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Critério de Escolha para o Modelo de
Hospedeiro Animal e da Cepa do Parasita
Solange L. de Castro & Tania C. Araújo-Jorge

A existência de vários modelos experimentais aplicados ao estudo do curso da infecção por Trypanosoma
cruzi nos indica, claramente, que não há um único modelo de escolha, nem um modelo consensual e nem
mesmo um modelo que possa ser definido como o mais vantajoso (ver Capítulo 9). A escolha do modelo a
ser utilizado deve ser feita após análise de vários pontos, em especial a pergunta que se quer abordar no
estudo. A depender do fenômeno em foco, existem modelos animais que o reproduzem de modo melhor ou
pior. Além disso, a identificação de grupos de cepas de parasita circulantes exclusivamente no ciclo de
transmissão silvestre e no ciclo domiciliar/peridomiciliar humano (Tibayrenc, 1995; Zingales et al., 1998)
levanta a questão da relevância de se proceder a estudos de processos fisiopatológicos representativos da
doença de Chagas humana, predominantemente com cepas circulantes no ciclo doméstico de contaminação humana, correlacionando, sob um ponto de vista antropocêntrico, a utilização de cepas do ciclo silvestre.
Em todos os casos, as vantagens ou desvantagens do uso de determinado modelo referem-se à morbidade
(gênese de doença) e à mortalidade (grau de virulência apresentado pelo parasita naquele modelo), comparativamente à infecção humana. Nesse sentido, a principal desvantagem do modelo camundongo, que é a
alta taxa de mortalidade na fase aguda, com lesões que são incomuns na infecção humana aguda, pode ser
contornada com a combinação de uma linhagem mais resistente, um menor inóculo, uma cepa de parasita
característica do ciclo doméstico isolada de paciente, ou de triatomíneo/reservatório no peridomicílio. Na
realidade este raciocínio, que está bem comprovado no modelo do camundongo, é válido para qualquer
espécie de mamífero que venha a ser utilizada. Foi o extenso estudo no modelo do camundongo, por um
grande número de grupos de pesquisa e utilizando as mais variadas combinações de cepas de parasita e de
linhagens hospedeiras, que permitiu a conclusão consensual de que cada par é um par (Tarleton, 1995),
confirmado também no modelo do rato (Rivera-Vanderpas et al., 1983). Pontos de controvérsia quanto à
validade de certo modelo para reproduzir determinados aspectos da doença humana devem ser analisados
sob a mesma ótica que permitiu esse consenso para o caso do camundongo. Assim, o fato de alguns autores
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reportarem o encontro, ou não, de megacólon ou de freqüência maior ou menor de miocardite em coelhos
infectados estudados por diversos grupos pode se relacionar com o uso de diferentes cepas do T. cruzi (ver
Capítulo 9), ou de coelhos com diferentes back-grounds genéticos.
Dois pontos importantes a ressaltar são a existência de determinado fenômeno na espécie que se quer
ter como modelo e a fase da doença que se quer reproduzir. Alguns aspectos da doença humana, como por
exemplo, a presença de anticorpos naturais antigalactose e sua associação com a forma clínica “indeterminada”
da doença de Chagas, só ocorrem em primatas, e não podem, portanto, ser estudados em nenhum outro
modelo (ver Capítulo 4). Quanto à fase da infecção, a grande maioria dos estudos com experimentação
animal se deteve apenas na fase aguda, mas é muito pequeno o número de trabalhos sobre esta fase na
infecção humana, até mesmo pelo processo de controle da transmissão vetorial. O desafio de encontrar
modelos animais adequados para o estudo da fase crônica, incluindo a forma indeterminada, permanece
atual. Nesse sentido, o trabalho com animais de pequeno porte, especialmente roedores com vida curta
(camundongo e rato), traz um facilitador, pois a freqüência de obtenção de animais em fase crônica pode ser
maior. Recentemente demonstrou-se que o hamster reproduz, do ponto de vista histopatológico, algumas
das características mais importantes da doença de Chagas crônica, como miocardite com despopulação
neuronal acompanhada de transtornos eletrocardiográficos, miosite, ganglionite e dilatação ou alongamento do cecum com distúrbios de motilidade. Por outro lado, a forma indeterminada parece ser a mais
freqüentemente observada no coelho infectado experimentalmente com T. cruzi.
É importante mencionar que aspectos da infecção por T. cruzi em mamíferos silvestres, como Calomys callosus,
gambás e cuícas (ver Capítulos 3 e 9), podem ser de grande valia para a compreensão de mecanismos fisiológicos
da manutenção do parasita em reservatórios silvestres, da evolução do equilíbrio parasita-hospedeiro, bem como
de aspectos comparativos da patogênese e da susceptibilidade a quimioterápicos de cepas circulantes nos ciclos
silvestre e doméstico.
A Tabela 1 busca traçar um quadro comparativo dos diferentes modelos descritos neste manual, indicando se
o parâmetro já foi (+) ou não foi (-) descrito no modelo em questão. Na maioria dos casos todos os resultados
podem ser correlacionados, com variações de freqüência e de intensidade de ocorrência do fenômeno, a depender
da cepa de parasita utilizada, da via e intensidade do inóculo.
A mensagem final que nos parece essencial a destacar é a de que ao iniciar o estudo da infecção por T.
cruzi em um determinado modelo experimental, independente dos fatores que concorreram para a escolha daquele modelo, deve ser feita uma profunda revisão bibliográfica com a identificação de todos os
trabalhos que já utilizaram aquela espécie e o levantamento dos resultados obtidos com diferentes cepas
do parasita. É importante também o conhecimento mais completo possível do comportamento biológico
e dos marcadores moleculares da cepa de parasita escolhida (ver Capítulo 10.2, cepas de eleição), saber
em qual biodema e zimodema a cepa se insere (Andrade & Magalhães, 1996), qual a linhagem, e se está
agrupada em T. cruzi I ou T. cruzi II (ver Capítulo 10.2, e Anexo referente à nomina de T. cruzi). Na
tentativa de aumentar a massa de conhecimentos produzidos por diversos grupos de pesquisa com uma
mesma cepa, a OMS escolheu o clone CL-Brener como clone de referência para o Projeto Genoma de T.
cruzi. Provavelmente essa escolha vai gerar um certo volume de trabalho com este clone, mas a investigação sobre a heterogeneidade intra-específica que é característica deste microorganismo, certamente exigirá a confirmação de dados com cepas de características diferentes.
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Tabela 1 – Quadro comparativo da reprodutibilidade de aspectos da doença de Chagas humana em diferentes
modelos experimentais e de suas condições operacionais
Modelo animal

cdg

rat

coe

Fase aguda
Chagoma de inoculação
Parasitemia (v)
Sorologia anti T. cruzi positiva
Tendência à mortalidade (v)
Alterações eletrocardiográficas (v)
Miocardite à histopatologia (v)
Miosite à histopatologia (v)
Pan-infectividade
Fibrose
Esplenomegalia e linfoadenomegalia

+
+
+
a
+
+
+
+
+
+

+
+
+
b
+
+
+
+
+

+
+
+
b
+
+
+
+
+

Fase crônica - forma indeterminada
Duração

c

c

Fase crônica cardíaca e/ou digestiva
Cinética de desenvolvimento da fase crônica
Encontro de ninhos de amastigotas (v)
Alterações eletrocardiográficas (v)
Cardiopatia (v)
Formação de megas (v)
Megaesôfago
Alterações neurológicas
Fibrose miocárdica

r
+
+
+
+
+
+
+

Facilidade de manuseio
Facilidade de manutenção de colônias
Custo operacional

a
a
b

ham

cal

cão

mac

+
+
+
b
+
+
+
+
+
+

+
+
+
b
?
+
+

+
+
+
B
+
+

+

+

?

