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RESUMO 

A doença de Chagas é um problema de saúde pública na América Latina. Na fase crônica 

da mesma, cerca de 30% dos pacientes desenvolvem a forma clínica cardíaca, 

apresentando sintomas que estão associados à presença de células inflamatórias no tecido 

cardíaco. Neutrófilas são células inflamatórias capazes de modular a resposta imune 

crônica contra patógenos. Eles são capazes de interagir com o Trypanosoma cruzi, agente 

etiológico da DC, e realizar diversas funções efetoras, como a liberação de NETs e 

desgranulação. No entanto, poucos estudos têm sido realizados no intuito de investigar o 

papel dessas células na DC. Objetivo: Avaliar e comparar a capacidade funcional dos 

neutrófilos, de sangue periférico de pacientes com as formas clínicas Indeterminada e 

Cardíaca da Doença de Chagas, e correlacioná-las com os escores de risco de morte e de 

acidente vascular encefálico e com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo desses 

pacientes. Métodos: A quantificação da formação e liberação das NETs foi realizada por 

meio de fluorescência, utilizando o kit comercial PicoGreen. A visualização das NETs 

foi realizada por meio da microscopia de fluorescência. O processo de desgranulação foi 

realizado por meio da atividade da enzima elastase, utilizando método 

espectrofotométrico. Resultados: Neutrófilos de pacientes com as formas clínicas 

Indeterminada e Cardíaca, quando estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi, assim 

como neutrófilos de indivíduos saudáveis, são capazes de liberar NETs, processo esse 

que é dependente das espécies reativas de oxigênio. No entanto, neutrófilos de pacientes 

com a forma clínica cardíaca, liberam menos NETs (117,3 ± 21,85 ng/mL; *p=0,0131), 

do que neutrófilos de indivíduos saudáveis (177,7 ± 58,41 ng/mL). Além disso, pacientes 

com a forma clínica cardíaca possuem neutrófilos com atividade de desgranulação 

reduzida em relação aos neutrófilos de indivíduos saudáveis, quando estimulados com o 

estímulo solúvel do T. cruzi. Ao correlacionarmos esses dados com os escores de riscos 

de morte e de acidente vascular encefálico, e com a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo desses pacientes, observamos que quanto menor a liberação de DNA pelos 

neutrófilos dos pacientes com acometimento cardíaco, maior o risco de morte desses 

pacientes (r= -06574; *p= 0,0173). Não houve correlação significativa com os outros 

parâmetros analisados. Conclusões: Neutrófilos de pacientes com a forma clínica 

cardíaca liberam menos NETs e desgranulam menos do que neutrófilos de indivíduos 

saudáveis. Além disso, observou-se que quanto menor a liberação de DNA pelos 

neutrófilos dos pacientes com acontecimento cardíaco, maior o risco de morte, mostrando 

que essas células parecem ter um papel na imunopatologia da Doença de Chagas. Esses 

dados são inéditos e relevantes, podendo vir a contribuir para o entendimento do possível 

papel dos neutrófilos na evolução da patologia chagásica crônica.  

 

 

Palavras-chave: Armadilhas Extracelulares Neutrofílicas, Desgranulação, 

Imunofisiopatologia, Inflamação, Polimorfonucleares. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Chagas disease is a public health problem in Latin America. In the chronic phase, about 

30% of patients develop the clinical cardiac form, which presents symptoms that are 

associated with the presence of inflammatory cells in the cardiac tissue. They are able to 

interact with Trypanosoma cruzi, the etiological agent of CD, and perform various 

effector functions, such as NET release and degranulation. However, few studies have 

been carried out to investigate the role of these cells in CD. Objective: To evaluate and 

compare the functional capacity of neutrophils from peripheral blood of patients with the 

Indeterminate and Cardiac clinical forms of Chagas Disease, and to correlate them with 

the risk of death and stroke and left ventricle ejection fraction of these patients. Methods: 

Quantification of NETs formation and release was performed by fluorescence using the 

commercial PicoGreen kit. The degranulation process was performed by elastase enzyme 

activity, using spectrophotometric method. Results: Neutrophils from patients with the 

Indeterminate and Cardiac clinical forms, when stimulated with the soluble T. cruzi 

antigen, as well as neutrophils from healthy individuals, are able to release NETs, a 

process that is dependent on reactive oxygen species. However, neutrophils from patients 

with the cardiac clinical form release less NETs (117.3 ± 21.85 ng / mL; * p = 0.0131) 

than neutrophils from healthy subjects (177.7 ± 58.41 ng). / ml). In addition, patients with 

the cardiac clinical form also have neutrophils with reduced degranulation activity 

compared to neutrophils from healthy individuals when stimulated with soluble antigen 

of T. cruzi. By correlating these data with the risk of death and stroke and the left 

ventricular ejection fraction of these patients, we observed that the lower the DNA release 

by neutrophils in patients with cardiac commitment, the higher the risk of death of these 

patients (r = -06574; * p = 0.0173). There was no significant correlation with the other 

parameters analyzed. Conclusions: Neutrophils from patients with the cardiac clinical 

form release less NETs and degranulate less than neutrophils from healthy individuals. In 

addition, the lower the neutrophil DNA release from patients with cardiac commitments, 

the higher the risk of death, showing that these cells appear to play a role in Chagas 

disease immunopathology. These data are unpublished and relevant, and may contribute 

to the understanding of the possible role of neutrophils in the evolution of chronic 

chagasic pathology. 

 

Keywords: Neutrophilic Extracellular Traps, Degranulation, Immunophysiopathology, 

Inflammation, Polymorphonuclear. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1. DOENÇA DE CHAGAS: ASPECTOS GERAIS  

A doença de Chagas (DC) é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma 

cruzi. Essa doença é considerada um problema de saúde pública, principalmente na 

América Latina onde existe cerca de 6 milhões de pessoas infectadas, sendo o Brasil o 2º 

país em termos de infecção, com um número estimado de 1.156.821 pessoas soropositivas 

para a DC (WHO, 2015). Contudo, segundo o II Consenso Brasileiro de Doença de 

Chagas (2015), as estimativas mais recentes no Brasil, relativas ao número de pessoas 

infectadas pelo T. cruzi, podem ser ainda maiores, variando de 1,9 milhão a 4,6 milhões 

de pessoas (Dias et al, 2015).  

A DC ainda mantém características de doença tropical negligenciada, atingindo 

pessoas, em sua grande maioria, sem acesso ao diagnóstico e ao tratamento sistemático. 

No entanto, a doença tem alcançado países desenvolvidos não endêmicos, a exemplo dos 

Estados Unidos da América, onde estima-se a existência de pelo menos 300 mil 

portadores da DC, mediante o deslocamento de pessoas infectadas pelo intenso processo 

de migração internacional notadamente a partir da segunda metade do século XX, 

repercutindo em renovado interesse quanto a soluções médicas e sociais para esta doença, 

assim como quanto ao desenvolvimento de mais centros de pesquisa em torno do 

problema (Dias et al, 2015; Marin-neto, 2017).  

A infecção pelo T. cruzi é controlada inicialmente por células imunes inatas, como 

neutrófilos, macrófagos, eosinófilos e monócitos (Villalta e Kierszenbaum, 1984). 

