição celular esplênica após a infecção experimental 

por Trypanosoma cruzi e tratamento com benznidazol 

 

A caracterização ex vivo do perfil fenotípico das células esplênicas indicou 

alterações na distribuição das subpopulações linfocitárias consideradas cruciais para o 

controle de infecções. Através de análises citofluorimétricas constatamos que os animais 

do grupo I exibiram uma redução estatisticamente significativa em relação ao grupo N na 

frequência relativa de células CD3+, CD4+ e B220+ simultaneamente dentro da população 

de linfócitos (GRAF. 4). Todavia, o perfil linfocitário esplênico encontrado no grupo IBz 

evidenciou que o tratamento a partir do 7° dpi impediu a diminuição de células CD3+ 

(GRAF. 4A), uma vez que não houve diferença estatística entre os grupos N e IBz. O 

tratamento com Bz também foi capaz de atenuar a diminuição de células T CD4+ (GRAF. 

4B). Apesar do tratamento com Bz ter proporcionado a redução mais branda ou a 

recuperação dos níveis de células T CD3+ e CD4+, ainda sim houve diferença estatística 

na frequência de tais células entre todos os grupos. Saliente-se que os animais do grupo 

IBz também apresentaram menor diminuição, ou recuperação parcial da frequência de 

células B em relação ao grupo I (GRAF. 4C), porém não houve diferença estatística entre 

tais grupos, em relação ao grupo N, ambos os grupos apresentaram menor frequência 

de células B com diferença estatisticamente significativa. A avaliação do número absoluto 

de células T CD3+ demonstrou que animais do grupo IBz apresentam aumento destas 

frente aos valores apresentados pelos outros grupos experimentais e que os animais do 

grupo I apresentam diminuição desta população celular em relação aos grupos N e IBz. 

Apesar dos animais do grupo I exibirem uma redução significativa na frequência de 

células CD4+ e de células B não constatamos diferença estatística numérica destas 

subpopulações linfocitárias esplênicas quando analisadas em número absoluto entre os 

diferentes grupos experimentais (GRAF. 4D, 4E e 4F). A análise da razão entre células 

T CD3+ e células B demostrou que dentre os grupos, os animais IBz apresentam maior 

relação de células T CD3+ por células B (GRAF. 4G). 
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Gráfico 4- Caracterização da distribuição celular esplênica ex vivo 

   

 

     
 

  
 
Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência de células T CD3+, (B) 
Frequência de células T CD4+, (C) Frequência de células B, (D) Número absoluto de 
células T CD3+, (E) Número absoluto de células T CD4+, (F) Número absoluto de células 
B, (G) Razão entre a mediana do número absoluto de células T CD3+ e de células B. 
Dados analisados no 14º dia pós-infecção, valores individuais de 10 a 43 animais 
agrupados de um total de três a nove experimentos. As barras horizontais representam 
a média para cada grupo. A diferença estatística significativa foi representada por: * = p< 
0.05, ** = p< 0.001, *** = p< 0.0001. 
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A) 

4.4. Caracterização da distribuição e estado de ativação de células T CD8+ 

esplênicas  

 

Nossos estudos demonstram que no modelo experimental utilizado, camundongos 

C57BL/6 infectados com a cepa Y de Trypanosoma cruzi, ocorre a redução simultânea 

da frequência de células TCD4+, células B. A análise da frequência de células T CD8+ 

esplênicas demonstrou que estas também estão diminuídas no baço de camundongos 

do grupo I (GRAF. 5A), havendo diferença estatisticamente significativa em relação ao 

grupo N. No entanto, constatamos que o tratamento dos animais infectados com 

benznidazol foi capaz de induzir o aumento da frequência e do número absoluto de 

células T CD8+ dos animais do grupo IBz frente aos animais dos grupos N e I (GRAF. 5A 

e 5B). Este aumento foi estatisticamente significativo, tanto em frequência como em 

número absoluto, na comparação entre animais dos grupos IBz e I, e IBz e N. Outrossim, 

saliente-se que esta expansão foi preferencial em relação as outras subpopulações 

estudadas.  

 

Gráfico 5- Distribuição de células T CD8+ esplênicas ex vivo  

                         

Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 

infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência relativa de células T CD8+, (B) 

Número absoluto de células T CD8+. Dados analisados no 14º dia pós-infecção, valores 

individuais de 10 a 43 animais agrupados de um total de três a nove experimentos. As 

barras horizontais representam a média para cada grupo. A diferença estatística 

significativa foi representada por: * = p< 0.05, ** = p< 0.001, *** = p< 0.0001. 