?

?

l

l

r
+
+
+
+
+
?
+

d
+
+
+
+

d
+
+
+
+
+

?
-

d
+
+
+
?
?

d
?
+
+
?
?

a
a
b

m
a
m

m
a
b

m
m
?

m
n
a

b
n
a

Aspecto da doença humana reproduzida
+
+
+
b
+
+

+

+: ocorre em algum par parasita-hospedeiro; -: negativo; v: variável com a cepa de Trypanosoma cruzi e/ou com a linhagem genética do
animal e/ou com a intensidade do inóculo; r: rápida (seis a doze meses); d: demorada (> dois anos); s: sim; n: não; a: alta; b: baixa; m:
média; c: curta (dois a seis meses); l: longa (anos).

Finalmente, fatores que podem não ser decisivos, mas que certamente são importantes, referem-se às
condições operacionais. Estas vão desde a experiência prévia do grupo no uso de determinado modelo e a
necessidade de incorporação de pessoal com experiência de manejo do animal a ser usado, até o custo, a
disponibilidade de fornecimento e as condições laboratoriais e de infectório para manejo dos animais normais e infectados que comporão os grupos experimentais. As condições ambientais para a experimentação
também podem ser limitantes ou decisivas para a escolha do modelo a ser empregado. Por exemplo, o
trabalho com fêmeas requer a existência de salas especiais isoladas apenas para este gênero, pois a presença
de machos na sala pode gerar sensações olfatórias que levem a alterações no ciclo estral das fêmeas, que por
sua vez podem potencialmente interferir na sua imunidade inata. Já o trabalho com cães ou macacos implica condições laboratoriais e de infectório específicas para estes casos. As condições psicológicas da equipe
para lidar com os animais também são fatores importantes, pois podem influir quando o pesquisador ou
técnico precisar sacrificar fêmeas grávidas, cães ou macacos submetidos a longos períodos de observação.
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10.2

Trypanosoma cruzi: Cepas de Eleição
Octavio Fernandes & David A. Campbell

Tradicionalmente o Trypanosoma cruzi apresenta como característica uma grande diversidade genética intraespecífica, demonstrada por diferentes técnicas bioquímicas e moleculares, se tratando na realidade de um complexo heterogêneo de subpopulações. As análises realizadas por distintos métodos sempre procuraram correlacionar
características genéticas com propriedades biomédicas do parasito.
Uma das primeiras metodologias aplicadas em diversos isolados, clones e cepas de T. cruzi foi o perfil de
restrição do kDNA. Esta técnica agrupou determinadas populações dos parasitos através dos padrões apresentados pelos fragmentos de restrição do DNA mitocondrial, em grupos denominados esquizodemas (Morel et al.,
1980; Morel & Simpson, 1980). O potencial desta metodologia foi explorado em diferentes contextos e conseguiu atestar que o hospedeiro vertebrado se encontra parasitado por uma população de T. cruzi, que pode ser
selecionada por distintos filtros como hemocultura, xenodiagnóstico, cultura in vitro e mesmo a própria interação
parasito-hospedeiro (Deane et al., 1984; Morel et al., 1986).
De forma consistente com os achados de heterogeneidade obtidos com os padrões de restrição do kDNA,
Morel et al. (1984), Macina et al. (1987) e Solari et al. (1991), ao utilizarem a rede de DNA mitocondrial como
sonda para tipagem, obtiveram resultados que discriminavam distintos grupos de isolados. Com o desenvolvimento das técnicas de DNA recombinante, regiões de hipervariabilidade puderam ser clonadas e utilizadas como
sondas moleculares. Assim, as regiões variáveis dos minicírculos mostraram o seu relógio molecular veloz e conseqüente poder discriminatório (Macina et al., 1987).
A técnica de PCR veio contribuir para o estudo da heterogeneidade populacional de T. cruzi, principalmente
por dispensar o cultivo prévio do parasito, que seleciona in vitro subpopulações do protozoário (Morel et al.,
1986). Dessa forma, Sturm et al. (1989) amplificaram a região variável dos minicírculos (330 pb) e utilizaram os
amplicons como substrato para digestão com endonucleases de restrição, produzindo um experimento esquizodemalike e obtendo padrões de bandas complexo. Avila et al. (1990), Brenière et al. (1992) e Britto et al. (1995), após
amplificarem regiões variáveis de isolados de T. cruzi, realizaram experimentos de hibridização cruzada entre os
amplicons, demonstrando que este segmento da molécula de minicírculo possui alta especificidade, revelando
uma grande heterogeneidade entre os distintos isolados utilizados.
Macedo et al. (1992) descreveram o uso da técnica de fingerprint do DNA total do parasito, mostrando a sua
capacidade de desvendar também a heterogeneidade presente dentro do taxon, possuindo uma boa correlação
com a análise por esquizodemas.
Um dos alvos sempre procurados foi a tentativa de se correlacionar marcadores genéticos com propriedades
biológicas e ou determinantes de patogenicidade ou formas clínicas.
Algumas destas abordagens de tipagem e agrupamento apresentam resultados tão heterogêneos que a sua
aplicabilidade passou a ser questionada. Por exemplo, podemos citar a plasticidade existente entre os cariótipos
moleculares de T. cruzi. Os resultados destes experimentos são variáveis e muitos fatores podem determinar diferentes padrões de migração de cromossomos ou localização de genes específicos. Relatos de amplificação gênica,
expansão e contração teloméricas, elementos transponíveis (transposons) e aneuploidias poderiam eventualmente
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justificar a extensa heterogeneidade encontrada ao utilizar-se esta metodologia, mesmo entre subclones de um
mesmo ancestral clonal ou cepas isoladas de um único paciente (Gibson & Miles, 1986; Engman et al., 1987;
Iovannisci & Beverley, 1989; Wagner & So, 1990; McDaniel & Dvorak, 1993).
Em estudos iniciais, a análise dos padrões eletroforéticos de enzimas pareceu ser muito promissora, no que
diz respeito a associar distintos zimodemas com padrões de transmissão doméstico e silvestre. Assim, Miles et al.
(1977), ao investigarem dezessete isolados do protozoário provenientes do município de São Felipe, Bahia,
determinaram dois grupos distintos de zimodemas: o primeiro, composto por isolados de gambá e triatomíneos
silvestres e o segundo formado pelos isolados humanos e de animais domésticos, como gatos, ratos e camundongos.
Este mesmo grupo de autores ampliou a classificação dos grupos isoenzimáticos, após estudar seis isolados
humanos da região amazônica (Miles et al., 1978) e cerca de 250 isolados de diversas localidades brasileiras
(Miles et al., 1980), definindo três grupos característicos: o primeiro e o segundo, como descrito em São Felipe,
que passaram a denominar de Z1 e Z2, e o terceiro (Z3) também relacionado ao ciclo silvestre. Confirmando as
correlações biológicas dos zimodemas com os padrões de transmissão, Ready & Miles (1979) mostraram, através
de análise de taxonomia numérica, que Z1 é mais relacionado com Z3 que com Z2. Ainda respeitando esta tripla
classificação, Flint et al. (1984) conseguiram definir anticorpos monoclonais que reagiam especificamente com
Z1, Z2 ou Z3.
Acostumados com a tradicional polaridade de T. cruzi, formas finas ou grossas, fase aguda ou crônica, forma
cardíaca ou digestiva, cepa Y ou CL, ciclo silvestre ou doméstico, era de se esperar que ficássemos com a classificação isoenzimática e imunológica de Z1+Z3 e Z2 (Brener & Andrade, 1979; Miles & Cibulski, 1986). Entretanto, poucos anos depois de estabelecido este padrão, alguns pontos discordantes começaram a aparecer. Tibayrenc
et al. (1986) analisaram o padrão eletroforético de quinze enzimas em 121 isolados provenientes dos mais
diferentes sítios, englobando as Américas do Norte, Central e do Sul. Neste estudo, os autores estabeleceram 43
zimodemas diferentes, e apesar de atestarem uma grande heterogeneidade intragrupo, se aventuram em aglutinar
os isolados em dois clusters distintos, exibindo um alto grau de polimorfismo genético interno.
O uso da técnica de PCR com iniciadores randômicos para gerar RAPDs (random amplified polymorphic
DNAs), trouxe a possibilidade de se estudar vários loci em um único experimento. Assim, Tibayrenc et al. (1993)
demonstraram uma grande correlação entre os ensaios de RAPD e os perfis eletroforéticos das enzimas, definindo
igualmente os dois clusters supracitados.
Henriksson et al. (1996) relatam também uma certa correlação entre os padrões de cariótipo molecular
e localização de distintos genes e os zimodemas de T. cruzi: Z1 e Z2. Pontuam que os isolados Z2 apresentam cromossomos maiores que cepas Z1 e afirmam que esta característica suporta a distância genética entre
os dois grupos isoenzimáticos, podendo refletir um fenômeno de especiação dentro do taxon T. cruzi.
Fugindo um pouco do tradicional polimorfismo, Souto & Zingales (1993) estudaram o gene codificante
para o rRNA 24Sa (subunidade maior) em vários isolados de T. cruzi. Utilizando a técnica de PCR como abordagem experimental, clonaram e seqüenciaram dois produtos distintos provenientes de diferentes isolados, conseguindo definir dois grupos dentro da espécie T. cruzi: grupo 1 (rDNA1) e grupo 2 (rDNA2). Após um estudo
pormenorizado das seqüências dos genes de miniexon de diferentes isolados de T. cruzi (Fernandes et al., 1998),
constataram-se dois grupos distintos que possuíam concordância com os grupos descritos por Souto & Zingales
(1993). Análise por RAPD dos distintos isolados tipados, tanto através da seqüência codificante para o rRNA
24Sa como para o gene de miniexon, definiu duas linhagens principais em T. cruzi, ambas polimórficas e subdivididas em pequenos grupos: linhagem 1 e linhagem 2 (Souto et al., 1996), como mostrado na Tabela 2.
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Tabela 2 – Tipagem de diversos estoques de Trypanosoma cruzi através da dicotomia presente nos genes de
miniexon e rRNA
Isolado (país)