Apresenta-se clinicamente com estágios de manifestações muito diversos, 

compreendendo uma fase aguda, geralmente assintomática, e uma fase crônica 

(Ministério da Saúde, 2019). Durante a fase crônica o paciente pode permanecer 

assintomático, sendo classificada como forma indeterminada da doença (Cunha-Neto et 

al., 2014). Esta forma clínica se caracteriza por positividade de exames sorológicos e/ou 

parasitológicos, ausência de sintomas e/ou sinais da doença, eletrocardiograma 

convencional normal, coração, esôfago e cólons radiologicamente normais (1 Reunião de 

Pesquisa Aplicada em Doença de Chagas, 1985). No entanto, uma parte dos pacientes 

pode desenvolver formas clínicas sintomáticas que podem comprometer vários órgãos, 

principalmente coração, esôfago e cólon ou ambos, e são classificadas como forma 

cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva respectivamente (Nunes et al., 2013; Perez-Molina 

et al, 2015). 
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Com a remissão da parasitemia e das reações inflamatórias sistêmicas, em geral 

após 4 a 8 semanas, o paciente adentra a fase crônica da doença. Nesta fase, acredita-se 

que, desde a forma indeterminada, ocorra um processo de miocardite focal de baixa 

intensidade, mas incessante, que causa destruição de fibras e, consequentemente, fibrose 

reparativa miocárdica progressivas associado principalmente à inflamação, causada por 

parasitismo de fibras cardíacas alicerçada à reação imune adversa direcionada e, 

continuamente alimentada, pela reiterada apresentação de antígenos também vinculada 

ao parasitismo cardíaco persistente. Isso resulta tardiamente na Cardiomiopatia Chagásica 

Crônica (CCC) (Rassi et al, 2009).  

A CCC é desenvolvida por cerca de 30% dos infectados, é a forma mais grave da 

doença e apresenta manifestações clínicas que podem usualmente coexistir no mesmo 

paciente: insuficiência cardíaca, sintomas anginoides, arritmias graves, complicações 

tromboembólicas e morte súbita (Simões et al., 2018).  

Em pacientes acometidos com CCC, é comum manifestações como embolias 

pulmonares e sistêmicas, originadas a partir de tromboses murais em câmaras cardíacas 

e em veias sistêmicas (Simões et al., 2018). Essas manifestações são caracterizadas pela 

presença de aneurisma apical, insuficiência cardíaca e arritmias, sendo importante 

mecanismo fisiopatológico de acidente vascular encefálico.  

Esses acidentes tromboembólicos são, muitas vezes, a primeira manifestação da 

doença e podem estar presentes nos pacientes que não apresentam nenhuma disfunção 

ventricular. Dessa forma, devido à importância clínica e socioeconômica do acidente 

vascular encefálico (AVE), foi definido seu grau de risco, além de estratégias de 

prevenção para cada caso (Sousa et al., 2008). O risco de AVE é baseado na presença de 

disfunção sistólica (2 pontos) e aneurisma apical do ventrículo esquerdo (1 ponto), 

alteração primária de repolarização ventricular no eletrocardiograma (1 ponto) e idade 

superior a 48 anos (1 ponto) (Sousa et al 2008). Ao final, de acordo com a somatória dos 

pontos, os pacientes são classificados como tendo Risco baixo (0-2 pontos), Risco 

intermediário (3 pontos) ou Risco elevado (4-5 pontos). 

Estudos demonstraram que os pacientes chagásicos com acometimento cardíaco 

possuem menor sobrevida quando comparado a outras insuficiências cardíacas de origem 

etiológica distinta (Silva et al, 2008; Issa et al., 2009; Simões et al, 2018). Alguns 

marcadores prognósticos já foram definidos como preditores independentes, dentre eles 

a disfunção contrátil do ventrículo esquerdo, que pode ser analisada pelo exame de 

ecocardiografia (Silva et al, 2008; Simões et al, 2018). Nesse sentido, viu-se a necessidade 
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de padronização, e foi desenvolvido um escore de risco de morte com base na presença 

de seis fatores clínicos que predizem mortalidade em longo prazo em pacientes 

ambulatoriais com cardiopatia chagásica (Rassi Jr et al., 2006). Esses fatores incluem: 

New York Heart Association/NYHA classe III ou IV (5 pontos), cardiomegalia na 

radiografia do tórax (5 pontos), anormalidades segmentar ou global do ecocardiograma 

do ventrículo esquerdo (3 pontos), taquicardia ventricular não-sustentada no Holter (3 

pontos), baixa voltagem do complexo QRS no eletrocardiograma (2 pontos) e sexo 

masculino (2 pontos). Os pacientes são então classificados como tendo Risco baixo (0-6 

pontos), Risco intermediário (7-11 pontos) ou Risco elevado (12-20 pontos). Os 

resultados desse escore podem ser úteis, como exemplo, para o clínico prever se há 

probabilidades de sobrevivência e terapia. 

A persistência do parasito e a autoimunidade têm sido considerados 

os mecanismos mais importantes para explicar o dano cardíaco observado na fase crônica 

da DC. No caso da autoimunidade, o mimetismo molecular, isto é, a similaridade de 

epítopos antigênicos do parasito e do tecido hospedeiro leva à produção de anticorpos 

autorreativos contra, por exemplo, receptores β1-adrenérgicos e receptores muscarínicos 

de acetilcolina (M2) presentes nas células cardíacas. A lesão celular associada à 

citotoxicidade mediada por neutrófilos, eosinófilos e células natural killer (NK), a partir 

da interação via receptores Fc dessas células com anticorpos, repercute em liberação de 

moléculas líticas como perforinas e fator de necrose tumoral que possuem efeito 

citotóxico aos cardiomiócitos (de Bona et al., 2018). 

 

 

1.2. NEUTRÓFILOS: ASPECTOS GERAIS, FUNÇÕES EFETORAS E A RELAÇÃO 

DOS MESMOS COM A DOENÇA DE CHAGAS 

1.2.1. Aspectos gerais e funções efetoras 

Os neutrófilos são leucócitos polimorfonucleares presentes em grande abundância 

no sangue periférico dos seres humanos, assumindo funções importantes na resposta 

imunológica. Podem ser também chamados de fagócitos profissionais, sendo as primeiras 

células de defesa a migrarem para o local inflamatório, atraídos por quimiocinas e 

ativados por diversos estímulos (Cruvinel et al., 2010). Dados experimentais e clínicos 

mostram que, após a infecção, o recrutamento de neutrófilos para o local da inflamação é 

crucial para eliminação de fungos, vírus, bactérias e protozoários. Uma redução acentuada 
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do número desses leucócitos no sangue pode levar a imunodeficiência grave em humanos 

(Kolaczkowska e Kubes, 2013). 

Embora os neutrófilos sejam os principais responsáveis pela resposta imune aguda 

aos agentes infecciosos, várias evidências indicam que essas células também contribuem 

para condições inflamatórias crônicas e respostas imunes adaptativas. Esses achados têm 

proporcionado um crescente interesse ao estudo dessas células (Kolaczkowska e Kubes, 

2013; Borregard, 2010; Hager, Cowland e Borregaard, 2010). 

A constituição neutrofílica, com citoplasma rico em grânulos e vesículas 

secretórias, contribui para a efetividade dos diversos mecanismos de ação dessas células. 

Os grânulos dos neutrófilos são classificados como: azurófilos (primários), específicos 

(secundários) e os ricos em gelatinase (terciários), além das vesículas secretórias 

(Borregaard et al, 1997). Os grânulos primários são ricos em hidrolases lisossomais, 

elastase, mieloperoxidase (MPO) e outros compostos, todos sendo importantes para o 

processo de destruição dos patógenos fagocitados. Os grânulos secundários são 

caracterizados por apresentar em sua constituição, proteases e substâncias com atividade 

microbicida, tais como, a lisozima e a lactoferrina, que são recrutadas para o fagossoma 

ou meio extracelular. Os grânulos terciários são formados basicamente de 

metaloproteinases, como as gelatinases, enzimas capazes de degradar componentes da 

matriz extracelular, o que facilita o processo de diapedese e migração dos neutrófilos 

(Lacy, 2006).   

