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RES[JMO
l)e macacos cebus apella sp, na fase crônica da doença de chagas, foram
reisoladas as cepas Y, Yr, 200 e BBg por intermédio de xenodiagnóstico (Triatoma
infesÉans) e a cepa 245 também por inóculo direto de sangue do maca.co em camundongos (formas tripomastigotas). Após o reisolamento, as referidas cepas
foram inoculados em camundongos albinos machos (swiss), e tiveram novamente estudadas suas características biológicas. os Autores concluem que as cepas
mantiveram suas características, já anteriormente conhecidas, e discutem ainda
o conceito de virulência de cepa durante sua manutençáo em laboratório através
de sucessivas passagens por camundongos, sugerindo o macaco cebus apella sp
como um hospedeiro para a manutenção de cepas in vivo, por longo perÍodo, sem
que as mesmas aumentem sua virulência.

rNTROÐUÇÃO
Inúmeros sáo os pesquisadores que se dedicam ao isolamento de novas cepas de Trypanosoma cruzi, estudando suas características
biológicas 1,3,7,t2,74,te,21, preocupando-se princi-

palmente com
¡¡¿g

9,16,18,22,28,26,

o decorrer do
passagens

o grau de virulência das mesque na maioria das vezes, com

tempo, durante as sucessivas
em camunctongos, aumenta gradati-

vamente a letalidade dos animais e impede que
os mesmos cheguem à fase crônica da doença

de Chagas.
No presente trabalho os A.utores reisolaram
diversas cepas de T, cruzi, mantidas já, ha algum tempo em macacos Cebuls apella sp, e,
a1ém de estudarem as suas caracterÍsticas biológicas, preocuparam se em verificar se as mesmas conservavam o grau de virulência já" anteriormente conhecido.

M.{X'ERTAL E MÉTODOS

I

-

Cepas

Curva de Parasitemia e Manuúenção de

Foram selecionados 50 camund.ongos

albinos machos (Swfss), pesando de 18 20g, os
quais, distribuidos em grupos de 10, foram in.
fectados com as cepas Y e Yr (SILVA & NUSSENZWEIGzz e T.AKFIDA & col.2s), 2ß0, 245 e
339 (RASSY & col.20), por via intraperitoneal
com 1.105 formas tripomastigotas. Diariamente
após a infecção foram feitas contagens do nú.
mero de T. cruzi em 5 mm3 de sangue, pela
técnica de BRENER,6, por período máximo de
20 dias, observando-se também a mortalidade
dos animais até o 25." dia após a infecção. Para a manutenção ciDS referidas cepas, novos grupos de camundongos foram infectados com o
mesmo número de formas tripomastigotas aci.
ma mencionado, e as sucessivas passagens foram reaiizadas aproximadamente nos picos da
pa"rasitemÍa.
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II

Infecção e Manutenção de Macacos

Em 5 macacos
Cebus apella sp, capturados no
campo, foram feitos xenodiagnóstico antes da
infecção, utilizando.se cinco ninfas de 4." estágio
(Triatoma infesúans) por animâl. As ninfas,
mantidas em câmara úmida (26'C e 50-60% de
umidificação), foram examinadas 30 dias após
o repasto. Ao mesmo tempo, os primatas fo.
ram submetidos a teste sorológico de aglutinaÇão direta z+. Os referidos animais foram ino-

culados individualmente por vÍa intraperitoneal
com 1.10s/kg formas tripomasiigotas provenientes de camundongos infectados com as cepas
Y, Yr, 200,245 e 339. Após a infecção, os macacos foram mantidos no laboratório (24.C, 60.
70% umidificação) em gaiolas individuais, du-

rante o perÍodo de L a 5 anos.

III
Reisolamento de Cepas
As cepas
- reisoladas
Yr, 200,-245 e 339, e a cepa Y, foram
individualmente de macacos, respectivamente
após 1 e 5 anos de infecção, por intermédio
de cinco ninfas de T. infestans por animal. Após
30 dias, as fezes dos triatomíneos contendo for-

mas metacÍclicas de 1'. cruzi, foram suspensas
em 5 ml de salina e inoculadas por via intraperitoneal (0,5 mI) em camundongos alloinos, o
número de parasitas contido nas fezes náo foi
determinado. Posteriormente, o sangue destes
animais foi examinado diariamente até o encontro do'[. cruzi, época em que se procedeu
à primeira passagem.
Em um dos macacos infectados (cepa 24b),
além do xenodiagnóstico, foram também coletados 5 ml de sangue em 0,5 ml de citrato de
sódio 3,8% inoculando.se este material em camundongos, 0,5 ml/animal