 

B) 
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 Através de análises multiparamétricas utilizando citometria de fluxo, estudamos o 

estado de ativação das células T CD8+ a fim de traçar aspectos ligados ao seu perfil 

funcional. A imunomarcação direcionada à molécula CD69 demonstrou que os animais 

do grupo I possuem maior frequência de células com o fenótipo que caracteriza ativação 

celular recente, CD8+CD69+, em relação aos grupos N e IBz. Os animais do grupo IBz 

apresentaram menores níveis de ativação recente em relação ao grupo I, estes níveis 

foram similares aos encontrados em animais do grupo N (GRAF. 6A, B, C e D).  

 
Gráfico 6- Análise do estado de ativação recente de células T CD8+ esplênicas ex vivo 

     

Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência da expressão de CD69 em 
células T CD8+. Dados analisados no 14º dia pós-infecção, valores individuais de 4 a 6 
animais de um experimento. As barras horizontais representam a média para cada grupo. 
(B, C e D) Histograma representativo da média de cada grupo experimental com as 
respectivas regiões de análise da frequência da expressão de CD69 em células T CD8+. 
O espectro sem preenchimento representa o isotipo controle e a barra a região que define 
a subpopulação de células CD69+CD8+. Devido ao tamanho da amostra não foram 
aplicados testes estatísticos para esta análise. 

 

 

Paralelamente à análise de CD69, avaliamos a frequência de expressão dos 

marcadores CD44 e CD62L em células CD8+. Foi realizada a avaliação dos fenótipos 

CD44HighCD62LLow e CD44LowCD62LHigh em células CD8+. Os resultados obtidos 

demonstram que ambos os grupos infectados, I e IBz, apresentaram menor frequência 

de células CD8+ virgens, definidas pela expressão de CD44LowCD62LHigh, em relação ao 

grupo N (GRAF. 7 B, local de análise R13). Nesse mesmo contexto, os resultados 

mostram aumento da frequência de células com fenótipo indicativo de memória efetora 

CD8+CD44HighCD62LLow em relação ao grupo N (GRAF. 7A e B, local de análise R10).  

N I IBz 

A) 

B) C) D) 
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Em nossas análises, constatamos também que a frequência de células 

CD8+CD44HighCD62LHigh é maior no grupo N em relação aos outros grupos experimentais 

e, que frente aos outros grupos experimentais, o grupo IBz apresenta menor frequência 

de células com este perfil (GRAF. 7B, local de análise R11). 

 

Gráfico 7- Análise do estado de ativação de células T CD8+ esplênicas ex vivo  

  

Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência de células T 
CD8+CD44HighCD62LLow. Dados analisados no 14º dia pós-infecção, valores individuais 
de 4 a 6 animais de um experimento representativo de um total de dois experimentos. As 
barras horizontais representam a média para cada grupo. (B) Dot plot representativo da 
média observada em cada grupo experimental com as respectivas regiões de análise 
definidas pela expressão de CD44 X CD62L em células T CD8+. Devido ao tamanho da 
amostra não foram aplicados testes estatísticos para esta análise. 
 

 

4.5. Caracterização da produção de IFN-pela subpopulação de células T CD8+ 

expandidas na fase aguda da infecção em animais tratados com Benznidazol 

 

Após constatarmos que o grupo IBz possui expansão preferencial de células CD8+ 

com perfil CD44HighCD62LLow, e que a maioria das células CD8+ deste grupo possui 

menor frequência de células em estado de ativação recente em relação ao grupo I, 

avaliamos a produção de IFN-. Investigamos se o tratamento com Bz após a infecção 

pela cepa Y de Trypanosoma cruzi também é capaz de imunorregular a frequência de 

células T CD8+ e T CD4+ produtoras de IFN-. Nossos ensaios ex vivo revelaram que 

ambas as subpopulações linfocitárias, T CD8+ e T CD4+, de animais infectados dos 
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A) 

grupos I e IBz apresentaram maior frequência de células produtoras de IFN- em relação 

ao grupo N (GRAF. 8A nos locais de análise R13 e R34, B e C). O tratamento com Bz 

em camundongos infectados não induziu diferença estatística significativa sobre a 

frequência de células CD8+ e CD4+ produtoras de IFN-em relação ao grupo I. Diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada apenas na comparação entre os grupos 

infectados (I e IBz) e animais sem infecção (N, GRAF. 8B e C). 