Os constituintes das vesículas secretórias são basicamente receptores de 

membrana, o que possibilita a célula reconhecer os patógenos e favorecer a interação do 

neutrófilo com o endotélio. No momento em que ocorre a ativação dos neutrófilos, as 

vesículas secretórias são as primeiras a serem mobilizadas, seguidas pelos grânulos 

terciários, secundários e primários (Cruvinel et al., 2010). 

 Quando encontram agentes infecciosos ou partículas provenientes dos mesmos, 

os neutrófilos realizam o processo de fagocitose. Os neutrófilos possuem vários 

receptores de reconhecimento de padrões moleculares associados à patógenos (PRR, 

pattern recognition receptors, da sigla em inglês), como os  receptores semelhantes a Toll 

(TLR, toll like receptors, da sigla em inglês), os receptores Lectina tipo C, os receptores 

tipo NOD-like e os receptores Tipo RIG-like (Futosi, et. al., 2013). Dentre esses 

receptores, os TLR são os mais estudados no processo de interação entre as células do 

hospedeiro e os patógenos (Hayashi et al, 2003). A sinalização via TLR é capaz de ativar 

vias de sinalização nos neutrófilos que levam à fagocitose, à produção de espécies reativas 
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de oxigênio (ERO), à liberação dos grânulos citoplasmáticos e à produção e liberação das 

NETs por essas células, culminando com o processamento do antígeno e a apresentação, 

principalmente via MHC de classe I, para as células apresentadoras de antígenos 

profissionais (APC) (Souza-Rocha, et al., 2015). 

As ERO são capazes de oxidar biomoléculas, causando modificações estruturais 

nas mesmas, o que ocasiona perda de função, como também podem atuar no papel de 

segundo mensageiro durante a sinalização celular. Exemplos bem conhecidos são: 

superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido hipocloroso (HOCl). As 

enzimas mais importantes na produção dessas espécies em fagócitos são o complexo 

enzimático da NADPH oxidase e a MPO. A primeira é capaz de formar o superóxido, e 

a segunda, o ácido hipocloroso. A NADPH oxidase gera superóxido através da 

transferência de elétrons do NADPH intracelular através da membrana, acoplando-os a 

oxigênio molecular, formando o ânion superóxido, um radical livre reativo. Já a MPO age 

na reação que tem como reagente o peróxido e o cloreto, resultando no ácido hipocloroso 

(Cruvinel et al., 2010). 

 Em 2004, pesquisadores verificaram pela primeira vez que neutrófilos humanos 

também possuem como mecanismo de ação as chamadas “armadilhas extracelulares 

neutrofílica” (NETs, do inglês neutrophil extracellular traps) (Brinkmann et al, 2004). 

Essa estrutura é liberada pela célula no espaço extracelular, sendo constituída de DNA 

associado à histonas e enzimas dos grânulos citoplasmáticos, como a elastase, a 

mieloperoxidase e a catepsina G (Brinkmann et al, 2004, Kruger et al., 2015; Leliefeld et 

al., 2016). As NETs podem capturar e destruir muitos patógenos, incluindo bactérias, 

fungos, vírus e protozoários (Hermosiilla et al, 2014) como Leishmania spp. e 

Toxoplasma gondii (Guimaraes-Costa et al, 2009), evidenciando-se como mais um 

importante processo para que os neutrófilos evitem a disseminação de um patógeno na 

corrente sanguínea assim como o elimine e restabeleça as condições de homeostase do 

indivíduo (Kruger et al., 2015; Leliefeld et al., 2016). 

A depender do estímulo, as ERO são importantes para a produção e liberação das 

NETs. No entanto, os neutrófilos são capazes de formar e liberar NET de forma 

independente da ativação de NADPH oxidase (Nishinaka et al., 2011). A geração de 

ânion superóxido pela NADPH oxidase na membrana fagolisossomal gera um influxo de 

íons H⁺ dos grânulos primários dos neutrófilos onde se encontra a enzima elastase numa 

conformação inativa. Tal processo reduz o pH desse compartimento e possibilita a 

liberação da enzima elastase (Reeves et al., 2002). A elastase por sua vez é outra 



18 
 

 

importante molécula para a formação e a liberação das NETs. Ela quando liberada é 

recrutada para o núcleo da célula e atua na degradação das histonas, o que facilita a 

liberação e descondensação do material genético do núcleo, promovendo a formação das 

redes extracelulares de DNA associado à histonas e proteínas granulares 

(Papayannopoulos et al., 2010; Metzler et al., 2014). 

 

1.2.2. Relação dos Neutrófilos com a Doença de Chagas 

Nos últimos anos, os mecanismos imunológicos associados às distintas formas 

clínicas da fase crônica da DC vêm sendo investigados. Sabe-se que os eventos 

imunológicos envolvidos são complexos e dependente de muitos fatores como a 

persistência do parasita, a autoimunidade, a imunidade específica ao parasita e, não menos 

importante, a imunidade inespecífica de células do sistema imune inato, principalmente 

macrófagos e neutrófilos (Bonney K. M. & Engman D. M. 2008). 

 Ao longo das últimas décadas, poucos estudos têm avaliado o papel de células 

inflamatórias, como os neutrófilos, na patologia da DC, apesar do incrível arcabouço de 

funções efetoras dessas células. Um fator que influencia essa realidade seria o fato de que 

os neutrófilos são tidos como células que seriam importantes somente na fase aguda da 

patologia, que, na grande maioria dos casos, é identificada como um estágio com 

sintomatologia inespecífica e benigno, com estimativa de evolução fatal em < 5% dos 

pacientes contaminados por via vetorial (Vitelli-Avelar et al., 2008; Simões et al., 2018). 

A resposta imune adaptativa contra o T. cruzi é extremamente importante. Ela é 

bastante caracterizada e envolve células B e linfócitos T CD8+ e T CD4+, ambos 

específicos para os antígenos do parasito. Por meio da produção de anticorpos, liberação 

de moléculas citotóxicas, e produção e liberação de citocinas, respectivamente, essas 

células são capazes de desencadear mecanismos importantes no combate ao T. cruzi 

(Guedes et al., 2012). No entanto, o reconhecimento inicial via receptores de 

reconhecimento de padrões associados à patógenos (PRR), dos padrões moleculares 

associados aos patógenos (PAMP), pelas células da imunidade inata, influencia 

diretamente o tipo de resposta imune que é montada contra determinado agente infeccioso 

(Abbas et al, 2015).  

Citocinas e moléculas co-estimuladoras - IL-12, IL-6, IL-23, IL-1, IL-15 e B7.1 e 

B7.2 - provenientes das células da imunidade inata, sobretudo macrófagos, células 

dendríticas e células NK, são essenciais para que a resposta imune adaptativa seja ativada 

de forma eficiente e efetiva (Ortiz-Ortiz et al., 1976; Hatcher et al., 1981; Iwasaki e 
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Medzhitov, 2010). Dessa forma, a imunidade inata desempenha papel importante na 

montagem da resposta imune contra o T. cruzi. 

 A imunidade inata é capaz ainda de realizar dois eventos de grande importância 

na resposta inicial contra o T. cruzi: o controle da replicação do parasito e a redução do 

espalhamento do mesmo. Isso se dá sobretudo por meio da atuação da enzima Óxido 

Nítrico Sintetase Induzida (iNOS) como também pela produção das citocinas IL-12, TNF-

α e IFN-𝛾 (Vespa et al., 1994).  

 Atualmente, com o desenvolvimento de técnicas laboratoriais mais sofisticadas e 

o avanço da ciência, novos conhecimentos acerca dos neutrófilos estão sendo 

acrescentados ao arcabouço de possibilidades que essas células são capazes de realizar. 

Sabe-se, por exemplo, que eles são capazes de modular as funções de outras células do 

sistema imunológico. Por meio da produção de citocinas e quimiocinas, essas células 

modulam a maturação de células dendríticas; a diferenciação, a proliferação e a ativação 

de células T; a sobrevivência e proliferação de células B; o aumento da produção de 

citocinas por células NK; a ativação de macrófagos e a clivagem do receptor da citocina 

IL-6 o que possibilita a sinalização transcelular (Borregaard, 2010; Kolaczkowska e 

Kubes, 2013; Wright, Moots e Edwards, 2014).  