Origem

Linhagem

Isolado (país)

Origem

Linhagem

Ana /BR
Basileu /BR
C1 /BR
Esmeraldo cl3 BR
JM /BR
MAS cl1 /BR
MC /BR
Tatiana /BR
Sylvio X10 /BR
Y /BR
CBB cl3 /CH
MN cl2/CH
NR cl3 /CH
CA 1 /ARG

Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem
Homem

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Cuíca cl1 /BR
Cutia cl1 /BR
Esquilo cl1 /BR
F /BR
M226 /BR
G /BR
Gambá cl1 /BR
Dm28 /VEN
CL /BR
CL Brener /BR
YuYu /BR
Tulahuen /CH
OPS 22 /VEN

Roedor
Roedor
Roedor
Roedor
Roedor
Gambá
Gambá
Gambá
Triatom.
Triatom.
Triatom.
Triatom.
Triatom.

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

Ao tiparmos amostras de T. cruzi recém-isoladas de hospedeiros humanos e de triatomíneos de distintas
localidades brasileiras (Amazonas, Minas Gerais, Paraíba e Piauí), observarmos que os isolados da Amazônia
correspondem à linhagem 2, condizentes com o ciclo de transmissão silvestre, enquanto todos os outros isolados
humanos do restante do país são linhagem 1 (ciclo doméstico). A nossa impressão é de estarmos tendo a oportunidade de presenciar um fenômeno ímpar, que seria a interação do hospedeiro humano com o ciclo silvestre,
peculiar da Amazônia (Fernandes et al., 1998).
Partindo-se do conceito de heterogeneidade populacional de T. cruzi, até atingirmos, pelo conceito dicotômico
trazido pela caracterização pelo gene ribossômico 24Sa ou de miniexon, quais serão as cepas de eleição para se estudar
T. cruzi? A resposta desta questão permeará o ponto específico de futuras investigações. O que pode ficar estabelecido
é que a atual visão de dicotomia das distintas populações de T. cruzi nos indica a existência de duas unidades
taxonômicas distintas dentro do taxon. Somente futuras correlações biomédicas e epidemiológicas poderão dar o aval
a uma eventual separação de T. cruzi em mais de uma espécie. Em simpósio internacional recente (ver Anexos,
Capítulo 20) foram adotadas recomendações para padronizar e uniformizar a denominação do isolado de T. cruzi, de
modo a facilitar informações sobre sua origem (hospedeiro do qual foi isolado, ano de isolamento), a designação e
numeração dada pelo laboratório que o isolou e o grupo de T. cruzi ao qual pertence. Assim, foi proposta a designação operacional, T. cruzi I e T. cruzi II, para isolados de parasitas com as características da Tabela 3. T. cruzi # está
recomendado para a designação de qualquer isolado que não puder ser enquadrado completamente em I ou II, por
ausência de uma caracterização completa, ou por se enquadrar em cepas aparentemente híbridas, como Zimodema
2b ou 3 (Miles et al., 1980, 1981), Zimodema B (Romanha et al., 1979), Tipo I (Andrade, 1974), Locus 1/2
(tipadas por rDNA 24Sa (Souto et al., 1996), clonadas como 39 (Tibayrenc et al., 1993), que aguardam estudos
mais aprofundados. De um modo geral o T. cruzi I circula no ciclo silvestre e o T. cruzi II no ciclo doméstico de
transmissão do T. cruzi.
Tabela 3 – Nomenclatura operacional para os isolados de Trypanosoma cruzi em dois grandes grupos proposta
em abril de 1999 (ver Anexo, Capítulo 20)
Parâmetro
(1)