 

Gráfico 8- Avaliação ex vivo da produção de IFN- por células T esplênicas 

 

     

 

                             
 

Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Dot plots representativos da média 

observada em cada grupo experimental para produção de IFN- em células CD8+ e CD4+, 

(B) Frequência de células T CD8+IFN-+, (C) Frequência de células T CD4+IFN-+. Dados 
analisados no 14º dia pós-infecção, valores individuais de 12 a 15 animais agrupados de 
um total de três experimentos. As regiões de análise foram estabelecidas de acordo com 
o espectro de fluorescência das amostras simples positivas para CD8 e CD4 
respectivamente. As barras horizontais representam a média para cada grupo. A 
diferença estatística significativa foi representada por: * = p< 0,05, ** = p< 0,001, *** = p< 
0,0001. 
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Analisamos a produção de IFN- após a purificação de células CD8+ esplênicas de 

cada grupo experimental e subsequente cultivo in vitro durante 36 horas, em presença 

apenas de meio de cultura RPMI ou sob estímulo com anticorpo direcionado às moléculas 

CD3 e CD28. A infecção pelo Trypanosoma cruzi foi capaz de induzir aumento na 

frequência de células CD8+ produtoras de IFN- após estímulo (GRAF. 9). Apesar de as 

análises ex vivo mostrarem que as células T CD8+ de animais do grupo IBz não 

apresentam diferença quanto à produção de IFN-em relação ao grupo I, a avaliação da 

produção de IFN- após a purificação e cultivo sob estímulo revelou que essas células 

apresentaram maior potencial de produção de IFN- quando comparadas com as células 

T CD8+ purificadas dos animais dos grupos I e N (GRAF. 9). 

 

Gráfico 9- Avaliação in vitro da produção de IFN- após a purificação de células T CD8+ 

esplênicas e estímulo com anti-CD3 e anti-CD28 

 

 

 
Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência relativa de células T CD8+IFN-

+ (R4) cultivadas in vitro em meio RPMI sem estímulo. (B) Frequência de células T 

CD8+IFN-+ (R4) cultivadas in vitro com estímulo por anti-CD3 e anti-CD28. Dados foram 
analisados no 14º dpi; valores individuais de um pool de 3 animais por grupo de um 
experimento. 
 

A) 

B) 
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4.6. Caracterização da intensidade de expressão da molécula de superfície CD8 

pela subpopulação de células T CD8+ expandidas na fase aguda da infecção em 

animais tratados com Benznidazol 

 

Ao analisarmos a frequência de células com o fenótipo CD8Low em função da 

subpopulação total de células T CD3+, observamos aumento do fenótipo CD8Low em 

células T CD3+ no baço de animais dos grupos I e IBz em relação ao grupo N. Além disso, 

os animais do grupo IBz apresentaram maior frequência de células T CD3+ com o fenótipo 

CD8Low, em relação ao encontrado em animais do grupo I, entretanto não houve diferença 

estatística entre esses níveis (GRAF. 9A). Considerando a expansão celular constatada 

principalmente no grupo IBz, e o aumento da frequência de células CD8Low, analisamos 

o perfil de expressão da molécula CD8 na superfície de células T CD8+. Nossos 

resultados indicaram que adicionalmente ao aumento da frequência de células T CD8Low, 

ocorre a diminuição da intensidade de expressão da molécula CD8.  Tal diminuição foi 

maior em animais do grupo IBz quando comparada ao grupo I, porém não houve 

diferença estatística entre esses, conforme verificado em análise da mediana da 

intensidade de fluorescência (GRAF. 9B e C). Também não constatamos diferença 

estatística entre esses grupos quando analisamos a proporção de células CD8Low dentro 

da população CD8+ (GRAF. 9D). Ao avaliarmos a representatividade da população de 

células T CD8Low dentro da população total de células CD8+ para cada grupo 

experimental, através de um cálculo matemático (regra de três), obtivemos a partição 

média de 16,9% para o grupo N, 42,3% para o grupo I, e 49,4% para o grupo IBz. Desta 

forma, a representatividade da população CD8Low dentro da população total de CD8+ é 

maior após a infecção, e especialmente após o tratamento da infecção com Bz (GRAF. 

9D). 
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A) 

D) C) 

B) 

Gráfico 10- Avaliação de células com o fenótipo CD8Low  

 

                     

 

                          

 
 Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência de células T CD8Low analisadas 
em função de células T CD3+. (B) Histograma da expressão de CD8 de 1 animal 
representativo de cada grupo. O espaço compreendido entre as 2 linhas tracejadas indica 
a baixa expressão de CD8 nos grupos I e IBz (azul e vermelho, respectivamente, em 
superposição) em relação ao grupo N (cinza, sólido). (C) Mediana individual da 
intensidade de fluorescência da imunomarcação para CD8 analisada na região de células 
T CD8+. (D) As barras horizontais representam a mediana para cada grupo, frequência 
média relativa de células T CD8+ (azul claro) contendo a partição de CD8Low (azul mais 
escuro). Dados analisados no 14º dia pós-infecção, valores individuais de 8 a 11 animais 
agrupados de um total de dois experimentos. 
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A análise do fenótipo CD8Low em função das células T CD8+ com perfil indicativo 

de diferenciação efetora demonstrou que as células CD8Low dos animais dos grupos I e 

IBz apresentam-se em baixa frequência dentro do subgrupo de células 

CD8+CD44HighCD62LLow totais, em comparação ao grupo N (GRAF. 10A), por outro lado, 

quando aplicamos nossa análise de perfil efetor em função de células com fenótipo 

indicativo de memória efetora, constatamos que células CD8Low são predominantemente 

CD44HighCD62LLow (GRAF. 10B e C). 