Apesar disso, poucas estratégias experimentais têm sido realizadas a fim de 

investigar o papel dos neutrófilos na infecção não só de parasitos como o T. cruzi, mas 

também de infecções ocasionadas por outros agentes infecciosos intracelulares onde o 

foco de resposta imune efetivo é a resposta imune adaptativa celular. 

Um dos primeiros estudos a investigar essa relação verificou a presença de 

neutrófilos, no sangue periférico de pacientes com a DC, com a morfologia do núcleo 

alterada de uma forma poli lobulada convencional, para uma forma de anel. Em 

indivíduos saudáveis, essa morfologia também é encontrada, mas em menor número 

(Cabral, H. R. A., 1987). Além disso, neutrófilos com núcleo na forma de anel parecem 

estar associados a diversos tumores sólidos (Almand et al., 2001). 

O núcleo em formato de anel é uma característica comum à neutrófilos imaturos. 

Assim, supõe-se que os componentes secretados pelos tumores, assim como 

possivelmente pela inflamação crônica ocasionada por um agente infeccioso, possam 

provocar a liberação prematura de neutrófilos da medula óssea, não sofrendo total 

diferenciação e assim passando a exercer funções que em condições de maturação e 

liberação adequadas da medula, essas células não realizariam (Coffelt et al., 2015; Coffelt 

et al., 2016; Sagiv et al., 2015).  
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 Experimentos utilizando modelos animais de susceptibilidade e resistência à 

infecção por T. cruzi mostraram que os neutrófilos são responsáveis pela regulação da 

infecção experimental e determinam a susceptibilidade e a resistência à infecção, sendo a 

enzima elastase importante para esse processo (Luna-Gomes et al., 2014). Além disso, a 

correlação entre a expressão de metaloproteinases de matriz (MMP), enzimas 

responsáveis pela quebra da matriz extracelular e citocinas produzidas por neutrófilos e 

monócitos podem contribuir para o remodelamento do tecido cardíaco em pacientes dos 

diferentes estágios clínicos da DC (Medeiros, et al., 2017).  

Os neutrófilos são fagócitos profissionais. Pacientes com a forma clínica 

indeterminada da DC apresentam neutrófilos com deficiência em fagocitar, o que acarreta 

na disfunção da capacidade dessas células em produzir mediadores responsáveis pela 

modulação de células da resposta imune adaptativa, importante via de resposta na forma 

crônica da doença (Gomes et al, 2012).  

 Uma das características dos neutrófilos é a produção de ERRO. Em humanos, 

estudos têm mostrado que o desequilíbrio redox é importante para o prognóstico da DC 

(Dhiman et al., 2013). A enzima MPO, a peroxidação lipídica (LPO) e o nitrito são 

excelentes biomarcadores para o diagnóstico de indivíduos soropositivos/chagásicos. 

Esses estudos são reforçados por experimentos em animais infectados com o T. cruzi e 

tratados com a apocinina, um inibidor do complexo enzimático da NADPH oxidase, 

principal enzima envolvida na produção das ERO em fagócitos, que apresentaram uma 

redução na miocardite (Dhiman e Garg, 2011). 

 Apesar de existirem alguns estudos que relacionam os neutrófilos e a DC (ver 

figura 1), poucos avaliaram a liberação das NETs por neutrófilos quando essas células 

são estimuladas com parasitos ou componentes destes. O papel microbicida das NETs já 

é bem estabelecido na neutralização de diversas bactérias, mas o papel delas na resposta 

contra outros tipos de patógenos, como protozoários, ainda não está completamente 

elucidado (Souza-Rocha et al, 2015). 

 Estudo recente mostrou que o T. cruzi, assim como o seu antígeno solúvel, são 

capazes de promover a liberação das NETs de neutrófilos de sangue periférico de 

indivíduos saudáveis (Sousa-Rocha et. al., 2015). De acordo com esse estudo, a liberação 

das NETs dá-se por meio da ativação dos receptores Toll like 2 e 4 (TLR2 e TLR4) e é 

um processo dependente da produção de ERO. Foi visto também que a presença das NETs 

não causa a eliminação direta do parasito, mas diminui o número de células infectadas e 

o número de formas tripomastigotas do parasito (formas infectantes) liberadas. Esses 
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resultados sugerem que esse mecanismo pode contribuir para a eliminação ou redução da 

carga parasitária (Sousa-Rocha et. al., 2015) (ver figura 1). Apesar desse estudo, não 

existe nenhum trabalho científico investigando o papel das NETs em pacientes com a DC. 

 

 

Figura 1: Papel dos neutrófilos na infecção pelo Trypanosoma cruzi. Os neutrófilos são recrutados para o 

tecido infectado por T. cruzi, principalmente via IL-17. Nesse local, essas células interagem com os 

antígenos do parasito, principalmente via TLR, e, uma vez ativadas, passam a exercer suas funções efetoras: 

fagocitose, desgranulação e produção de espécies reativas de oxigênio, promovendo a destruição do 

parasito. Em resposta à interação do T. cruzi, os neutrófilos também produzem e liberam as Redes 

Extracelulares de Neutrófilos (NETs), que afetam a infectividade / patogenicidade do parasito; citocinas e 

mediadores inflamatórios, como TNF, IL ‐ 1 e MMP ‐ 9; e moléculas anti-inflamatórias, como IL-10, TGF 

e MMP-2, que podem desempenhar um papel imunorregulatório na infecção por T. cruzi. MMP ‐ 2, 

metaloproteinase de matriz ‐ 2; MMP ‐ 9, metaloproteinase de matriz ‐ 9. (Fonte: Adaptado de Andrade et 

al, 2018). 

 

 

 

 Considerando-se a importância fisiológica dos neutrófilos, bem como o seu 

envolvimento na fisiopatologia de inúmeras doenças inflamatórias e infecciosas, estas 

células constitui um alvo interessante de estudo para o entendimento de como elas atuam 

na montagem da resposta imune, contribuindo para a imunopatogênese de inúmeras 

doenças. Com isso, é necessário entender melhor como os neutrófilos estão executando 

as suas funções efetoras no contexto de doenças parasitárias como a DC, a fim de 

correlacionar a atuação dos mesmos com o estabelecimento dos vários estágios clínicos 

apresentados por esses pacientes.  

 

 

 

 



22 
 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

⮚ Avaliar a liberação de NETs e a desgranulação de neutrófilos de sangue periférico 

de pacientes com Doença de Chagas nas formas clínicas Indeterminada e 

Cardíaca. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

⮚ Comparar a quantidade de DNA liberado de neutrófilos de pacientes com as 

formas clínicas Indeterminada e Cardíaca, e indivíduos não chagásicos quando 

estimulados ou não com o antígeno solúvel do T. cruzi. 

⮚ Comparar a capacidade de desgranulação da enzima elastase de neutrófilos de 

sangue periférico de pacientes, com as formas clínicas Indeterminada e Cardíaca, 

e indivíduos não chagásicos quando estimulados ou não com o antígeno solúvel 

do T. cruzi. 

⮚ Determinar os escores de riscos para acidente vascular encefálico (AVE) e morte 

dos pacientes chagásicos com acometimento cardíaco, através da análise de 

prontuários dos pacientes. 

⮚ Determinar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) dos pacientes 

chagásicos com acometimento cardíaco, através da análise de prontuários dos 

pacientes. 

⮚ Correlacionar os escores de risco para AVE e morte com os dados obtidos na 

avaliação da desgranulação e na quantificação de DNA liberado pelos neutrófilos. 