Zimodema 1 ou 2
Zimodema A (2)
Biodema II ou III (3)
Ribodema I, II ou III (4)
Grupo 1 ou 2 (5)
Linhagem 1 ou 2 (6)

T. cruzi I

T. cruzi II

1

2
A
II
I
2
1

III
II/III
1
2

1. Miles et al., 1978; 2. Romanha et al., 1979; 3. Andrade, 1974;
4. Clark & Pung, 1994; 5. Tibayrenc et al.,1993; 6. Souto et al.,1996
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Tabela 4 – Exemplo de nomenclatura dos isolados de Trypanosoma cruzi usados muito freqüentemente em
estudos de infecção experimental
Isolado (designação corrente)

Designação proposta (1999)

Y
Tulahuen
Colombiana
Sylvio –X10
Dm28c
Peru
21-SF
Esmeraldo
Berenice

MHOM/BR/00/Y (T.cruzi II)
TINF/CH/00/Tulahen (T.cruzi I)
MHOM/CO/00/Colombia (T.cruzi I)
MHOM/BR/78/Sylvio - X10 (T.cruzi I)
MDID/BR/82/Dm-28c (T.cruzi I)
MHOM/PE/00/Peru (T.cruzi #)
MHOM/BR/00/12-SF (T.cruzi #)
MHOM/BR/77/Esmeraldo (T.cruzi II)
MHOM/BR/62/Berenice (T.cruzi II)

No Projeto Genoma de T. cruzi foi escolhido o clone CL-Brener, tipado como linhagem 1, representativo do
parasita circulante no ciclo doméstico, e capaz de reproduzir em animais experimentais o comportamento biológico majoritário do T. cruzi em pacientes chagásicos. Na Tabela 5 estão sumarizados dados básicos sobre a cepa CL
e o clone CL-Brener, tal como descrito na referência do Projeto Genoma. Os experimentos comparativos entre a
cepa parental e o clone CL-Brener conduziram a resultados semelhantes, exceto quanto às curvas de parasitemia
de camundongos Balb/C com formas tripomastigotas metacíclicas, quando a parasitemia com a cepa parental
indica níveis significativamente mais altos que o clone.
Tabela 5 – Características do clone CL Brener, adotado no Projeto Genoma
Parâmetro

Característica/Referência

Nome

CLONE F11F5, denominado CL-BRENER em homenagem ao Dr. Zigman Brener, na reunião deabril de 1994 para
planejamento do Projeto Genoma de Trypanosoma cruzi (WHO/TDR, Rio de Janeiro, Brazil, 1994) (Zingales et al., 1997)

Depósito

Formas sangüíneas criopreservadas e depositadas no criobanco do Lab. de Doença de Chagas, C.Pq. René Rachou, Fiocruz

Cepa original

CL, isolada de Triatoma infestans coletado no Rio Grande do Sul, Encruzilhada, 1963 (Brener & Chiari,1963 a,b)

Circulação

Ciclo doméstico natural

Clonagem

O clone CL-Brener foi isolado de um camundongo cronicamente infectado com a cepa CL, em 3/07/1987, e
reclonado em 14/09/1987

Morfologia

Predomínio de formas largas após duas semanas de infecção, com formas finas na primeira semana (Brener, 1965)

Infectividade
in vivo

Aumento gradual e constante da parasitemia na fase aguda, persistência de parasitemia baixa mas positiva na
fase crônica (Brener, 1965, 1977; Araujo & Chiari, 1989)

Histotropismo

Pan-infectivitdade (Lenzi et al., 1996) com parasitismo preferencial por células musculares cardíacas e esqueléticas
(Melo & Brener, 1978)

Resistência do
hospedeiro

Agentes imunossupressores (irradiação, ciclofosfamida) induzem a reagudização em animais crônicos (Brener &
Chiari, 1971)

Sensibilidade a
complemento

Formas sangüíneas resistentes à lise direta, exceto quando opsonizadas por anticorpo específico
1976; Schotellius, 1926; Umekita e al., 1997)

Infecção e ciclo
celular in vitro

Baixo nível de invasão em macrófagos; cinética lenta de invasão em células musculares cardíacas e esqueléticas (Alcantara
& Brener, 1978; Meirelles et al., 1980, 1982, 1986; Bertelli & Brener, 1980, Araújo-Jorge & De Souza, 1984)

Sensibilidade à
temperatura

Diferenciação intracelular de amastigotas para tripomastigotas ocorre a 33oC e é inibida a 37oC (Brener et al., 1976)

Crescimento em
meio de cultivo

Crescimento fácil e rápido em meios monofásicos ou bifásicos, com diferenciação epimastigota-tripomastigota
ocorrendo nos dois meios, tanto para a cepa quanto para o clone (Brener & Chiari, 1965)

Sensibilidade à
quimioterapia

Muito susceptível a drogas usadas clinicamente na doença de Chagas (Filardi & Brener, 1987)

Perfil de ligação
de lectinas

Sobretudo ConA e RCA (Araújo et al., 1980)

Zimodema

B (Romanha et al., 1979; Goldberg & Silva Pereira, 1983)

Esquizodema

Determinados tanto para a cepa quanto para o clone (Morel, 1980; Morel & Simpson, 1980)

Perfil protéico
(extratos solúveis)

Eletroforese e Western blot indicaram perfil semelhante entre a cepa e o clone (Teixeira & Yoshida 1986;
Zingales et al., 1997)

Perfil de PCR

Semelhança entre cepa e clone (Macedo et al., 1992; Vago et al., 1996; Brisse et al., 1998)
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10.3

Planejamento de um Experimento com
Infecção In Vivo pelo Trypanosoma cruzi
Tania C. Araújo-Jorge

Um experimento in vivo, no qual vão ser sacrificados animais, está sujeito aos princípios éticos preconizados
pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, Cobea (ver Anexo, Capítulo 20), precisa ser muito bem
planejado. Para isso, sugerimos que seja seguido o roteiro de questões abaixo.