IV Curvas de Parasitemia após o reisola"
- As
menúo
cepas Y, Yr, 200, Z4S e 3Bg, reisoladas de macacos e mantidas em camundongos, tiveram suas curvas de parasitemia estabelecidas na 3.. passagem, as quais foram repetidas na 12.'para a cepa 200 e na 1b." para as
cepâs 245 e 339, anotando-se também
lidade dos animais.

a morta-

Para a cepa 245, reisolada através do inóculo das formas sangüíneas de macaco na fase
crônica, também foi feita curva de parasite
mia e verificada a mortatidade.
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RESULTADOS

I - Parasitemia - Os doÍs picos de para.
sitemia
da cepa Y, observados antes e após o
reisolamento de macaeo na fase crônica, deramse respectivamente no 5." e 8." e no 5.'e ?." dias
após a inoculação em camundongos; entretanto,

em outra cepa (Yr), ambos os picos foram observados no 15.' dia (Figs. I e 2). Na cepa 200,
o pico de parasitemia anterior foi no 11." dia e
nas duas passagens após o reisolamento (3.' e
12.") foi no 10.'dia (Fig.3). Na cepa 245, o número máximo de formas tripomastigotas ocorreu no 13." dÍa antes do reisolamento, e após,
no 12." dia (Fig. 4). Comparando o comportamento desta cepa 245 reisolada por meio de xe-

nodiagnóstico com o reisolamento feito através do inóculo de sangue de macaco na fase
crônica para camundongos, registraram.se picos de parasitemia no 12." e 13." dias, respectivamente (Fig.

6).

Finalmente,

a cepa,339

apre-

sentou 2 picos de parasitemia (5." e 8." dias)
tanto antes como na 3.' passagem após o reisolamento, sendo que na 15.' passagem, os 2
picos característicos desta cepa foram assinalados no 6." e 9.' dias (Fig. 5).

II

Mortalidade

Os porcentuais de mor-

- mais elevados
- em camundongos (70talidade
90o/o) loram observados nas cepas Y, Yr e 339,
não acontecendo o mesmo nas cepas 200 e 245,
cujo porcentual de mortalidade foi praticamente nulo Q-10%), tanto antes como após o reisolamento de macacos (Tabela

I).

DISCUSSÃO

Inúmeros são os pesquisadores que se preocupam em isolar novas cepas de Trypanosoma
cruzi, estudando parasitemia, virulência e patogenicidade 1,3,7,12,14,79,21, bem como aqueles que

procuram por intermédio de processos imunológicos4.s,10r7, meios para melhor caractefizá;

las, selecionando algurnas que possam repro
duzir o quadro crônico da doença de Chagas
em animais de laboratório. Sendo assim, tornarse-ia mais fácil elucidar aspectos da patogêne-

se, além de conhecer melhor a diferença de
comportamento de cepas de caracteres distin'
tos em relação aos quimioterápicqs2'8.
Procurando ainda um ânimal que pudesse
suportar a fase aguda da doença, permitindo
estudos na fase crônica. CHAIA & col. 11 inocu
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TABELAI
Swiss (I0 por grupo), infectados com 1.105 fomas sanguÍneas
Trypanosoma ctuzi antes e após o reisolamento de macacos Gebus apella sp na fase crônica

Porcentagem de mortalidade de camundongos alþinos

de

Dias após a infæção
Total

Cepa
11

L2

13

L8

201040100
201040100

0000
0000

0000
0000

Yr"

0000001û
0000000
0.000000

15

00
00
00

000
000
000

ID

0002020
0003030
0020030

L2

245*

245+
245+

339+
339+

0

00
00
00

200*

2u0+
200+

10

3

Antes do reisolamento

20

25

mortalidade

80,0020

80,0%

0301020
400400

70,oo/o
80,00/o

10,0%
0,00/o

0,00kt

0000
0000
0000
20
30
40

+ Após reisolamento de macaco na fase

0,00/o

0,00k
0,00k

2000
000
000

80,00/o
90,0o/o
90,00/o

crônica.
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laram macacos (Cebus apella sp), os quais sobrevivem por um longo período, mesmo quan.
do infectados com ceþas extremamente virulentas.