⮚ Correlacionar os dados da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, dos pacientes 

com acometimento cardíaco, com os dados obtidos na avaliação da desgranulação 

e na quantificação de DNA liberado pelos neutrófilos. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Foi realizado um estudo transversal retrospectivo, onde a escolha da amostra foi 

intencional e não probabilística, e foram selecionados indivíduos procedentes de 

municípios da mesorregião Oeste Potiguar, de ambos os sexos, com confirmação 

sorológica para a DC, por no mínimo, dois métodos diferentes, e acompanhados 

clinicamente no Ambulatório de DC (ADOC) da Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

 

3.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Um total de 55 voluntários adultos participaram da pesquisa, sendo 20 indivíduos 

saudáveis (8 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, mediana de idade = 42 anos) e 35 

pacientes com a DC. Os pacientes chagásicos foram categorizados em dois grupos, de 

acordo com a forma clínica: Indeterminada (9 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, 

mediana de idade = 48 anos) e cardíaca (8 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, 

mediana de idade = 56 anos).   

Cada participante da pesquisa foi previamente esclarecido quanto aos objetivos da 

mesma e procedimentos a serem adotados e, foram solicitados a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UERN (CEP-UERN: 2.672.657, Anexo I). Todos os procedimentos utilizados seguiram 

as recomendações da resolução 466/2012 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CONEP). 

 

3.3 OBTENÇÃO DO SANGUE PERIFÉRICO  

Foram coletadas alíquotas de aproximadamente 20 mL de sangue por punção 

venosa na região da fossa cubital por técnico capacitado, utilizando material estéril e 

descartável, isto é, devidamente limpo e livre de contaminação. 

 

3.4 OBTENÇÃO DOS NEUTRÓFILOS  

O sangue colhido foi adicionado a tubos falcon de 15 mL contendo reagente 

Histopaque®-1119 e Histopaque®-1077 e centrifugado (700 g, 30 minutos, 25 ºC). As 

camadas contendo o plasma e as células mononucleares foram descartadas e a parte 

contendo os granulócitos foi transferida para tubos de fundo redondo, diluído em NaCl 
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0,15 mol/L e centrifugado (270 g, 10 minutos, 25 ºC). As hemácias remanescentes foram 

lisadas com NH4Cl 0,83% (pH 7,2) por 5 minutos (37 ºC). As células foram centrifugadas 

(130 g, 10 minutos, 25ºC), lavadas com NaCl 0,15 mol/L, e em seguida suspensas em 

solução de HBSS (pH 7,2) com 0,1% de gelatina. A contagem das células foi realizada 

em câmara de Neubauer e a viabilidade foi analisada por meio da exclusão do corante 

azul de Tripan (Freshney, 1994). 

 

3.5 OBTENÇÃO DO ESTÍMULO SOLÚVEL DO T. CRUZI 

 O estímulo solúvel do T. cruzi foi obtido por meio do cultivo, em meio LIT (do 

inglês Liver Infusion Triptose) suplementado com 5% de antibióticos e 10% de soro 

bovino fetal (SBF), da cepa Y.  Após o crescimento da cepa, alíquotas foram lavadas com 

tampão PBS e passaram por um total de cinco ciclos de congelamento e descongelamento.  

A solução resultante foi aliquotada (500 µL/tubo). A quantidade de proteínas foi 

mensurada pelo método de Lowry (Lowry et al, 1951). 

 

3.6 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E LIBERAÇÃO DAS NETS DE 

NEUTRÓFILOS, DE SANGUE PERIFÉRICO HUMANO 

3.6.1 Análise qualitativa da liberação de DNA por neutrófilos de sangue periférico 

dos participantes estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi 

Esse ensaio foi realizado de acordo com Tibrewal, et., al. 2014, com modificações. 

Para a realização desse ensaio, lamínulas de vidro foram tratadas com poli-L-lisina a fim 

de promover à aderência dos neutrófilos as mesmas. As células foram obtidas através do 

Método do Ficol-Histopaque e incubadas com HBSS suplementado com 0,1% de gelatina 

ou DPI (1 μmol/L - controle negativo) por um período de 1 hora (5% de CO2, 37ºC) para 

facilitar o processo de adesão às lamínulas. Após essa etapa, os neutrófilos foram 

estimulados com PMA (1x10-7 mol/L) e/ou com antígeno solúvel do T. cruzi (As-Tc - 50 

µg/mL) e mantidos em condições de cultura celular (5% de CO2, 37ºC) por um período 

de 4 horas. Na sequência, as células foram fixadas com 4% de paraformaldeído, 

permeabilizadas com 0,05% de Triton X-100 por 1 minuto e realizado o bloqueio com 

3% de BSA por 1 hora. As lâminas foram montadas utilizando-se o meio de montagem 

ProLong Gold que possui o corante para material genético DAPI (4’,6-diamidino-2-

phenylindole). As imagens foram obtidas por meio do Microscópio de Fluorescência 

(Olympus). 
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3.6.2 Análise quantitativa da liberação de DNA por neutrófilos de sangue periférico 

dos participantes estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi   

  Neutrófilos (2x10⁻⁶ mL) suspensos com HBSS suplementado com 0,1% de 

gelatina, foram incubados (30 min, 37 °C) com HBSS e/ou com DPI (1 µmol/L) e 

estimulados com PMA (1x10-7mol/L) ou com o antígeno solúvel do T. cruzi (50 µg/mL) 

por um período de 4 horas a 37°C. Ao final do período de incubação, foi adicionado 0,5 

U/mL de DNAse (10 minutos, 37°C). A seguir, foi adicionado EDTA (10 mmol/L) para 

paralisar a atividade da enzima. As amostras foram centrifugadas (1500 g, 5 minutos), o 

sobrenadante foi coletado e armazenado à -80°C para posterior quantificação do DNA 

liberado. As duplas fitas de DNA, principal componente das NETs, foram quantificadas 

por meio de fluorescência utilizando-se o kit comercial PicoGreen®, de acordo com as 

especificações do fabricante. As leituras foram realizadas em Fluorímetro de Placa 

(Synergy 2, Biotek). Essa etapa foi realizada no Laboratório de Biotecnologia e Biologia 

Molecular da Universidade Estadual do Ceará. 

 

3.7 AVALIAÇÃO DA DESGRANULAÇÃO DE NEUTRÓFILOS DE SANGUE 

PERIFÉRICO HUMANO 

  Alíquotas em duplicatas de neutrófilos (2x10⁻⁶ mL) de sangue 

periférico de pacientes com as formas clínicas Indeterminada e Cardíaca da DC, como 

também neutrófilos de indivíduos saudáveis foram incubados por 20 minutos à 37°C. 

Posteriormente, foi adicionado o fMLP (2x10⁻⁶mol/L) ou o estímulo solúvel do T. cruzi 

(50 μg/mL). As alíquotas foram incubadas por mais 30 min à 37°C. Após incubação, os 

tubos foram centrifugados (700 g, 10 minutos, 4°C) e o sobrenadante foi colhido. O fMLP 

foi utilizado aqui, pois é um ótimo estímulo para a promoção da desgranulação de 

neutrófilos. 

 Ao sobrenadante, foi adicionado o substrato SAAVNA (1 mmol/L) preparado 

com DMSO a 0,1%. As amostras foram incubadas novamente (37ºC, 30min) 

imediatamente após a adição do substrato. Foi realizada a leitura espectrofotométrica em 

405 nm após 30 minutos de incubação. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DOS ESCORES CLÍNICOS DE RISCO DE MORTE E DE AVE E 

DA FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO DOS PACIENTES 

CHAGÁSICOS 
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A identificação das formas clínicas, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) e a determinação dos escores de riscos para acidente vascular encefálico (AVE) 

e do risco de morte foram realizadas de forma retrospectiva, através da análise dos 

prontuários dos pacientes, arquivados no ADOC da FACS-UERN, após prévia 

autorização.  