• Qual o objetivo do experimento? A definição clara da pergunta que o experimento visa responder, e o que se quer
testar, vai definir os grupos a serem comparados. Quantos grupos experimentais serão formados?
• Qual o modelo experimental (animal e parasita) que melhor permite responder à pergunta formulada? Animal
susceptível ou resistente? De que linhagem genética? Macho ou fêmea? Recém-nato, jovem ou adulto? Agrupados por idade, peso ou ambos? Que cepa de parasita se adequa à pergunta experimental? De baixa ou alta
virulência? Com mortalidade na fase aguda ou crônica? Que estágio do T. cruzi será utilizado para o inóculo:
epimastigota, tripomastigota metacíclico, tripomastigota sangüíneo, de cultura de células, ou amastigota? Que
inóculo será utilizado? Por que via será administrado? Recomendamos a leitura do Capítulo 9 como subsídio
para a escolha do modelo experimental.
• Qual o número de animais necessários? Quantos animais serão analisados por grupo? Os animais serão estudados
individualmente durante todo o experimento ou serão sacrificados num certo número por dia pós-infecção?
Sangue ou células serão obtidos e agrupados, ou não, em um pool? Nesse caso, qual o número ideal para compor
o pool? Em que dia será coletado o material? Quantos animais por dia? Se forem utilizados animais isogênicos,
para análises individuais cujos resultados serão avaliados em médias ou medianas, recomendamos no mínimo
quatro animais por ponto. Para análises em pool, recomendamos no mínimo três animais por ponto. Para análise
de animais não isogênicos, onde se espera maior variação individual, são necessários de oito a dez animais por
ponto.
• Há espaço e gaiolas no biotério? Quantas gaiolas precisarão ser utilizadas? Há espaço no biotério para essas gaiolas? Por
quanto tempo está previsto o acompanhamento desses animais e a conseqüente ocupação do espaço?
• Algum tratamento experimental será feito? Para o estudo da administração de drogas ou de anticorpos precisam
ser feitos controles específicos referentes ao veículo de dissolução da droga, ou ao isotipo do anticorpo, respectivamente. As datas e as vias de administração do tratamento experimental precisam ser previamente definidas,
em função de critérios objetivos como a farmacocinética do produto (velocidade de absorção, concentração
ativa, velocidade de inativação ou remoção do produto da circulação e do órgão alvo, etc.). Todos esses detalhes
devem ser previamente conhecidos, seja por revisão bibliográfica ou por ensaios experimentais preliminares ao
experimento propriamente dito. No caso do teste de efeito de nifurtimox, Haberkorn & Gonnert (1972)
estabeleceram que doses de 15 ou 10 mg/kg para homens adultos equivalem a doses de 180 or 120 mg/kg para
camundongos ou ratos.

182

Modelos Animais para o Estudo In Vivo da Doença de Chagas e de seus Aspectos Histopatológicos

• Quais as características detalhadas do pedido de animais? Em razão da data prevista para a infecção e da idade ideal
do animal quando da infecção, é preciso calcular a data ideal de nascimento, a data para chegada ao biotério de
experimentação (pelo menos dez dias antes do início do experimento), e especificar no pedido a linhagem, o
número, o sexo e a data de nascimento dos animais.
• Quais as providências necessárias para a obtenção do inóculo na data prevista para a infecção? Se for ser utilizado
tripomastigota sangüíneo, há que se prever o número de animais a ser sacrificados no dia do inóculo, para que
estejam no dia de pico da parasitemia. Se o inóculo será feito com tripomastigota metacíclico ou de cultura de
células, os procedimentos de cultura deverão ser tomados com a antecedência correta para a obtenção dos
parasitas no número e no estágio desejado.
• Qual o código do experimento? Sugerimos que seja dado um código global do projeto (de até quatro dígitos) e
que os experimentos sejam numerados seqüencialmente. Desse modo pode-se montar um diretório do projeto
e arquivos ou planilhas que levem o nome dos diferentes experimentos para digitação dos dados obtidos (ver
Anexo, Capítulo 20).
Na Tabela 6 estão listadas algumas das linhagens de camundongos mais utilizadas para estudos da doença de
Chagas experimental e suas principais características genéticas. Na Tabela 2 são apresentados alguns dos isolados
de T. cruzi mais utilizados, com sua origem e padrão de linhagem, segundo tipagem dos genes de miniexon e
rRNA.
Tabela 6 – Algumas linhagens de camundongos utilizadas para estudos da doença de Chagas experimental
Linhagem

Haplotipo

Outros loci genéticos

Complexo H-2

K

Ab

Aa

Eb

Ea

D

Thy-1

CD5

CD8 CD45
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1
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2
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k
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-

b
k
k
d
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2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
1

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Linhagens comuns
C57BL/6
C56BL/10
BALB/c
C3H/HeJ
CBA/J
DBA/2
AKR/J
ASW/Sn
C57BR
Linhagens congênicas
BALB.B
BALB.K
B10.BR
B10.D2
B10.Q
B10.S
C3H.SW

Adaptado de Klein (1986) e de Klein et al. (1990)
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10.4

Manutenção e Obtenção dos Diferentes
Estágios Evolutivos em Laboratório
Helene Santos Barbosa

O Trypanosoma cruzi é um flagelado da Ordem Kinetoplastida, Família Trypanosomatidae, caracterizado por
ter um único flagelo e uma única mitocôndria, na qual se situa o cinetoplasto, uma organela especializada que
contém DNA. É de fácil identificação e deve ser apenas diferenciado de Trypanosoma rangeli, um flagelado nãopatogênico que circula em humanos nas Américas Central e do Sul, transmitido por alguns vetores que também
transmitem T. cruzi. Para uma revisão detalhada da biologia celular do parasita, que foge ao perfil desta publicação, referimos De Souza (1984, 1989).
Como discutido acima, T. cruzi não é uma população homogênea mas composta de um pool de cepas que
circulam nos ciclos doméstico e silvestre. Essa variação se reflete na morfologia, na virulência, nas curvas de parasitemia
e mortalidade e na sensibilidade a drogas. A composição antigênica já foi bem estudada para várias cepas por
abordagens bioquímicas e imunoquímicas. Reações cruzadas e antígenos cepa-específicos já foram detectados. Sondas moleculares para seqüências conservadas tanto do DNA do cinetoplasto como do nuclear são usadas para a
detecção do parasita por PCR e também vêm sendo aplicadas para a tipagem de cepas.
Todo o ciclo do T. cruzi pode ser estudado in vitro, pois é, entre os tripanosomas patogênicos, um dos mais fáceis de ser
mantido em laboratório. Já foram descritos diversos métodos para a obtenção dos diferentes estágios do parasita e estes
podem ser cultivados em meios artificiais acelulares não definidos, meios acelulares definidos e em vários tipos celulares.
O estudo da ultra-estrutural entre as várias formas ou estágios evolutivos do parasita, aponta diferenças morfológicas à
semelhança das observações em microscopia óptica (para revisão De Souza, 1984). A Figura 1 mostra aspectos morfológicos
das diferentes formas do ciclo evolutivo do T. cruzi ao nível de microscopia óptica e eletrônica. Estas formas são identificadas
pela posição relativa do cinetoplasto em relação ao núcleo.

