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1. RESUMO 

 

 Após mais de 100 anos da descoberta da Doença de Chagas, nenhum tratamento 

eficaz foi desenvolvido.   Neste estudo, verificamos que a administração do extrato celular 

das folhas de jatobá Hymenaea courbaril,  em conjunto com o transplante heterólogo  de 

células  tronco, aumenta a expectativa de vida de  camundongos chagásicos. Os usos 

medicinais registrados pela bibliografia para o jatobá envolvem o tratamento de problemas 

respiratórios, verminoses, problemas estomacais, hepáticos entre outros. As folhas e a 

casca após possuem terpenos com atividades antibacterianas e antifúngicas (de Souza  et 

al 2001) utilizadas na medicina popular para vários fins. Baseado nestes dados testamos, as 

propriedades terapêuticas do Jatobá associadas às de células tronco adultas, e verificamos 

que diminuíram a parasitemia do Trypanosoma cruzi  em camundongos prolongando a vida 

destes animais, em média, 60 dias em  relação a camundongos não  tratados. 

2. INTRODUÇÃO 

 

As espécies do gênero Trypanosoma são parasitas obrigatórios transmitidos por diversas 

espécies de invertebrados hematófagos, que infectam variadas espécies de vertebrados de 

todas as classes (mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e aves), com ciclo de vida alternados 

entre vertebrados e invertebrados. A maioria das espécies se desenvolve em artrópodes 

hematófagos, que podem pertencer a diversas ordens e famílias, enquanto os parasitas de 

anfíbios e peixes são transmitidos por sanguessugas e insetos. 

 O Trypanosoma cruzi é uma espécie taxonomicamente complexa, constituída por 

populações heterogêneas que podem ser diferenciadas por vários marcadores biológicos, 

bioquímicos e moleculares.  

Estudos recentes baseados em análise filogenética demonstram que 

Trypanosoma cruzi apresenta vários subgrupos (Marcili et al, 2009). Essa diversidade 

poderia talvez estar relacionada ao sucesso ou insucesso da terapia celular em pacientes 
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chagásicos. No entanto, até o momento esta relação entre a linhagem que está infectando,  

o paciente e a eficácia do tratamento com  CTA ainda não está esclarecida (Paes et al 

2011).  Em camundongos, uma das dificuldades em avaliar os efeitos da CTA é a grande 

velocidade com que a infecção por Trypanosoma cruzi tipo II leva a óbito estes animais, 

muitas vezes não havendo tempo hábil para a ação regenerativa das CTA  sobre o músculo 

cardíaco.  

O desenvolvimento de uma técnica que permita essa avaliação é primordial  para 

a melhor compreensão do mecanismo de ação das CTA na cardiopatia chagásica. Em 

conjunto, os modelos propostos para o estudo da eficácia de CTA adultas em camundongos 

também não permitem claramente o acompanhamento de sua evolução “in vivo”. 

Com o avanço das técnicas de terapia celular, criou-se uma grande expectativa 

em relação à cura ou pelo menos à melhora da qualidade de vida de pacientes chagásicos, 

fato que não aconteceu, uma vez que não foi observado um padrão terapêutico positivo 

entre os pacientes chagásicos submetidos experimentalmente a terapia com células tronco 

adultas. Baseados nestes dados, propusemos a associação de técnicas que envolvem 

fitoterapia e transplante celular para que em conjunto intensifiquem a ação contra o T. cruzi.  

Resultados prévios têm mostrado uma resposta excelente de alguns pacientes 

chagásicos, com melhora dos parâmetros cardíacos e qualidade vida. Há pacientes, porém, 

que não respondem à terapêutica com células-tronco injetadas por via periférica ou 

diretamente no miocárdio (Paes et al  2011).  

3. OBJETIVO GERAL 

Neste estudo, pretendemos comparar a eficácia do extrato das folhas de Jatobá na 

redução da parasitemia de Trypanosoma cruzi em camundongos C57. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Comparar os efeitos da administração oral do extrato de Jatobá em relação ao 

tratamento  com transplante celular em  camundongos C57 chagásicos. 

b) Avaliar a eficácia da associação da terapia celular com fitoterapia em 

camundongos C57 chagásicos contrastando com as duas técnicas.  