O escore de risco de morte foi calculado somente para os pacientes nos quais 

foram realizados experimentos de liberação de NETs que possuem acometimento 

cardíaco. Dessa forma, dos 26 pacientes chagásicos avaliados, apenas metade (n=13) foi 

calculado o risco de morte, independente da forma clínica. 

O escore de risco de AVE foi calculado para todos os pacientes chagásicos. No 

entanto, aqui, apresentamos os dados apenas dos pacientes que realizamos experimentos 

de liberação de NETs que possuem acometimento cardíaco (n=13), independente da 

forma clínica.   

 

3.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados obtidos foram processados e analisados estatisticamente através do 

programa GraphPad Prism 7.00. Foram utilizadas a análise de variância (ANOVA) 

seguido do teste de Tukey para determinar as diferenças existentes entre os grupos 

experimentais, sendo estas consideradas significantes quando p <0,05. O teste de 

Spearman foi usado para determinar as correlações entre a concentração de DNA liberado 

e os riscos de morte e de AVE, e a fração de ejeção. 
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4 RESULTADOS 

4.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE DNA POR NEUTRÓFILOS 

DE SANGUE PERIFÉRICO HUMANO: ANÁLISE QUALITATIVA 

As imagens de microscopia de fluorescência apresentadas na figura 2 mostram 

que o PMA foi capaz de estimular a liberação de DNA dos neutrófilos tanto de indivíduos 

saudáveis quanto dos pacientes chagásicos. Pode-se observar que todas as células tratadas 

com PMA apresentaram uma rede de material genético extracelular, marcadas em azul 

pelo corante DAPI. Foi possível observar ainda que o tratamento com o DPI reduziu a 

liberação do material genético de forma semelhante em todas as células estimuladas com 

o PMA e incubadas com esse composto químico. Esses dados revelam que as condições 

experimentais para esse ensaio foram bem estabelecidas.  

 Quando os neutrófilos de pacientes chagásicos foram estimulados com o antígeno 

solúvel do T. cruzi (50 µg/mL), foi possível observar uma menor liberação de DNA, 

quando comparado com os neutrófilos de indivíduos saudáveis. Por sua vez, o tratamento 

com DPI reduziu a liberação do material genético em todos os grupos avaliados, quando 

o antígeno solúvel do parasito foi utilizado como estímulo, semelhante ao resultado 

obtido quando as células foram estimuladas com o PMA, mostrando que, tanto para este 

quanto para àquele estímulo, a liberação de DNA é dependente de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) (figura 2). 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE DNA POR NEUTRÓFILOS 

DE SANGUE PERIFÉRICO HUMANO: ANÁLISE QUANTITATIVA  

 A fim de quantificar o DNA liberado pelos neutrófilos, foram realizados 

experimentos utilizando fluorimetria como ferramenta de análise quantitativa por meio 

da sonda fluorescente PicoGreen. O PMA, na concentração de 1x10-7 M, foi capaz de 

induzir igualmente o processo de liberação do DNA de neutrófilos de indivíduos 

saudáveis e de pacientes com as formas clínicas Indeterminada e Cardíaca da DC. Além 

disso, todas as células incubadas com o inibidor da enzima NADPH oxidase, o fármaco 

DPI, e estimuladas com PMA, reduziram a liberação de DNA, mostrando que esse 

processo é dependente de ERO para ambas as células analisadas, conforme resultado visto 

anteriormente. Esses resultados confirmam que os nossos controles experimentais foram 

estabelecidos adequadamente (Figura 3A).  

Quando os neutrófilos foram estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi (As-

Tc - concentração de 50µg/mL), as células dos indivíduos saudáveis liberaram uma 
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quantidade maior de DNA (177,7 ± 58,41 ng/mL), quando comparada às células dos 

pacientes com a forma clínica cardíaca da DC (117,3 ± 21,85 ng/mL; *p=0,0131) (Figura 

3B). Não houve diferenças significativas entre a quantidade de DNA liberado por 

neutrófilos dos pacientes com a forma clínica indeterminada em comparação aos 

indivíduos saudáveis (137,8 ± 47,02 ng/mL; p=0,0816) (Figura 3B). Tanto as células dos 

indivíduos saudáveis como as células dos pacientes, nas duas formas clínica analisadas, 

apresentaram inibição na liberação de DNA quando o tratamento com o DPI foi utilizado, 

mostrando que a liberação de DNA, por neutrófilos estimulados com o estímulo solúvel 

do T. cruzi, é dependente de ERO (Figura 3B). Todos esses resultados de quantificação 

de DNA via fluorescência, utilizando o PicoGreen como ferramenta, confirmam os dados 

apresentados pelas imagens de microscopia de fluorescência apresentadas no item 

anterior (ver figura 2). 
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Figura 2. Visualização da liberação de DNA por neutrófilos de sangue periférico de pacientes 

chagásicos estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi: Neutrófilos (0,2x106 ml) incubados com 

DPI (1 μmol/L) ou HBSS suplementado com 0,1% de gelatina foram estimulados com PMA (1x10-7 mol/L) 

ou com antígeno solúvel do T. cruzi (As-Tc - 50 µg/mL) por 4 horas em condições de cultura celular (37ºC, 

5% de CO2). O núcleo da célula foi marcado com DAPI. As imagens foram obtidas por meio de microscopia 

de fluorescência na objetiva de 63. Elas são representativas de três experimentos, com medidas em 

duplicata. 
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Figura 3: Quantificação da liberação de DNA de neutrófilos humanos de pacientes com a Doença de 

Chagas: Neutrófilos (0,2x106 mL) incubados com HBSS suplementado com 0,1% de gelatina ou DPI (1 

µmol/L), foram estimulados com (A) PMA (1x10-7 mol/L) ou com (B) antígeno solúvel do T. cruzi (As-Tc 

- 50 µg/mL) por um período de 4 horas a 37°C. A quantificação do DNA liberado foi realizada por meio 

do Kit Picogreen - Invitrogen. Os resultados estão expressos como média, e valor mínimo e máximo, de 

experimentos realizados com neutrófilos de 13 indivíduos saudáveis (verde), 16 indivíduos com a forma 

clínica indeterminada (azul) e 10 indivíduos com a forma clínica cardíaca (vermelho) da DC. Análise 

estatística: letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes (p<0,05; ANOVA seguido pelo 

teste de Tukey). Abreviaturas: As-Ts: antígeno solúvel do T. cruzi; HBSS: Solução Balanceada de 

Hank´s; DPI: difenileno-iodônio. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA DESGRANULAÇÃO DE NEUTRÓFILOS DE SANGUE 

PERIFÉRICO HUMANO:  

Ao avaliar a desgranulação de neutrófilos de sangue periférico de pacientes, com 

as formas clínicas Indeterminada e Cardíaca da DC, estimulados com fMLP ou o antígeno 

solúvel do T. cruzi, observou-se que os pacientes possuem neutrófilos com atividade de 

desgranulação sem diferenças significativas em relação aos neutrófilos de indivíduos 

saudáveis, quando as células foram estimuladas com fMLP (ver figura 4A).  