 

Gráfico 11- Avaliação da frequência de células esplênicas com o fenótipo CD8Low 

           

 

Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 
infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Frequência de células CD8Low analisadas 
em função de células CD8+CD44HighCD62LLow. (B) Frequência de células 
CD8+CD44HighCD62LLow analisadas em função de células CD8Low. (C) Dot plot 
representativo da média observada em cada grupo experimental com as respectivas 
regiões de análise definidas pela expressão de CD44 X CD62L em células CD8Low. Dados 
analisados no 14º dia pós-infecção, valores individuais de 4 a 12 animais agrupados de 
um total de dois experimentos. As barras horizontais representam a média para cada 
grupo. A diferença estatística significativa foi representada por: * = p< 0,05, ** = p< 0,001, 
*** = p< 0,0001. 
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4.7. Caracterização da intensidade de expressão da molécula de superfície CD8 

pela subpopulação célular CD8+ produtora de IFN-durante a fase aguda da 

infecção por Trypanosoma cruzi 

 

Uma vez que constatamos através de nossos ensaios  que o perfil de ativação de 

células CD8Low é majoritariamente característico de células com perfil efetor, visto que 

tais células podem ser importantes produtoras de IFN-, citocina que exerce um papel 

crucial na resposta Trypanosoma cruzi específica, executamos experimentos para   

caracterizar a intensidade de expressão da molécula CD8 presente na  superfície da 

subpopulação de células CD8+ esplênicas totais, assim como em células CD8+ produtoras 

de IFN-neste mesmo órgão.  Desta forma, demostramos através de nossa sequência 

de análises que os animais de ambos os grupos infectados, I e IBz, apresentaram maior 

frequência de células CD8+ com o fenótipo CD8LowIFN-no baçocerca de ( em 

relação ao fenótipo CD8HighIFN-(GRAF. 11A e 11B)enquanto que em animais do 

grupo N tal dinâmica CD8LowIFN- CD8HighIFN-possui relação inversa à relação 

encontrada em animais do grupo I e IBz (GRAF. 11A). Por seguinte, utilizamos uma 

análise mais específica do perfil de células CD8+IFN-+. Através da análise de CD8Low em 

função da região de células com o fenótipo CD8+IFN-+, detectamos que de fato os 

animais dos grupos I e IBz apresentaram frequência majoritária de células com o perfil 

CD8Low em relação ao grupo N, bem como que o perfil CD8Low nos animais do grupo I e 

IBz predomina em relação ao perfil CD8High (GRAF. 11C). 
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A) 

B) C) 

 

Gráfico 12- Avaliação da frequência de células com o fenótipo CD8Low em função de 

células T CD8+ produtoras de IFN-

 

 

  

                             

 
Grupos experimentais não-infectado e não-tratado (N), infectado não-tratado (I) e 

infectado e tratado com benznidazol (IBz). (A) Dotplots CD8 x IFN- dentro da região de 
células CD8+, o quadrante superior define a região de células CD8High e o inferior de 
células CD8Low, ambos apresentam o valor mediano de um animal representativo de cada 

grupo; (B) Frequência individual de células T CD8LowIFN-analisadas em função da 

subpopulação de células CD8+. (C) Dotplots CD8 x IFN- dentro da região de células 

CD8+IFN- de um animal representativo da mediana de cada grupo, o quadrante R16 
define a região de células CD8Low. (D) Frequência de células CD8Low analisadas no grupo 

de células CD8+IFN-.  
 