 

4. METODOLOGIA 

4.1 Hospedeiro 

Foram empregados:  

a) Camundongos fêmeas C57   
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b) Camundongos machos C57 – EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein ) , 

gentilmente cedidos pelo professor Masaru Okabe (Research Institute for Microbial Diseases, 

Osaka University, Suita, Japan). Todos de aproximadamente dois meses de idade e com peso 

médio de 15g a 25g.  

4.2  Parasita  

Trypanosoma cruzi  cepa Y.  

4.3 Obtenção de Células Tronco Adultas (Mononucleares) 

Foram utilizados camundongos da linhagem C57EGFP machos adultos, de 

aproximadamente 2 meses de idade para a obtenção e isolamento de células 

mononucleares da medula óssea. Os camundongos foram sacrificados por aprofundamento 

anestésico com isoflurano seguido de deslocamento cervical. Os fêmures foram extraídos, 

as epífises seccionadas e utilizando uma seringa contendo meio de cultura “Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Médium” (DMEM), a medula óssea foi retirada (“flushing”). A suspensão 

celular foi homogeneizada em meio de cultura (DMEM) suplementado com 10% de Soro 

Fetal Bovino (SFB) e submetida à separação por densidade em gradiente de Ficoll a 50%, 

centrifugando por 30 minutos, à 1500g. O concentrado de células mononucleares de medula 

óssea, presente na interface do meio de cultura com Ficoll, foi recolhido, lavado em Solução 

Salina Balanceada (“Balanced Saline Solution” - BSS) e quantificado em câmara de 

Neubauer em seguida foi diluida, em meio DMEM, para uma concentração final de 7 x 10
6
 

células/ml. 

4.4 Transplante celular 

 Para o transplante, foram utilizadas as células mononucleares da medula óssea de 

animais machos da linhagem C57EGFP – (doadores), enquanto os animais receptores serão 

C57 fêmeas. A injeção das células mononucleares foi por via intravenosa. O grupo tratado será 

inoculado com 0,4 ml de solução celular diluída em DMEM (Difco) (Paes et. al., 2011). 

4.5 Infecção dos animais: 

Foram utilizados grupos de 5 animais. A administração de T. cruzi foi via 

intraperitonial sendo inoculadas 105 células na forma tripomastigota. O extrato das folhas de 

jatobá foram preparadas na concentração de 10% (p/v) e administrado diariamente pela 

água do bebedouro dos animais, obedecendo  o seguinte desenho experimental: 

Grupo I – Controle negativo: inóculo via intraperitonial com meio LIT (Camargo et. 

al. 1964) 
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Grupo II - Controle positivo: inóculo via intraperitonial com T.cruzi  Y. 

Grupo III – Solução a folha de Extrato de Jatobá 10% via oral administrado 

diariamente via bebedouro. 

Grupo IV – T. cruzi + Extrato de  Jatobá. 

Grupo V – T. cruzi + Extrato de Jatobá + células tronco. 

 

4.6 Transplante Celular 

O transplante ocorrerá na Fase II do projeto. Para o transplante, foram utilizadas as 

células mononucleares da medula óssea de animais machos da linhagem C57 – (doadores), 

enquanto os animais receptores serão C57 fêmeas. A injeção das células mononucleares por 

via intravenosa. O grupo tratado será inoculado com 0,4 ml de solução celular diluída em 

DMEM (Difco) Conforme Paes et. al., 2011. 

4.7 Histologia 

Os efeitos do transplante celular serão avaliados por análise histológica do tecido 

cardíaco com coloração por hematoxilina e eosina (Lillie, 1977, Mayer, 1999). 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A cardiopatia chagásica crônica é uma doença é caracterizada por uma resposta 

inflamatória que leva à destruição progressiva do miocárdio, resultando em cardiomegalia e 

insuficiência cardíaca congestiva, levando à morte dos indivíduos (Vilas Boas et al 2011). 

Embora os mecanismos de patogênese da doença ainda não estejam 

esclarecidos, a melhora da função cardíaca ocorre em reduzido número de pacientes que 

recebem transplante cardíaco. Portanto, uma terapia capaz de causar uma melhora da 

função cardíaca, e que seja mais acessível à população de cardiopatas chagásicos, em sua 

grande maioria de baixa renda, é de grande interesse.  