Quando os neutrófilos foram estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi (As-

Tc - concentração de 50µg/mL), as células dos pacientes com a forma clínica cardíaca 

apresentaram menores valores de absorbância do que as células dos indivíduos saudáveis 

(Figura 4B). Já as células dos pacientes com a forma clínica indeterminada apresentaram 

os mesmos valores de absorbância do que os neutrófilos dos indivíduos saudáveis (Figura 

4B). 
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Figura 4: Valores de absorbância relativos à atividade da enzima elastase de neutrófilos, de 

pacientes com as formas clínicas indeterminada e cardíaca da Doença de Chagas, e de indivíduos 

saudáveis, estimulados com fMLP e o estímulo solúvel do T. cruzi. Neutrófilos, proveniente de 

pacientes com as formas clínicas indeterminada e cardíaca da Doença de Chagas e de indivíduos 

saudáveis, foram incubados com HBSS suplementado com 0,1% de gelatina (30 min, 37ºC), e 

estimulados com (A) fMLP (2 x 10-7 mol/L) ou (B) antígeno solúvel do T. cruzi (AS-Tc 50 μmol/L). O 

gráfico representa os valores de absorbância obtidos após 30 minutos de incubação da enzima elastase, 

liberada dos neutrófilos com os referidos tratamentos, com o substrato SAAVNA. Análise estatística: 

letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes (p<0,05; Anova seguido pelo teste de 

Tukey) Abreviaturas: fMLP: N-formil-metionil-leucil-fenilalanina; HBSS: do inglês, solução salina 

balanceada de Hank´s; SAAVNA: N-succinil-Ala-Ala-Val-p-nitroanilina. 
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4.4 CORRELAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE DNA, LIBERADO DE 

NEUTRÓFILOS DE PACIENTES CHAGÁSICOS COM ACOMETIMENTO 

CARDÍACO, COM O RISCO DE MORTE, RISCO DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO (AVE) E FRAÇÃO DE EJEÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO 

(FEVE) 

 Foi analisada a correlação entre a concentração de DNA liberado de neutrófilos 

de pacientes com a DC que possuem acometimento cardíaco (n=13) e o Risco de Morte, 

Risco de Acidente Vascular Encefálico (AVE), como também a Fração de Ejeção do 

Ventrículo Esquerdo (FEVE) (Figura 5).  

Uma correlação negativa foi observada entre a concentração de DNA liberado e o 

risco de morte (r= -06574; *p= 0,0173) (Figura 5A), isto é, quanto menor a quantidade 

de DNA liberado por seus neutrófilos quando essas células são estimuladas com o 

antígeno solúvel do T. cruzi, maior o Risco de Morte do paciente. Com relação ao Risco 

de AVE, não foi possível observar correlação com a concentração de DNA liberada (r= -

0,2684; p=0,3742) (Figura 5B), nem tampouco foi encontrada correlação com a FEVE e 

a concentração de DNA liberada (r=0,2648; p=0,3775) (Figura 5C).  
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Figura 5: Correlação entre a concentração de DNA liberado de neutrófilos de pacientes chagásicos 

que possuem acometimento cardíaco e o Risco de Morte, Risco de AVE e a Fração de Ejeção do 

Ventrículo Esquerdo (FEVE). A quantificação do DNA liberado foi realizado por meio do Kit Picogreen 

- Invitrogen. Os pacientes foram agrupados em baixo (n=8), intermediário (n=2) e elevado (n=3) Rico de 

Morte (A). Os pacientes também foram agrupados em baixo (n=9), intermediário (n=0) e elevado (n=4) 

risco de AVE (B). Os dados de FEVE foram obtidos através da análise dos prontuários dos pacientes (C). 

Análise estatística: foi usado o teste de Spearman para verificar a significância das correlações. 

Abreviaturas: FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; AVE: acidente vascular encefálico. 
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Uma vez que houve uma correlação negativa entre a concentração de DNA 

liberado e o Risco de Morte dos pacientes com acometimento cardíaco (n=13) (Figura 

5A), foi avaliada a correlação entre o Risco de Morte e o número de vezes que se reduziu, 

em comparação aos indivíduos saudáveis, a liberação de DNA por esses pacientes (Figura 

6). Dessa forma, foi encontrada uma correlação positiva onde se observou uma maior 

redução na liberação de DNA nos pacientes com o Risco de morte mais elevado 

(r=0,6574; *p=0,0173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Correlação entre o número de vezes que se reduziu em comparação aos indivíduos 

saudáveis, a liberação de DNA de neutrófilos de pacientes chagásicos, que possuem acometimento 

cardíaco, e o Risco de Morte. A quantificação do DNA liberado foi realizado por meio do Kit Picogreen 

- Invitrogen. Os pacientes foram agrupados em baixo (n=8), intermediário (n=2) e elevado (n=3) risco de 

morte. Análise estatística: foi usado o teste de Spearman para verificar a significância da correlação. 
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5 DISCUSSÃO 

Esse trabalho mostra pela primeira vez que a produção e liberação de NETs por 

neutrófilos de sangue periférico de pacientes com a forma clínica cardíaca da DC, quando 

estimulados com o antígeno solúvel do t. cruzi, liberam uma quantidade de DNA menor, 

quando comparada à liberação dos neutrófilos de sangue periférico de indivíduos 

saudáveis (ver figuras 2 e 3), indicando que a resposta funcional dos neutrófilos pode 

estar influenciando o acometimento cardíaco desses pacientes, uma vez que foi mostrado 

que quanto menor a liberação de DNA maior o risco de morte dos pacientes. 

A enzima elastase é uma das principais proteínas constituintes das NETs. Estudo 

recente demonstrou que a elastase neutrofílica liberada por neutrófilos parece estar 

envolvida no aumento da atividade tripanocida em modelos animais resistentes à infecção 

pelo T. cruzi (Luna-Gomes et al, 2014). Ao avaliar a desgranulação dos neutrófilos do 

sangue periférico, usando a enzima elastase como indicador, e estimulados com o 

antígeno solúvel do t. cruzi, foi observado que os pacientes com a forma clínica cardíaca 

liberam menos elastase em relação aos neutrófilos de indivíduos saudáveis (ver figura 

4).  Esses dados corroboram com os resultados apresentados anteriormente sobre a 

liberação de menor quantidade de DNA pelos neutrófilos de pacientes com a forma clínica 

cardíaca e reforça a ideia de que o DNA liberado faz parte das NETs e não de outros 

processos de morte celular, uma vez que a elastase é um dos componentes principais das 

NETs. 

Neutrófilos de pacientes chagásicos apresentam menor eficiência em produzir 

espécies reativas de oxigênio, uma das principais funções relacionadas a essas células 

(Voltarelli, et al., 1990). Esse fato pode explicar a menor liberação de NETs por pacientes 

com a forma clínica cardíaca em nosso estudo, já que como vimos, a produção e liberação 

de NETs, por neutrófilos de pacientes chagásicos, utilizando o antígeno solúvel do T. 

cruzi, é um processo dependente da geração de ERO (ver figuras 2 e 3). Isso também já 

havia sido mostrado para células de indivíduos saudáveis (Souza-Rocha et al, 2015). 

Portanto, apesar de não ter sido mensurado a produção de ERO neste trabalho, sugere-se 

que a menor liberação de NETs por neutrófilos isolados pacientes com a forma clínica 

cardíaca, pode ser uma consequência da menor produção de ERO por essas células. 

Além de produzir ERO, liberar enzimas como a elastase e DNA associados a 

histonas, os neutrófilos são capazes de produzir citocinas, mediadores inflamatórios e 

metaloproteinases de matriz (MMP) (Andrade et al, 2018). Esses últimos constituintes 

podem ter uma relação direta com a fibrose do tecido cardíaco, já que as MMP são 
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enzimas muito importantes no processo de remodelamento do tecido por sua capacidade 

de degradar substratos maiores na matriz extracelular cardíaca, como também participam 

da resposta imune ativando citocinas e quimiocinas, como a IL-1β, importante citocina 

pró-inflamatória envolvida no processo de fibrose cardíaca (Medeiros et al,. 2017; 

Moolarg et al, 2018). Supõe-se que a persistência do parasito no músculo cardíaco e a 

consequente fibrose desencadeada pela resposta imune crônica podem provocar esses 

eventos levando a exaustão celular (Medeiros et al., 2017).  