 

 

N I IBz
0

20

40

60

80

100
* *

* * *

G r u p o s  exp er im en ta is

C
D

8L
o

w
I
F

N
- 
+
/
C

D
8+
I
F

N
- 
+
 
(
%

)

N I IBz 

0,8% 6% 4% 

0,3% 10% 9% 



30 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O estudo da doença de Chagas através de modelos experimentais tem 

possibilitado o conhecimento de diversos fatores relacionados à dinâmica biológica das 

diferentes cepas de Trypanosoma cruzi, à resposta imunológica desencadeada pela 

infecção, à patogênese das diferentes fases da doença e ao potencial quimioterápico de 

novas drogas. Neste sentido, pares hospedeiro-cepa do parasito têm sido definidos 

conforme as especificidades dos estudos. Por exemplo, para o ensaio de ação 

terapêutica de novas drogas, o modelo que envolve camundongos Swiss infectados com 

a cepa Y é definido como padrão (ANDRADE, 1985). Em nossos experimentos, 

utilizamos o modelo envolvendo a infecção com a cepa Y de Trypanosoma cruzi e 

camundongos isogênicos C57BL/6, tal escolha foi feita pelo fato dessa linhagem ser mais 

resistente a infecção, uma vez que utilizamos uma cepa altamente virulenta, e ideal para 

experimentos de estudo da fase crônica da doença de chagas, essa linhagem também é 

o fundo genético presente na maioria das linhagens de camundongos geneticamente 

deficientes em fatores fundamentais para a resposta imune do hospedeiro contra a 

infecção pelo Trypanosoma cruzi, tais como o IFN- e a molécula CD8 (ROMANHA, 2002; 

FERRAZ, 2009). Por outro lado, poucos estudos têm utilizado o par de cepa-camundongo 

que utilizamos no presente estudo, devido principalmente as características de virulência 

da cepa Y sua maior aplicação está relacionada a estudos sobre a fase aguda e teste de 

drogas que pareiam essa cepa a linhagens de camundongos altamente susceptíveis.  

Nossos resultados sobre o curso da infecção e tratamento com Bz corroboram os 

dados da literatura em modelos envolvendo camundongos Swiss, que demonstram que 

a cepa Y de fato é altamente virulenta, capaz de induzir parasitemia patente (ROMANHA, 

2002 FERRAZ, 2009; OLIVIERI, 2010). Além disso, corrobora também os dados da 

literatura que demonstram que o tratamento com Bz é capaz de reduzir a carga 

parasitária e abreviar o curso da infecção (MURTA, 1999; PIAGGIO, 2001).  

A infecção pelo Trypanosoma cruzi gera flutuações das subpopulações 

linfocitárias em diferentes compartimentos linfoides (MORROT, 2012), dentre eles, o 

baço, um importante órgão linfoide secundário relacionado à resposta imune adaptativa 

sistêmica.  Nesse contexto, encontramos importante aumento da massa e celularidade 
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esplênicas nos grupos de animais infectados e infectados e tratados com Bz. Tal aumento 

é relacionado principalmente à expansão clonal de linfócitos (MINOPRIO, 1986). 

Entretanto, considerando que não constatamos correlação positiva entre o aumento da 

massa esplênica e o aumento da celularidade, sugerimos que o aumento da massa 

esplênica em animais infectados esteja em parte relacionado a distúrbios hemodinâmicos 

que poderiam resultar em estase sanguínea e/ou extravasamento de líquido para o tecido 

esplênico, bem como a presença do parasito nesse órgão. Ambos os processos poderiam 

contribuir para aumento de massa tecidual independente de aumento da celularidade 

esplênica dos animais do grupo I em relação ao grupo IBz. Uma importante observação 

sobre a dinâmica da distribuição celular em órgãos linfoides secundários de 

camundongos infectados pelo Trypanosoma cruzi se refere à expansão policlonal de 

linfócitos T e B (MINOPRIO, 1986a; MEIS, 2009), entretanto, em nosso modelo e dia 

analítico pós-infecção, constatamos que animais do grupo I não apresentaram expansão 

na frequência relativa ou no número absoluto de células T CD4+e CD8+, assim como de 

células B, que pudesse ser indicativo da esplenomegalia observada. Tal fato pode ser 

efeito de mecanismos regulatórios que envolvem a morte de linfócitos T por apoptose 

induzida por ativação (AICD), os quais podem ser responsáveis pela persistência do 

parasito (Lopes, 1995 e 1996). É importante destacar que, apesar de não ser o foco do 

nosso trabalho, decidimos investigar a possível presença de outros grupos linfocitários 

no baço dos animais infectados. Contudo, os estudos preliminares em que adicionamos 

imunomarcações para células NK e plasmócitos (este último, ao se diferenciar a partir de 

linfócito B, perdem a expressão do marcador  B220, alvo de fenotipagem em nosso 

trabalho) não revelaram participação importante dessas subpopulações na distribuição 

da população linfoide desses animais (dados não mostrados).  