Devido ao fato de verificarmos divergên.
cias entre alguns Autores18,25 quanto ao reiso.
lamento de cepas e a manutenção ou não de
suas características anteriores, achamos oportuno, principalmente pela alta positividade que
se obtém em xenos realizados em macacos ls,
reisolar diferentes cepas mantidâs já há algum
tempo nesses animais, observando suas características, âs quais já haviam sido anteriormente estudadas 7,20.
Conforme pode-se observar nas Figuras 1 a
5, as cepas, após reisoladas e passadas em camundongos, não perderam suas caracterÍsiicas
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no que se refere aos picos de parasitemia e à
mortalidade dos animais (Tabela I). Cepas (y
e 339) que apresentavam dois picos de parasitemia (5." e 8." dias) antes do reisolamento,
praticarrrente mantiveram suas características,
reproduzindo a época dos picos, (b." e ?.. dias),
e aquelas que mostravam um único pico, ocorrido no 15: diâ (Yr), 11." (200) e tB.. e4Ð,
permaneceram com aspectos semelhantes, poÍs
o número máximo de formas tripomastigotas
após o reisolamento foi observado respectivamente no 15.", 10.' e 12.. dias. A cepa (24b) rei.
solada, quer após passagem pelo hospedeiro intermediário (Tiiatoma infestans), quer através de inoculação direta de formas tripomasti.
gotas de sangue em camundongos, não apresentou modificação quanto às suas caracterís,
ticas biológicas (Fig. 6), dados que divergem
de SOARES & col.23. euanto à mortalidade.
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fato idêntico foi observado, pois cepas virulentas e aviruientas, tanto antes como após o reisolamento, mantiveram o mesmo grau de virulência (Tabela I). Aliás, LANA & cot. 18 obtiveIam resultados concordantes quando do reisoiamento da cepa Berenice.

vação e verificaram que cepas mantidas de ?
dias a 1 ano pelo referido processo, não per_

É sabido que a manutenção de cepas atra.
vés de sucessivas passagens em camundongos
aumenta a virulência das mesmas, possivelmente pela seleção de populações mais virulentas
do tripanossomo ou por uma adaptação grada.
tiva de formas ao hospedeiro, a tal ponto que
os animais morrem na fase aguda, não permitindo observação da fase crônica da doença e,16,
t8,22,23,26. Ésse fato foi também por nós observado durante a manutençáo da cepa Yr que a
princÍpio, em concordância com TAKEDA &
zs, praticamente não provocava a morte dos
"o1.
animais, mas com o decorrer do tempo aumentou sua virulência registrando índices de até
70% de mortalidade (Tabela I).

de animais de laboratório até a fase crônica da
doença de Chagas está relacionado ao aumento
da virulência das cepas. Até o momento, poucos sáo os processos de manutençáo das mesmas sem a perda de suas características. Os
dados apresentados indicam que o macaco Ce.
bus apella sp é um hospedeiro que pode ser utilizado para tal finalidade, pois além de oferecer
facilidade ao reisolamento, mantém as cepas
in vivo por períodos relativamente longos, con,
servando as características biológicas, principalmente no que se refere ao grau de virulência,
fato extremamente importante em vários estudos da fase crônica da doença de Chagas, inclusive da açáo de quimioterápicos sobre esta forrna da doença, em modelos experimentais.

FILARDI & BRENER 13. sentindo a necessidade de prevenir mudanças que podem ocorrer durante a manutenção prolongada de cepas
de T. cruzi, utilizaram o processo da criopreser-

diam suas características anteriores,

quando

inoculadas em camundongos.

Como verificamos anteriormente, um

d.os

grandes problemas que impede a sobrevivência

Dados existentes na literatura zs sobre reisolamento de cepa de T. cruzi de paciente vá
rios anos após o primeiro isolamento, não afas
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tam por completo a hipótese de uma eventual
reinfecção, pois o paciente continuou residin-

do em área endêmica da doença de Chagas.
Entretanto ainda não foi possível esclarecer
por completo se uma cepa se altera, talvez pela
ação de mecanismos imunológicos, após intera-

ção por longos pet'íodos com

o mesmo

hospe.

deiro.

No caso destes primatas, após período relativamente longo de permanência em um único
animal, suficientemente dilatado para permitir
uma seleção por mecanismos imunológicos, as
cepas continuaram conservando suas características iniciais.
SUMMARY

Experimental infecúion of monkeys Cebus apella sp with Trypanosoma atuzi

II -

Re-isolation of strains and study of their
characteristics in albino mice
:

From chronically Chagas infected Cebus
apella sp monkeys the Authors isolated strains
Y, Yr, 200, and 339 by xenodiagnosis (TriaÉoma
infestans), aS well as strain 245 which was also
isolated by inoculation of trypomastigote bloodstream forms in to mice. After reisolation,
these strains were inoculated in male Swiss albino mice and their biological characteristics

were again studied. The Authors conclude that

these strains maintain their previously

esta-

blished characteristics and furthermore discuss
strain virulence variation during their laborato.
ry maintenance through repeated passages in
mÍce. The Authors also propose the Cebus apel.
la sp monkey as a good animal for in vivo long
term strain maintenance inas,much as it does

not generate an increase of strain virulence.
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