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RESUMO 

 

BRAZÃO, V. Avaliação da suplementação de zinco e melatonina durante a infecção 
experimental por Trypanosoma cruzi. 2012. 141f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2012. 
 

 

A identificação de moléculas com potenciais ações terapêuticas e a compreensão 

dos mecanismos envolvidos na modulação da resposta imune frente à administração de 

substâncias farmacologicamente ativas em modelos experimentais infectados por 

Trypanosoma cruzi tem contribuído de maneira importante nas investigações de novas 

terapias para a doença de Chagas. Estudos prévios demonstraram as ações do zinco e da 

melatonina sobre a imunidade do hospedeiro, durante a fase aguda da infecção chagásica 

experimental, potencializando a resposta imune gerada contra o parasita. O presente estudo 

teve como objetivo avaliar o possível efeito imunomodulador da administração de zinco e 

melatonina em ratos Wistar machos durante a fase crônica da infecção por T. cruzi, 

utilizando os seguintes parâmetros: dosagens de citocinas IL-2, IL-4, IL-10, IFN-γ, e TNF-α, 

produção de óxido nítrico, proliferação de esplenócitos, citometria de fluxo para análise 

fenotípica das subpopulações de células T CD3+CD4+ e CD3+CD8+, células dendríticas, 

células NK (CD161+) e NKT (CD3+CD161+), macrófagos, moléculas co-estimuladoras CD28, 

CD80 e CD86, RT1B, análise dos marcadores CD11a e CD25 e detecção do processo de 

apoptose celular. O efeito imuno-modulador do zinco e da melatonina durante a fase crônica 

da infecção chagásica pode ser comprovado através redução no percentual de macrófagos, 

células dendríticas, linfócitos TCD4+ e TCD8+, apoptose celular, das concentrações de óxido 

nítrico, IFN-γ e MCP-1. Adicionalmente, a terapia com zinco e melatonina durante a infecção 

experimental resultou em modificações importantes na resposta imunológica, como 

evidenciado pelo aumento no percentual de células T reguladoras, da proliferação celular e 

dos níveis das citocinas IL-2, IL-4 e IL-10. O desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas, que possam modular a resposta inflamatória, contribuindo para prevenção dos 

danos teciduais observados na fase crônica da doença, são alvos importantes no tratamento 

da doença de Chagas. 
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ABSTRACT 

 

BRAZÃO, V. Evaluation of zinc and melatonin suplementation during the experimental 
infection with Trypanosoma cruzi. 2012. 141f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 

 

The identification of molecules with potential therapeutic actions and the 

comprehension of the mechanisms involved in modulating the immune response by the 

administration of pharmacologically active substances in experimental models infected with 

Trypanosoma cruzi have contributed significantly in the investigation of new therapies for 

Chagas’ disease. Previous studies have demonstrated the actions of zinc and melatonin on 

host’s immunity during the acute phase of experimental Chagas’ disease, enhancing the 

immune response generated against the parasite. The present study aimed to evaluate the 

possible immunomodulatory effect of zinc and melatonin administration in male Wistar rats 

during the chronic phase of T. cruzi infection, using the following parameters: measurement 

of IL-2, IL-4, IL-10, IFN-γ and TNF-α, nitric oxide, proliferation of splenocytes, flow cytometry 

for phenotypic analysis of CD3+CD4+ and CD3+CD8+ T cells subpopulations, dendritic cells, 

NK cells (CD161+) and NK T (CD3+CD161+), macrophages, co-stimulatory molecules CD28, 

CD80 and CD86, RT1B, analysis of markers CD11a and CD25 and detection of the 

apoptosis process. The immunomodulator effect of zinc and melatonin during the chronic 

phase of Chagas’ disease was evaluated by a reduction of the percentage of macrophages, 

dendritic cells, CD4+ and CD8+
 lymphocytes, cellular apoptosis, the concentrations of nitric 

oxide, IFN-γ and MCP-1. In addition, the treatment with zinc and melatonin during the 

experimental infection resulted in significant changes in the immune response, as evidenced 

by the increased percentage of regulatory T cells, cell proliferation and cytokine levels of IL-