As subpopulações linfocitárias T e B são fundamentais para o controle da infecção, 

tal fato foi demonstrado experimentalmente com depleção específica das subpopulações 

de linfócitos T CD4+ e CD8+ (TARLETON, 1994; ROTTENBERG, 1993), o que acarretou 

aumento na parasitemia e maior grau de parasitismo tissular. Como as formas 

amastigotas proliferam no interior de células, estas devem ser apresentadas para 

linfócitos CD8+ via moléculas do MHC (Complexo Principal de Histocompatibilidade) 

classe I, segundo o processamento para antígenos de origem endógena. Camundongos 
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que não expressam moléculas de MHC classe I (“nocaute” para o gene da 2-

microglobulina) e que não possuem linfócitos T CD8+ são mais susceptíveis à infecção, 

apresentando parasitemia e parasitismo tissular maior, porém com níveis menores de 

inflamação no tecido cardíaco. (TARLETON, 1992; ROTTENBERG, 1993). Nossas 

avaliações para investigar a dinâmica de distribuição das subpopulações linfocitárias 

durante a infecção e/ou tratamento com benznidazol demonstrou que animais do grupo I 

apresentam diminuição na frequência das subpopulações linfocitárias T e B , por outro 

lado, animais do grupo IBz apresentaram diminuição mais branda ou recuperação parcial 

de células T CD4+ e B, expansão preferencial em frequência e número absoluto de 

células T CD8+ esplênicas. Saliente-se que nesse grupo a razão do número absoluto de 

células T CD3/ número absoluto de células B é cerca de duas vezes maior que a razão 

entre essas células nos grupos N e I. Tal fenômeno, mais especificamente a expansão 

preferencial de células T CD8+, foi similar ao encontrado por nosso grupo em estudos 

que envolveram camundongos da linhagem Swiss (OLIVIERI, 2002) e pode ser 

determinante para o controle da infecção e dos efeitos que resultam na patogênese da 

doença a longo prazo.  

Para investigarmos o engajamento de células T CD8+ na resposta à infecção 

avaliamos o perfil de ativação celular após 14 dias de infecção. Nossos experimentos 

demonstraram que os animais do grupo I apresentaram aumento na frequência de células 

CD8+ com o perfil indicativo de ativação recente CD8+CD69+ e que tal perfil de ativação 

recente não foi constatado em animais do grupo IBz. Esse resultado parece demonstrar 

uma certa incongruência em razão de maior expansão linfocitária no grupo tratado em 

comparação ao grupo infectado não-tratado. Por um lado, podemos imaginar que a 

intensa expansão de células T poderia também resultar em morte celular induzida por 

ativação, o que justificaria uma visualização reduzida de células recém-ativadas. Por 

outro, se levarmos em consideração o efeito regulador de CD69 sobre o receptor de 

esfingosina-1-fosfato (S1P1) e, de forma oposta, o efeito regulador de S1P1 sobre a 

expressão de CD69 (MATLOUBIAN, 2004), um fenômeno mais complexo poderia estar 

operando nesse caso. Visto que S1P medeia a saída de linfócitos de órgãos linfoides 

periféricos, podemos sugerir que a menor frequência de células T CD8+CD69+, 

concomitante à maior frequência de células T CD8 no baço de animais infectados e 
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tratados, represente uma saída acelerada dessas células para a circulação sanguínea. 

Investigação nesse sentido deve ser realizada, e pode revelar aspectos importantes da 

saída, recirculação e ação efetora de células T CD8 que se expandem no baço de animais 

infectados e tratados com Bz.  

 Para avaliar de forma mais detalhada o perfil de ativação de células T CD8+, 

utilizamos imunomarcações direcionadas às moléculas CD44 e CD62L. Em 

camundongos, esses marcadores podem ser usados para subdividir células virgens e 

células ativadas, sendo que as últimas podem ser definidas por fenótipos indicativos de 

células T de memória efetora (TEM) e células T de memória central (TCM) (SILAEVA, 

2013).  Nossos resultados indicam que apesar de o grupo IBz apresentar menor 

frequência de células com fenótipo de ativação recente, a maior parte das células T CD8+ 

desse grupo, bem como do grupo I, parecem estar engajadas com a resposta à infecção, 

uma vez que ocorre a diminuição do fenótipo CD44LowCD62LHigh característico de células 

virgens. Dentre as subdivisões do fenótipo efetor, constatamos em ambos os grupos o 

aumento do perfil indicativo de memória efetora caracterizado pela expressão 

CD44HighCD62LLow, e menor frequência de células T CD8+ com perfil compatível de 

células de memória central CD44HighCD62LHigh.  Ambas as subpopulações podem ser 

importantes para o controle da infecção aguda, uma vez que são potenciais produtoras 

de mediadores importantes para o estabelecimento da resposta imune contra diversos 

patógenos (KIMURA, 2013; PARISH, 2009).  Entretanto algumas diferenças entre essas 

subdivisões são extremamente importantes quanto ao seu potencial protetor. Células TEM 

geralmente exibem citotoxidade imediata, enquanto que células TCM tipicamente 

produzem mais IL-2 e possuem maior potencial proliferativo (WHERRY, 2003; WOLINT, 