• Epimastigotas: apresentam um longo e grande corpo, núcleo esférico, cinetoplasto (em forma de bastão) anterior
ao núcleo, bolsa flagelar em posição anterior ao núcleo, com flagelo livre e presença de citóstoma. Podem ser
cultivados em meio de cultura, sendo o meio LIT o mais utilizado.
• Tripomastigotas metacíclicos: apresentam corpo fino, núcleo fusiforme, flagelo ao longo de todo o corpo do parasita, cinetoplasto
(em forma esférica) na extremidade posterior do parasita, conseqüentemente posterior ao núcleo. A metaciclogênese, processo
de transformação de formas epimastigotas em tripomastigotas metacíclicas, deve-se a um estresse nutricional imposto pelas
condições físico-químicas da parte posterior do trato digestivo do inseto, e é um passo crucial durante o ciclo de vida do T. cruzi.
Esse processo pode ser simulado em cultivo in vitro do parasita a 27°C, utilizando-se tanto meio complexo como meio
quimicamente definido. A possibilidade de se obter grandes quantidades de tripomastigotas metacíclicos in vitro com
propriedades biológicas similares às das formas derivadas do inseto facilita o estudo com T. cruzi quanto a antígenos, receptores de superfície estágio-específicas, expressão diferencial dos genes, mecanismos moleculares de regulação morfogenética,
entre outros. Tripomastigotas derivados de metaciclogênese natural também podem ser obtidos em laboratório, a partir da
infecção de triatomíneos e da coleta da urina contaminada.
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• Amastigotas: apresentam forma arredondada, com cinetoplasto em forma de bastão, um flagelo curto visível
apenas à microscopia eletrônica e presença de citóstoma. Podem ser obtidas quando da ruptura de células
infectadas ou da diferenciação in vitro em meio definido.
• Tripomastigotas: originários do sangue ou recém-liberados de células também podem ser obtidos em laboratório.

N
C

B

N
C
C

D
N

F

BF
E

F

Figura 1 – Aspectos morfológicos das diferentes formas evolutivas do Trypanosoma cruzi ao nível de microscopia óptica (A, C, E) e
eletrônica (B, D, F). A: epimastigotas (setas) cultivadas em meio LIT apresentam forma alongada com cinetoplasto anterior ao núcleo.
Algumas formas tripomastigotas podem ser vistas (*) tendo como caráter diferencial a presença de um cinetoplasto terminal ou
subterminal, com núcleo alongado. B: epimastigotas apresentando núcleo (N), cinetoplasto (C) em forma de barra contido na matriz
de uma mitocôndria (*), microtúbulos subpeliculares (setas), flagelo emergindo da bolsa flagelar, associado com o corpo basal (cabeça de
seta). C: amastigotas, obtidas de cultura de células da linhagem J774G8 apresentam forma arredondada ou ovóides (setas) com
cinetoplasto próximo ao núcleo. D: amastigotas apresentam forma arredondada ou oval com cinetoplasto em forma de barra e flagelo
curto (não mostrado). E: tripomastigotas isoladas do sangue de camundongo infectado. Os parasitas têm a forma de C ou U, com
extremidade afilada, o cinetoplasto grande e redondo com posição terminal ou subterminal, núcleo alongado e flagelo que corre ao
longo do corpo do parasita sendo livre na extremidade. F: tripomastigotas apresentando cinetoplasto esférico (C) em forma de cesta com
estrutura especial semelhante a cristas ordenadas horizontalmente dentro de uma mitocôndria, bolsa flagelar (BF) de onde emerge o
flagelo (F) aderido ao corpo do parasita.
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Todas as formas tripomastigotas, bem como as amastigotas, provenientes de diversas origens, mantêm sua
capacidade de invasão em culturas de células de mamíferos, o que pode ser facilmente reproduzido in vitro em
laboratório, tanto para fins de obtenção de parasitas e seus produtos metabólicos, como para fins de experimentação da interação parasito-célula. A penetração do T. cruzi pode levar de 5 minutos até 48 horas, a depender da
origem do tripomastigota, da cepa do parasita e do tipo e da espécie da célula hospedeira. Durante a penetração
há a formação de um vacúolo em torno do parasita, cuja membrana é lisada em até 20 horas. Livres no citoplasma
da célula hospedeira, os tripomastigotas se diferenciam em amastigotas, iniciando-se a fase de divisão celular, em
ciclos reprodutivos consecutivos, até tomar todo o espaço disponível na célula, quando provavelmente, também
por estresse nutricional, é induzida nova diferenciação para formas tripomastigotas que são liberadas quando a
célula hospedeira é por fim lisada pelos parasitas.
Descreveremos a seguir os protocolos utilizados para a obtenção dos diversos estágios evolutivos do T. cruzi.

10.4.1

Cultivo de epimastigotas em meio LIT
Meio LIT (liver infusion tryptose)*
NaHPO4.7H2O
NaCl
KCl
Glicose
Triptose
Caldo de infuso de fígado
Extrato de levedura
Hemina
Soro fetal bovino
Penicilina
Estreptomicina/gentamicina
H2O qsp

11,6 g
4 g
0,4 g
2,2 g
5 g
5 g
15 g
25 mg/20 ml Tris Base 0,1 N
100 ml
200.000 U
50 mg
1.000 ml

*Camargo (1964)

• dissolver as substâncias, sob agitação, em aproximadamente 850 ml de H2O destilada. Ajustar o pH para 7,27,5 com HCl. Adicionar o soro fetal bovino, completar o volume para 1.000 ml e inativar todo o meio a 68°C
por 60 minutos. Filtrar sucessivamente, com membranas de 1,2 mm, 0,45 mm e 0,2 mm (não estéreis) e filtrar
estéril com membrana de 0,2 mm;
• o meio deve ser distribuído em garrafas estéreis e mantido a 4°C (caso seja usado dentro de duas semanas) ou
congelados a -20°C por vários meses. Para controle da esterilidade do meio, recolher duas alíquotas em tubos
com roscas, deixando um a temperatura ambiente e outro na geladeira.

Inóculo e manutenção do parasita
Material
• estufa com controle de temperatura na faixa de 26-28°C
• erlenmeyer de 250 ml

Inoculação e crescimento

• o inóculo inicial em meio LIT deve ser de 7,5 x 106 parasitas/ml em erlenmeyer com 50 ml de meio. As
culturas de T. cruzi são mantidas de 26-28°C. Atenção especial deve ser dada à aeração da superfície/volume de
meio. Sob estas circunstâncias não é necessária a agitação durante o cultivo;
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• durante os primeiros quatro dias de cultivo ocorre a fase de multiplicação ou crescimento celular, emergindo
então para a fase estacionária, quando a população alcança 15 x 108 parasitas/ml. Durante a fase logarítmica de
multiplicação há predominância maciça de formas epimastigotas, sendo muito rara a presença de formas
metacíclicas. O número de formas metacíclicas eventualmente introduzidas com o inóculo inicial permanece
constante;
• quando a cultura atinge sua fase final de crescimento exponencial, em torno de 72-96 horas, o número de
tripomastigotas metacíclicos aumenta alcançando seu nível mais alto, com 3-4 x 107 parasitas/ml;
• se as culturas forem mantidas permanentemente em fase logarítmica de crescimento pelo subcultivo diário, o
pico de formas metacíclicas não ocorre e sua quantidade é insignificante. Se, por outro lado, os epimastigotas
forem transferidos para um meio de cultura fresco no final da fase exponencial, mas antes de ocorrer evolução
para formas metacíclicas, um pequeno número de metacíclicos pode ser encontrado no meio. Após a segunda
passagem nestas condições, a proporção de metacíclicos decai;
• epimastigotas na fase logarítmica de crescimento ou no início do plateau podem ser usadas como inóculo para
cultivar novas culturas.