2, IL-4 and IL-10. The development of new therapeutic strategies that can modulate the 

inflammatory response, contributing to prevention of tissue damage observed in the chronic 

phase, are important targets in the treatment of Chagas disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas é uma das mais sérias doenças parasitárias da América 

Latina. Dados recentes indicam que cerca de 10 milhões de pessoas estão infectadas por 

Trypanosoma cruzi no mundo, e cerca de 25 milhões correm o risco de serem infectadas. A 

importância dessa endemia se reflete no sentido econômico, onde é responsabilizada por 

taxas de aposentadoria precoce, bem como elevados custos médico-hospitalares como 

consequência direta da doença (WHO, 2010). 

Descrita por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas em 1909, a tripanossomíase 

americana tem por agente etiológico o flagelado digenético T. cruzi. As formas mais comuns 

de contágio da doença de Chagas humana incluem a transmissão vetorial, produzida pelo 

contato da pele ou mucosas com as fezes ou urina de insetos hematófagos da família 

Reduviidae, subfamília Triatominae, contaminados com as formas tripomastigotas 

metacíclicos de T. cruzi. A presença maciça de tripomastigotas sanguícolas fruto da divisão 

binária das amastigotas intracelulares caracteriza a fase aguda da doença.  

Em condições naturais, T. cruzi se encontrava restrito ao ambiente silvestre, 

circulando entre mamíferos no ambiente natural, por meio do inseto vetor. O homem passou 

a fazer parte deste ciclo epidemiológico quando invadiu esses ecótopos, oferecendo novas 

opções de disseminação ao vetor (DIAS, COURA, 1997). Os triatomíneos hematófagos 

encontraram nas habitações, condições ideais de abrigo e oferta alimentar abundante, 

tornando a transmissão vetorial o mecanismo primário de difusão da doença. Esta 

adaptação pode ser considerada um fator primordial na expansão da doença de Chagas 

humana. 

Os triatomíneos possuem hábitos geralmente noturnos, e durante o repasto 

sanguíneo em mamíferos infectados, ingerem os tripomastigotas circulantes, os quais após 



INTRODUÇÃO  2 

multiplicação e metaciclogênese no tubo digestivo destes, são eliminados em suas fezes 

podendo infectar novos hospedeiros vertebrados. 

Medidas de controle dos insetos vetores foram adotadas com sucesso, 

apresentando importante impacto na redução dos casos, e permitindo que o Brasil obtivesse 

em 2006, Certificação Internacional de Eliminação da Transmissão da Doença de Chagas 

por Triatoma infestans, conferida pela Organização Pan-Americana da Saúde. No entanto, 

existem relatos da capacidade de repovoamento de T. infestans quando da interrupção de 

ações regulares de controle e vigilância (FERREIRA, SILVA, 2006). 

Além da transmissão vetorial da doença, mecanismos secundários foram 

estabelecidos, tais como a transmissão congênita (BITTENCOURT, 1999; CARLIER et al., 

2012), amamentação, via transfusional (MONCAYO, YANINE, 2006), acidentes de 

laboratório, transplante de órgãos e transmissão sexual (CHIEFFI, AMATO NETO, 2000; 

CDC, 2006; DIAS, AMATO NETO, 2011). Recentes surtos no sul do Brasil e no Pará 

demonstram a importância da transmissão oral, através da ingestão de alimentos 

contaminados com o parasita (PEREIRA et al., 2009; YOSHIDA, 2009). 