2004). Esta diferença biológica pode ser extremamente importante para conferir proteção 

a longo prazo, pois, após o período de contração da resposta imune, muitas células TEM 

morrem por apoptose (PARISH, 2014). Nesse contexto, é importante salientar que a 

distribuição dos diferentes subgrupos de células T CD8+ possam estar sob influência de 

morte celular induzida por ativação, um fenômeno já demonstrado anteriormente como 

participante da regulação à resposta aguda de células T na infecção pelo Trypanosoma 

cruzi (LOPES, 1996). Não obstante, é importante destacar que a morte celular de células 

T parece estar diminuída em animais infectados e tratados com Bz (OLIVIERI, 2002).  
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Os resultados de produção de IFN-obtidos através da avaliação da produção ex 

vivo por células T esplênicas, revelou que os animais do grupo N apresentam menor 

frequência de células T CD4 e CD8 produtoras de IFN- em relação aos grupos I e IBz, 

e que esses dois últimos grupos apresentam frequência similar de produção dessa 

citocina. Um fato interessante a salientar é a frequência de células produtoras de IFN- 

após a purificação de células T CD8+ e estímulo com anti-CD3 e anti-CD28, ter sido maior 

no grupo IBz frente aos outros grupos experimentais. Tal resultado corrobora estudos 

anteriores onde é postulado que o tratamento da infecção por Trypanosoma cruzi com 

Bz pode atuar amplificando a resposta imune parasito-específica (MICHAILOWSKY, 

2001).  

A participação da resposta imune proporcionando o controle de doenças 

infecciosas é fundamental. Estudos clínicos e experimentais em doença de Chagas 

mostram que a participação de células T CD8+ e do IFN- para o controle da infecção 

pelo Trypanososma cruzi é extremamente importante, mesmo diante da intervenção 

terapêutica com drogas tripanocidas. Nesse sentido, estudos com camundongos 

C57BL/6 geneticamente deficientes em células T CD8+, T CD4+ ou IFN- demonstraram 

que esses animais não apresentam controle eficiente da infecção, quando comparados 

com animais controle (FERRAZ, 2009). Destaque-se também que pacientes com melhor 

prognóstico da doença de Chagas possuem maior frequência de células T CD8+ parasito-

específicas produtoras de IFN- (LAUCELA, 2009; ALBAREDA 2010). Além disso, 

antígenos de Trypanosoma cruzi imunodominantes, em sua capacidade de induzir a 

resposta por células T CD8+, têm sido testados para o desenvolvimento de vacinas 

(ROSENBERG, 2010), o que torna extremamente necessário conhecer o perfil das 

células T CD8+ capazes de estabelecer proteção contra esse patógeno. 

Nossas análises também indicaram uma diminuição importante da expressão da 

molécula de superfície CD8. Demonstramos que células com baixa expressão de CD8 

presente no baço de animais infectados durante a infecção aguda de fato tratam-se de 

linfócitos T, pois ocorrem na população de linfócitos CD3+. A avaliação da partição de 

células T CD8Low dentro da população total de células T CD8+ revelou que estas 

compõem cerca de 50% da população total de células T CD8+ nos animais do grupo I e 

IBz. Paralelamente, destacamos ainda que apesar da baixa frequência do fenótipo 
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CD8Low em células T CD8+ com fenótipo memória/efetor nos grupos I e IBz em relação 

ao grupo N, quando restringimos a análise do perfil de ativação em função específica de 

células com o perfil CD8Low, constatamos que essas de fato parecem estar envolvidas 

com a resposta parasito-específica, pois animais dos grupos I e IBz possuem frequência 

majoritária de células CD44HighCD62LLow em células com o fenótipo CD8Low. Um dado 

bastante interessante, encontrado no presente estudo e que corrobora o que sugerimos 

acima sobre o engajamento e especificidade de células CD8Low, diz respeito ao fato de a 

maior parte das células T CD8+IFN-+ de camundongos dos grupos I e IBz possuírem 

baixa expressão da molécula CD8 na superfície das células CD8+, resultando em 

aumento importante de células com fenótipo CD8Low.O efeito funcional da modulação 

negativa da molécula CD8 ainda não é bem conhecido em células da periferia. Muitos 

estudos demonstraram que a molécula CD8 pode atuar no engajamento do receptor de 

células T (TCR) e aumentar sua avidez de ligação ao complexo peptídeo-MHC (pMHC) 