10.4.2

Obtenção de tripomastigotas sangüíneos

Utilizam-se camundongos infectados e no dia em que a parasitemia é máxima para a cepa de T. cruzi em
estudo, faz-se o sacrifício dos animais, sangria por punção cardíaca e separação dos tripomastigotas por centrifugação
diferencial. Para se saber o dia em que os animais devem ser sacrificados é necessário o acompanhamento da
parasitemia, feito através da sangria dos animais pela cauda (ver Capítulo 13). Uma vez estabelecidos os inóculos
e o modelo experimental, a cinética de parasitemia é extremamente reprodutível, permitindo o conhecimento
prévio do dia em que a parasitemia alcança seu pico. Para camundongos Swiss infectados com 105 tripomastigotas
sangüíneos da cepa Y é no sétimo dia pós-infecção. Para cada par de linhagens de camundongo e de parasita esse
dia precisa ser pré-estabelecido. O procedimento para inoculação e punção cardíaca dos animais no pico da
parasitemia está no Capítulo 13. Descreveremos então o procedimento para separação e purificação dos
tripomastigotas sangüíneos após a obtenção do sangue infectado.

Separação de tripomastigotas sangüíneos por centrifugação diferencial
Material

• câmara anestésica com éter
• placa de cortiça e agulhas
• citrato de sódio a 3.8%
• meio DME com 10% de soro fetal bovino
• seringas de 1 ml
• algodão ou gaze
• álcool a 70%
• isopor com gelo
• centrífuga clínica (de preferência refrigerada)
• banho-maria
• microscópio óptico
• câmara de Neubauer
• pipeta Pasteur
• micropipeta para 5-10 μl
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Método

• anestesiar os camundongos em câmara de éter e fixá-los com alfinetes em uma placa de cortiça;
• retirar, por punção cardíaca, com auxílio de uma seringa, o sangue com citrato de sódio a 3,8% (cerca de 0,4
ml)/camundongo; colocar o sangue infectado em tubos com rosca, conservando-os em gelo (4°C) durante a
sangria; manter a seringa e a agulha com resíduos de sangue protegidos por algodão ou gaze embebidos em
álcool a 70% no intervalo entre uma sangria e outra. Os animais deverão ser imediatamente armazenados em
um saco plástico para posterior descarte, segundo as normas descritas no Capítulo 8;
• após a sangria de todos os animais, centrifugar a 1.200 rpm de 10-15 min e deixar em repouso na estufa a 37°C,
por 15 min;
• retirar o sobrenadante e centrifugar a 3.500 rpm por 10-15 min;
• desprezar o sobrenadante e acrescentar cerca de 6 ml de meio DME contendo 10% de soro fetal bovino;
• colocar em banho-Maria a 37°C, para induzir a formação de grumo de plaquetas;
• retirar o grumo e centrifugar a 3.500 rpm de 10-15 min;
Obs: se não houver formação de grumo, centrifugar à baixa rotação (2.000 rpm/10 min).

• desprezar o sobrenadante e ressuspender o sedimento contendo os parasitas em 1 ou 2 ml de meio DME, fazer
diluição de 1/100 e contar em câmara de Neubauer.
Obs: todo o material com sangue infectado deverá ser desprezado em um recipiente contendo solução desinfetante e nesta solução
permanecer no mínimo por 24 h, para posterior lavagem.

10.4.3

Metaciclogênese in vitro

Composição e preparo dos meios TAU e TAU-3AAG
Meio TAU*

mM

NaCl
KCl
MgCl2
CaCl2
Tampão fosfato pH 6,0
NaHCO3

190
17
2
2
8
0,6

g/l de meio
11,10
1,26
0,407
0,294
0,294
0,005

*Contreras et al. (1985)

Para preparo do meio TAU3AAG, acrescentar
mM
Glicose
I-Prolina
Glutamato de sódio
Aspartato de sódio

10
10
50
2

g/l de meio
1,80
1,17
8,45
0,31

Método

• manter epimastigotas em meio LIT com passagens semanais;
• ressuspender parasitas provenientes de meio LIT após seis a oito dias de cultivo, (percentual de tripomastigotas
inferior a 5%) numa concentração de 5 x 108 parasitas/ml em um volume total de 10 ml de meio TAU;
• incubar por 2 h a 28°C;
• proceder a contagem dos parasitas (em meio TAU) para o inóculo em meio TAU3AAG, cuja concentração não
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deverá ultrapassar 3-5 x 106 parasitas/ml;
• incubar os parasitas em 10 ml de TAU3AAG em garrafas de cultura (25 cm2); homogeneizar e deitá-las
rapidamente;
• manter as garrafas sem agitação por três a quatro dias a 28°C, observando diariamente as garrafas em microscópio invertido;
• no quarto dia de incubação os parasitas são coletados virando-se a garrafa lentamente e evitando a contaminação
com os epimastigotas presentes na nata que se forma principalmente na superfície do meio. Invertendo-se a
garrafa, a nata, por tensão superficial, fica retida na parte inferior da mesma. Os tripomastigotas são recolhidos,
centrifugados a 10.000 rpm a 5°C por 15 min e o sedimento contendo os parasitas é ressuspenso em 1 ml de
meio de cultura (Contreras et al., 1985).
Avaliação da eficiência da metaciclogênese

• após 6 horas em meio TAU3AAG, uma drástica redução no número de parasitas pode ser observada em
decorrência da adesão dos epimastigotas ao fundo (substrato) da garrafa. Após 24 horas (sem agitação) a cultura
já apresenta três fases distintas: na parte inferior encontram-se várias formas epimastigotas aderidas ao substrato,
à meia altura alguns tripomastigotas metacíclicos e na parte superior encontra-se uma nata onde vários
epimastigotas estão fixados formando rosetas ou mesmo isolados. A percentagem de tripomastigotas vai aumentando à meia altura do meio até o quarto dia, proveniente da transformação de epimastigotas em
tripomastigotas que resulta na sua liberação do substrato. Como nem todos os epimastigotas irão se aderir ao
substrato, haverá sempre um percentual de epimastigotas ao final do ensaio;
• no quarto dia de incubação, a percentagem de formas tripomastigotas deverá estar na faixa de 80%. Alguns
fatores podem interferir na metaciclogênese: (a) a idade das culturas em meio LIT; (b) o percentual de formas
tripomastigotas e esferomastigotas em meio LIT (deverá ser inferior a 5%); (c) o inóculo de parasitas em meio
TAU3AAG (concentração máxima de 5 x 106/ml); (d) a altura do meio nas garrafas durante a metaciclogênese
(não deve ultrapassar 10mm); (e) ausência de agitação das garrafas (é importante permitir a adesão dos
epimastigotas à superfície do frasco, à semelhança do que ocorre no intestino do barbeiro, para que ocorra a
metaciclogênese).