Nas últimas décadas, casos de doença de Chagas humana vêm sendo detectados 

em outros continentes, em razão da migração de indivíduos infectados, viabilizando a 

disseminação da doença nos países desenvolvidos (DIAS, COURA, 1997), que até então 

não estavam capacitados para identificar pacientes chagásicos em circunstâncias como: 

transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos e transmissão congênita. Existem casos 

notificados da doença em países considerados não endêmicos (figura 1), tais como 

Espanha, Estados Unidos e Austrália. Estimativas demonstraram que em 2006, 3.8% (3088) 

dos 80.522 imigrantes latino-americanos que foram para a Austrália estavam infectados por 

T. cruzi, dos quais 618 necessitaram de monitoramento médico como consequência da 

infecção. Dados do mesmo ano ressaltam que no Canadá, 3.5% (5553) dos 156.960 

imigrantes também estavam infectados (SCHMUNIS, YADON, 2010). Países com índices 

significativos de infecção por T. cruzi incluem Itália (5185 casos), Alemanha (2225 casos), 
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Portugal (1617 casos) e Reino Unido (1373 casos). Estima-se que nos Estados Unidos 

estejam vivendo 332.000 pessoas infectadas com T. cruzi (SCHMUNIS, YADON, 2010). Na 

figura abaixo observa-se a distribuição da doença de Chagas no mundo e a estimativa de 

infectados em países não-endêmicos. 

 

 

Figura 1: Distribuição da doença de Chagas no mundo e estimativa de infectados por T. 

cruzi em países não-endêmicos. Fonte: COURA, VIÑAS, 2010. 

 

Em hospedeiros imunocompetentes, a infecção é controlada através da resposta 

imune dirigida contra o parasita, determinando o desaparecimento das formas 

tripomastigotas do sangue. Parte desses indivíduos passa para uma fase assintomática, 

onde somente exames sorológicos podem indiretamente detectar o parasita. Vários anos 

após a infecção, dependendo do tipo de cepa e estado imunológico do hospedeiro, dentre 

outros fatores, cerca de 30% dos indivíduos infectados desenvolvem manifestações 

cardíacas e/ou digestivas, enquanto a maioria permanece assintomática (GARCIA et al., 

2005). Durante a fase crônica da infecção humana por T. cruzi, a positividade ou ausência 

da doença são detectadas através de reações sorológicas como: análise de IgG 

(MONCAYO, YANINE, 2006), hemaglutinação indireta, imunofluorescência, exames de 

isolamento do parasita tais como xenodiagnóstico, hemocultura e mais recentemente 
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através da biologia molecular com a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

(RUSSOMANDO et al., 1998; GALVÃO et al., 2003). 

T. cruzi demonstra uma patogenia especialmente determinada por características 

próprias do hospedeiro e da população infectante. Assim, o curso da infecção nos 

vertebrados suscetíveis é influenciado por fatores tais como: temperatura ambiental, idade, 

sexo, constituição genética do hospedeiro, características genéticas e morfológicas da cepa 

infectante (BRENER et al., 2000). 

T. cruzi, por suas características biológicas e genéticas, constitui-se de cepas que 

podem ter comportamentos peculiares quando inoculadas em animais experimentais 

(BRENER, CHIARI, 1963). ANDRADE et al. (1970), relataram a existência de cepas com 

predominância de formas delgadas e tropismo diferenciado para células do sistema 

fagocitário mononuclear, esplenócitos, hepatócitos e células da medula óssea, 

apresentando altos e precoces picos parasitêmicos. Entretanto, existem cepas que 

apresentam característica morfológica larga, com marcante tropismo para células 

musculares (musculatura lisa, esquelética e cardíaca) e tecido glandular (MELO, BRENER, 

1978). Esse tipo de conformação morfológica confere a esta cepa uma maior resistência aos 

anticorpos circulantes, e como consequência, as formas tripomastigotas permanecem por 

mais tempo na corrente circulatória, determinando picos parasitêmicos tardios e infecções 

de duração mais prolongada. 