A exaustão celular pode levar a uma menor ativação das células, comprometendo 

a realização das funções efetoras e consequente interferindo na resposta imune contra o 

patógeno. Uma das causas da cardiomiopatia chagásica crônica, é a persistência do 

parasita (Rassi et al, 2009). Com os dados de menor liberação de NETs somente por 

neutrófilos de pacientes com a forma clínica cardíaca da DC, supõe-se que além de menor 

produção de ERO, essas células podem estar em processo de exaustão, levando a uma 

menor realização de suas funções efetoras de forma global. Isso não necessariamente 

poderia levar à CCC, mas pode comprometer a resposta imune contra o T. cruzi e 

consequentemente direta ou indiretamente influenciar no estabelecimento da CCC. 

Em análises preliminares, foi observado a presença de neutrófilos com a 

morfologia do núcleo alterada de uma forma polilobulada convencional, para uma forma 

de anel, principalmente em pacientes com a forma clínica cardíaca (dados não 

apresentados). Um dos primeiros estudos a investigar a relação dos neutrófilos com a DC 

verificou a presença de neutrófilos, de sangue periférico de pacientes com a DC, com essa 

morfologia do núcleo em forma de anel (Cabral, H. R. A., 1987). O núcleo em formato 

de anel é uma característica comum a neutrófilos imaturos, assim, supõe-se que os 

componentes secretados pela inflamação ocasionada por um agente infeccioso, por 

exemplo, possam provocar a liberação prematura de neutrófilos da medula óssea, fazendo 

com que essas células não sofram total diferenciação e assim deixem de exercer funções 

que em condições de maturação e liberação adequadas da medula, essas células 

realizariam como, liberar DNA e desgranular a enzima elastase (Coffelt et al., 2015; Sagiv 

et al., 2015). Supõe-se que essa característica também pode estar contribuindo para a 

liberação de menos DNA pelos neutrófilos de pacientes chagásicos cardíacos aqui 

estudados, uma vez que esses neutrófilos por serem imaturos não estariam efetuando suas 

funções adequadamente. 

Essa hipótese de contribuição dos neutrófilos para a gênese da fibrose cardíaca em 

pacientes chagásicos pode ser reforçada pelo fato de que pacientes chagásicos com 
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acometimento cardíaco que possuem maior risco de morte, liberam menos NETs (Ver 

figuras 5A e 6). Essa correlação negativa sugere a existência de uma relação entre a 

função dos neutrófilos e a Cardiomiopatia Chagásica Crônica. No entanto, não houve 

correlação significativa com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), tampouco 

com o escore de risco de AVE, outros parâmetros importantes na DC (ver figuras 5B e 

5C) que indica que são muitos os fatores que contribuem para a imunopatogênese da DC. 

Os neutrófilos parecem ter um efeito benéfico na fase clínica Indeterminada da 

DC. A IL-17A desempenha um papel protetor na DC tanto em modelos animais 

experimentais quanto em humanos (Miyazaki et al, 2010; Guedes et al, 2012; Magalhães 

et al, 2013) por promover intenso recrutamento de células imunes, inclusive neutrófilos, 

para o foco inflamatório (Weaver, et al., 2007). A expressão de IL-17 em pacientes 

chagásicos mostra que pacientes com a forma clínica cardíaca exibem uma frequência 

menor de células T IL-17+, quando comparados com pacientes com a forma clínica 

indeterminada (Magalhães et al, 2013), consequentemente o recrutamento de neutrófilos 

para o sítio inflamatório nesses pacientes é de menor intensidade. A cepa Y (DTU II) do 

T. cruzi é capaz de interagir e ativar neutrófilos humanos e induzi-los a apoptose 

(Magalhães et al, 2017). A indução de apoptose dos neutrófilos pode aumentar a 

fagocitose dos mesmos por monócitos e macrófagos, favorecendo assim a eliminação do 

parasito. Dessa forma, os neutrófilos podem ter um papel na manutenção do paciente na 

fase clínica indeterminada da DC. 

 Os resultados sugerem que os neutrófilos podem ter um papel no 

desenvolvimento das formas clínicas da DC. Assim, a análise da produção e liberação de 

NETs e da enzima elastase por neutrófilos de pacientes chagásicos, pode possivelmente 

ser um biomarcador dos estágios clínicos da DC. No entanto, mais estudos precisam ser 

realizados a fim de validar os dados obtidos nesse estudo, assim como analisar outras 

funções efetoras dos neutrófilos no curso da DC em suas diferentes formas clínicas. 
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6 CONCLUSÃO 

- Neutrófilos de pacientes com a forma clínica cardíaca da doença de Chagas, quando 

estimulados com o antígeno solúvel do T. cruzi, liberam menos DNA do que neutrófilos 

de indivíduos saudáveis. Essa liberação de DNA é dependente de ERO para todas as 

células estudadas; 

- Neutrófilos, de sangue periférico de pacientes com a forma clínica Cardíaca da Doença 

de Chagas, apresentam capacidade menor de liberação da enzima elastase do que 

neutrófilos de indivíduos saudáveis, quando estimulados com o estímulo solúvel do T. 

cruzi; 

- Quanto menor a liberação de DNA pelos neutrófilos dos pacientes com acontecimento 

cardíaco, maior o risco de morte.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - OBTENÇÃO DO ESTÍMULO SOLÚVEL DO T. CRUZI 

A fim de caracterizar o extrato total bruto do T. cruzi, foi realizada uma 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12%, corado com Comassie-blue. A coluna 1 

corresponde ao marcador de peso molecular padrão; as colunas 2 e 3 correspondem ao 

extrato total do T. cruzi e ao extrato total sonicado, respectivamente; as colunas 4 e 5 

correspondem às frações solúveis e insolúveis, respectivamente. A fração solúvel 

corresponde ao peso molecular 62,2 kDa, enquanto que as partes insolúveis 

correspondem aos pesos moléculas 116,0 kDa e 45,0 kDa. Dessa forma, a fração solúvel 

do extrato apresenta proteínas com um único peso molecular, enquanto a fração insolúvel 

possui proteínas com duas faixas de peso molecular. 

 

 

Figura 1: Caracterização do estímulo solúvel do T. Cruzi. Eletroforese em gel de poliacrilamida 12%, 

corado com Comassie-blue. 1. Marcador de Peso molecular; 2. Extrato total; 3. Extrato total sonicado; 4. 

Fração solúvel; 5. Fração insolúvel. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – Escore de risco de AVE (Souza et al, 2008) 

 

Parâmetro 

 

Pontuação de 

Referência 

Pontuação 

do paciente 

 

Escore 

 

I (AVE) 

 

Recomendação 

 

Disfunção 

sistólica do 

Ventrículo 

Esquerdo 

2  0 0% Sem profilaxia 

 

Aneurisma 

apical do 

Ventrículo 

Esquerdo 

1  1 0,1% Sem profilaxia 

 

ARV 

Primária 

(ECG) 

1  2 0,22% AAS ou nenhuma 

 

Idade > 48 

anos 

1  3 2,14% AAS/Warfarina 

 

TOTAL 0-5  4-5 4,4% Warfarina 

Risco: - Baixo (0-2) - Médio (3) - Alto (4-5) 
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ANEXO C – Escore de risco de morte (Rassi Jr, et al 2006) 

 

Parâmetro 

 

Pontuação de 

Referência 

Pontuação do paciente 

 

NYHA classe III ou IV  5  

Cardiomegalia (Radiogradia 

de tórax)  

5  

Disfunção contrátil global 

ou segmentar do Ventrículo 

Esquerdo (Ecocardiograma)  

3  

Taquicardia Ventricular não 

sustentada (Holter)  

3  

Baixa voltagem do QRS 

(ECG)  

2  

Sexo masculino 2  

TOTAL 0-20  

Risco: - Baixo (0-6) - Médio (7-11) - Alto (12-20) 

 

 