(KORETZKY, 2010). Essa interação resulta em aumento da concentração de Lck através 

da ligação CD8-pMHC-TCR, e promove a fosforilação dos imunorreceptores padrões 

baseado em tirosina, os ITAMs, (immunoreceptor tyrosine-based activation motif), da 

cauda citoplasmática de subunidades CD3 associadas com o complexo TCR-CD3 (LI, 

2013). Estudos sobre a subpopulação CD8Low demonstram que as células com esse 

fenótipo possuem maior potencial proliferativo, menor percentual de CD62L, CD45RO, 

CD95 em sua superfície e menor secreção de perforina em comparação a células T CD8 

normais, mas ambos os perfis apresentaram similar produção de IFN- após estímulo 

(TRAUTMANN, 2003). Durante a fase crônica da infecção experimental por Trypanosoma 

cruzi foi demonstra do que as células T CD8Low possuem redução das isoformas de CD45 

e bloqueio da ativação via CD69 e CD25. Ainda neste trabalho foi demonstrado que a 

frequência de células produtoras de IFN- é similar entre as subpopulações T CD8Low e 

T CD8 normais durante a fase crônica, tal fenômeno não aconteceu na fase aguda, onde 

a frequência de células produtoras de IFN- foi maior em células e T CD8+ normais 

(GRISSOTO, 2003).   A diferença entre esse resultado durante a fase aguda e os nossos 

pode ter ocorrido principalmente pela diferença de ponto analítico, dados do nosso grupo 

demonstra ram que a expansão de células T CD8+ ocorre principalmente 14 dias após a 

infecção, bem como pelo fato da parasitemia ainda é patente em animais infectados não-
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tratados nove dias após a infecção (OLIVIERI, 2002), pois sabe-se que o controle da 

parasitemia nesta fase é dependente da resposta imune estabelecida e o ponto de 

análise neste dia pode ser precoce ao fenômeno de engajamento da resposta imune 

celular.  Apesar de poucos estudos sobre o potencial de resposta de células T CD8Low, 

as avaliações fenotípicas e funcionais são extremamente sugestivas de que estas células 

estejam num estágio de célula TEM ou TCM e que estas podem ser importantes para o 

controle de infecções virais e parasitárias. Desta forma, fazem se necessários estudos 

mais aprofundados sobre a caracterização do seu estado de exaustão e a avaliação de 

fatores celulares intrínsecos tais como T-bet e eomesodermin em células T CD8Low 

durante a fase aguda e crônica da infecção pelo Trypanosoma cruzi. Assim, temos a 

perspectiva de aplicar nossos estudos a investigação do significado biológico/funcional 

da modulação negativa da molécula CD8. 
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6. CONCLUSÃO  
 
 

 Os ensaios de fenotipagem esplênica revelaram que o tratamento com 

Benznidazol altera a distribuição das diferentes populações linfocitárias, 

particularmente da subpopulação de células T CD8+, induzindo sua expansão in 

vivo, e maior produção de IFN- após estímulo com anti-CD3 e anti-CD28 in vitro. 

 

  A baixa frequência/expressão de CD69, CD62L e maior frequência e expressão 

de CD44, junto ao potencial aumentado de produção de IFN- após estímulo com 

anti-CD3 e anti-CD28 in vitro é indicativo de células de memória/efetora.  

 

 A maior parte das células T CD8+ produtoras de IFN- dos grupos I e IBz são 

células com o fenótipo CD8Low, que estão significativamente aumentadas no baço 

desses animais dentro da subpopulação CD3+. Tal fenótipo representa uma 

partição importante  quando avaliada sua frequencia em relação a a população 

CD8+ total de animais do grupo I e IBz. 
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APÊNDICE A – Artigo científico (manuscrito a ser submetido à revista “Clinical 

and Experimental Immunology”). 

 Consideramos a temática relativa à questão da terapia por intervenção tripanocida 

na infecção pelo Trypanosoma cruzi, e seu efeito na resposta imune, como central na 

discussão atual sobre a immunorregulação na doença de Chagas. Nesse contexto, 

apresentamos aqui o manuscrito relativo ao meu trabalho de dissertação de Mestrado. 

Neste, abordamos a expansão da subpopulação de células T CD8+ durante a infecção 

pelo Trypanosoma cruzi em animais tratados com benznidazol (Bz). Demonstramos a 

caracterização fenotípica desse grupo celular no que se refere a marcadores de ativação 

linfocitária e, funcionalmente, à produção de IFN- Nessa caracterização, salientamos a 

observação central de células T CD8 produtoras de IFN- dos animais infectados 

(tratados ou não) estarem compreendidas em um subgrupo de células com baixa 

expressão da molécula CD8 (células T CD8Low). 

 