Em nosso estudo, a associação de dois procedimentos terapêuticos mostrou uma 

maior eficácia no tratamento da Doença de Chagas em camundongos, permitindo sua 

sobrevivência em média 60 dias após a infecção enquanto que os animais do grupo controle 

II (apenas T. cruzi) sobreviveram em média15 dias (Fig. 1).  A administração do extrato 

vegetal diminuiu significativamente a parasitemia permitindo, provavelmenente uma ação 

mais eficaz das células tronco. A terapia celular refere-se à correção de processos 

degenerativos e/ou traumáticos pelo emprego de células-tronco (embrionárias e adultas). 
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Representa, para alguns autores, uma mudança de paradigma na ciência médica. Esta 

abordagem consolida-se progressivamente em termos de potencialidade terapêutica e vem 

sendo cada vez mais utilizada por diferentes grupos de pesquisadores ao redor do mundo, 

principalmente visando à regeneração de tecidos lesados ou correção funcional de órgãos 

primariamente acometidos por diferentes patologias. Os fitoterápicos atuam no controle de 

crescimento de microrganismos, e também no processo inflamatório. 

No Brasil, foram realizados transplantes de células autólogas de medula óssea 

em pacientes com miocardiopatia devida à doença de Chagas. As células foram injetadas 

via intra-coronária e o seguimento por seis meses em 10 pacientes. O procedimento 

demonstrou ausência de complicações e melhora significativa dos parâmetros funcionais já 

nos primeiros 30 dias após o transplante (Vilas Boas et al 2011).   Paralelamente a estes 

estudos, experimentos com plantas relacionadas na medicina popular e na literatura 

científica como tripanocidas, mostraram que extratos de Ipê (Tabebuia sp) e Capuchinha 

(Tropaeolum majus) possuem efeito tripanocida em animais e também em formas 

epimastigotas de Trypanosoma cruzi obtidas em cultura. (Mothana et al, 2012).  O extrato 

celular do jatobá, a exemplo de uma vasta lista de plantas que possuem atividade 

parasiticida, também  mostrou ser capaz de controlar   parcialmente a parasitemia de T. 

cruzi em camundongos (Fig. 1).  Em um experimento anterior foi testado o extrato celular de 

Jatobá diretamente no sangue de camundongos, infectados com T.  cruzi , neste teste a 

planta não  causou nenhum  efeito sobre as formas tripomastigotas sanguíneas (dados não 

mostrados), sugerindo que o efeito observado no animal "in vivo" pode ter sido  ocasionado 

por metabólitos gerados após a absorção do  extrato 

De acordo com nossos resultados, a somatória desses procedimentos, resultou 

em um efeito sinérgico que prolongou a vida desses animais em mais de 400% quanto 

comparado aos animais que não receberam tratamento (Fig. 1).  

As observações histológicas do miocárdio animais infectados mostraram que nos 

camundongos tratados com células tronco e extrato de jatobá, além da parasitemia do 

sangue periférico ser menor a quantidade de ninho de amastigotas no miocárdio também foi 

menor. 
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6. RESULTADOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados observados, o extrato celular do jatobá tem efeito 

tripanocida quando administrados via oral em camundongos. Esse efeito se mostrou mais 

Cels x 10
6
/ml 

Fig. 2. Miocárdio  de camundongo C57 

T. cruzi + células tronco  +  extrato  de 

jatobá. 

Fig. 3. Miocárdio  de camundongo. 

Grupo controle - T. cruzi 

Fig. 1. Curva de parasitemia de T. cruzi dos grupos 

de animais testados.  

Dias 
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eficaz em camundongos tratados com células tronco, sugerindo que, em conjunto, 

apresentam uma eficácia maior contra Doença de Chagas.  Com a admistração de células 

tronco a velocidade em que o Trypanosoma cruzi leva óbito esses animais decai tornando 

esse modelo experimental apropriado para a busca de moléculas com potencial tripanocida, 

criando novas perspectivas para o estudo da doença de Chagas. 
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