10.4.4

Obtenção de tripomastigotas e amastigotas a
partir de cultura de células
10.4.4.1 Preparo de meios
Meio DMEM*
Meio liofilizado
Nitrato férrico
Estreptomicina
Penicilina
Soro fetal bovino
H2O DDD qsp 1 L

10,15 g
0,0001 %
100 U/ml
100 mg/ml
10 mL

*

Dulbecco’s modified Eagle’s medium

Preparo do meio

• trabalhar com 90% do volume de água destilada, que corresponde ao volume final do meio. Usar agitador
magnético durante a mistura dos componentes;
• adicionar o conteúdo do frasco à água destilada, misturando na temperatura de 15 a 30°C;
• completar o volume com água destilada e adicionar aos poucos NaHCO3 (em pó), ajustando o pH do meio,
para 0,2-0,3 abaixo do valor final desejado (7,2). Após ajuste do pH, manter o recipiente fechado até a filtragem
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do meio;

• adicionar o nitrato férrico, os antibióticos e o soro fetal bovino;
• filtrar o meio com membrana de 0,2 mm de poro;
• distribuir em garrafas, podendo o meio estéril ser congelado;
Obs: o pH geralmente aumenta 0,1-0,3 após a filtração.
Meio 199
Meio liofilizado
Estreptomicina
Penicilina
Soro fetal bovino
H2O DDD qsp 1 l

10,15 g
100 U/ml
100 mg/ml
10 ml

Preparo do meio

• mesmo procedimento utilizado para o meio DMEM.
10.4.4.2 Linhagens celulares

• para obtenção de formas tripomastigotas será descrito o procedimento utilizado para células L-A9, uma linhagem celular de fibroblastos transformados;
• para obtenção de formas amastigotas será descrito o procedimento utilizado para células J774G8, uma linhagem
celular semelhante a macrófago derivada de um célula reticular de sarcoma de camundongos Balb/C.
Manutenção de linhagens

• as células são cultivadas em frascos de vidro ou de plástico de 250 ml (inóculo 5x106 células por garrafa) a 37°C
em meio DMEM ou 199 suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) a pH 7,2, sendo este trocado a
cada dois dias;
• após seu crescimento, as células da linhagem L-A9 devem ser tripsinizadas por incubação por 1-3 min/37°C
com solução contendo 0,1% tripsina, 0,02% verseno e PBS na razão 1:1:3. Esta incubação é interrompida pela
adição de DMEM+5% SFB mantendo-se o tubo em banho de gelo. As células são então centrifugadas (1.000
g/5 min) e o sedimento ressuspenso em novo meio. Após contagem desta suspensão as células são plaqueadas;
• durante o crescimento da linhagem J774G8, algumas das células se destacam da superfície da garrafa. Essas
células na fase líquida da cultura são usadas para iniciar as subculturas e como fonte para culturas novas.

10.4.4.3 Obtenção de tripomastigotas
Infecção das células L-A9 para obtenção de tripomastigotas (Carvalho & De Souza, 1983)

• a infecção é feita com tripomastigotas sangüíneas (ver item 13.3.2) ressuspensos em solução salina ou meio de
cultura em razão parasita/célula hospedeira entre 3-5;

• os parasitas que não entram nas células hospedeiras nas primeiras 24 h de interação (37°C), são removidos por
troca de meio;

• a depender da cepa de parasita utilizada, deverá previamente ser realizado um estudo cinético no período de
dois a doze dias, para acompanhamento do ciclo do parasita, visando determinar o dia de liberação máxima de
tripomastigotas no sobrenadante. Este monitoramento deve ser feito, diariamente, por plaqueamento das células, fixando-se as lamínulas em solução de Bouin e corando com solução de Giemsa
• utilizando-se a cepa Y, o isolamento de tripomastigotas é feito a partir da coleta do sobrenadante de células LA9 após seis a sete dias de infecção;
• o sobrenadante é centrifugado a 500 g por 10 min e deixado a 37°C por 30 min; o sedimento que contém
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células hospedeiras é desprezado. O sobrenandante é, a seguir, centrifugado a 1.000g por 10 min, para obtenção dos parasitas que devem ser ressuspensos em meio de cultura, e sua concentração ajustada para 1,5 x 108
células/ml;
• para manutenção da produção de tripomastigotas em cultura de células, os repiques são realizados com parasitas provenientes das próprias culturas.
Purificação de tripomastigotas com gradiente de metrizamida

• o sedimento final contendo parasitas e células hospedeiras é ressuspenso em 2 ml de meio 199 e colocado no
topo do gradiente de metrizamida (0,01M tampão fosfato, pH 7,2 com 2% SFB) preparado em duas concentrações: 10 e 15%;
• o material é centrifugado a 1.000 g por 20 min em um rotor horizontal;
• os tripomastigotas puros são encontrados na interface de 10 e 15% do gradiente de metrizamida.
Avaliação de rendimento

• a linhagem LA-9 libera grande quantidade de tripomastigotas no sobrenadante após seis a sete dias de cultivo.
Poucos amastigotas são vistos no sobrenadante dessas culturas. Com a utilização dessas células é possível se
obter cerca de 6.5 x 107 parasitas por garrafa (250 ml). A purificação de amastigotas com metrizamida não
interfere com a infectividade desses parasitas.

10.4.4.4 Obtenção de amastigotas
Infecção das células J774G8 para obtenção de amastigotas (Carvalho & De Souza, 1983)
• a infecção é feita com tripomastigotas sangüíneas (ver item 13.3.2) ressuspensos em solução salina ou meio de
cultura na razão parasita/célula hospedeira entre 3-5;
• para o isolamento de amastigotas, o sobrenadante de células J774G8 está, seis a oito dias após a infecção, com
formas tripomastigotas sangüíneas ou provenientes de cultura de células. O sobrenadante nesta fase contém
aproximadamente >70% de amastigotas;
• procede-se à centrifugação do sobrenadante a 1.000 g por 5 min e ressuspende-se em meio 199 para a concentração de 1,5 x 108 parasitas/ml.
Purificação de amastigotas com gradiente de metrizamida

• o sedimento final contendo parasitas e células hospedeiras é purificado resusspendendo-se este em 2 ml de meio
199; é colocado no topo do gradiente de metrizamida (0,01M tampão fosfato, pH 7,2 com 2% SFB) preparado em três concentrações: 15, 17 e 21%;
• o material é centrifugado a 1.000 g por 20 min em uma centrífuga clínica com rotor horizontal. Os amastigotas
puros, após a centrifugação, são encontrados na interface de 15 e 17% do gradiente de metrizamida.
Avaliação de rendimento

• células J774G8 infectadas com tripomastigotas sangüíneos da cepa Y apresentam tendência de se romperem
antes de começar a diferenciação de amastigotas para tripomastigotas. Após seis a sete dias de cultivo, grande
quantidade de amastigotas é liberada no meio de cultura. Em algumas células o ciclo intracelular é completado
e formas tripomastigotas são liberadas no meio. As células hospedeiras que permanecem intactas contêm muitos
parasitas intracelulares com formas em divisão, que podem ser liberadas pela passagem em seringas com agulha.
Esse método permite a obtenção de 2 x 107 parasitas/ml de meio de cultura. A purificação de amastigotas com
metrizamida não interfere com a infectividade desses parasitas.
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