A doença de Chagas pode ser avaliada experimentalmente por meio do 

acompanhamento de sua evolução em diferentes modelos experimentais, incluindo roedores 

silvestres (BORGES et al., 1982; BORGES et al., 1992; PRADO JÚNIOR et al., 1998; 

PRADO et al., 1999; CAETANO et al., 2006; DOST et al., 2006), camundongos (CARDILLO 

et al., 1996) e ratos (SANTELLO et al., 2007; SANTOS et al., 2007a; BRAZÃO et al., 2008a), 

podendo reproduzir nos mesmos, os distintos aspectos patológicos da doença humana. 

Com relação ao estudo histopatológico sistemático realizado em roedores infectados por T. 
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cruzi, observou-se incidência de lesões crônicas, inflamatórias e degenerativas no músculo 

cardíaco, muito semelhante às causadas pela doença humana (BRENER et al., 2000). 

 

1.2 Doença de Chagas e o Sistema Imune 

1.2.1 Resposta imune inata 

 

A infecção por T. cruzi sensibiliza diferentes compartimentos do sistema imune, 

levando ao aparecimento de respostas humorais e celulares específicas contra o parasita, 

fato de extrema importância na redução da carga parasitária (ALIBERTI et al., 1996). 

A resistência do hospedeiro durante a infecção experimental por T. cruzi depende 

da imunidade inata e da adquirida, que requer esforços combinados de células que incluem 

macrófagos, células natural killer (NK), células T CD4+ e CD8+, assim como a produção de 

anticorpos por células B (BRENER, GAZZINELLI, 1997; MARTIN , TARLETON, 2004). 

A invasão de diversos tipos celulares, em especial de macrófagos e células 

dendríticas, por T. cruzi inicia uma série de interações moleculares que mobilizam a 

resposta imune inata do hospedeiro (REED, 1995; ALIBERTI et al., 1996). O 

reconhecimento e ativação destas células pelo parasita baseiam-se na identificação de 

estruturas moleculares conservadas, denominadas PAMPS (pathogen-associated molecular 

patterns) (JANEWAY, MEDZHITOV, 2002), por diferentes receptores de reconhecimento 

padrão (PRRs - pattern-recognition receptors). Dentre os receptores PRRs, destacam-se os 

Toll Like-receptors (TLRs), os quais compõem a mais bem caracterizada classe de 

receptores (TAKEDA, AKIRA, 2005). 

Os TLRs são uma família de proteínas transmembrânicas expressas em diferentes 

tipos de células do sistema imune inato, incluindo macrófagos, células dendríticas, 

neutrófilos, células epiteliais mucosas e células endoteliais. Foram descritos, até o 
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momento, doze diferentes receptores desta família em camundongos e dez em humanos, 

sendo que cada um deles reconhece padrões moleculares distintos (KAWAI, AKIRA, 2010). 

Dentre os membros da família TLR, o TLR-2 é um dos principais receptores 

envolvidos na indução da resposta imune inata durante a infecção causada por T. cruzi. De 

acordo com Campos et al. (2001), ancoras de GPI da superfamília de mucinas, distribuídas 

pela superfície da membrana celular de formas tripomastigotas, são reconhecidas por TLR-2 

e induzem a produção de IL-12, NO e TNF-α por macrófagos. Além disso, outra proteína 

derivada de T. cruzi, a Tc52, também é considerada uma potente indutora da resposta 

imune inata via TLR-2, pois ativa a síntese de citocinas pró-inflamatórias e a expressão de 

moléculas co-estimulatórias, que participam do recrutamento de células para o foco da 

infecção. A complexa interação das respostas mediadas pelos receptores TLRs é 

fundamental para o início e direcionamento adequado da imunidade adaptativa.  

A apresentação de antígenos por moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) presentes nas células da imunidade inata é o mecanismo 

responsável pela interação entre a resposta imune inata e a adaptativa. No entanto, para 

que ocorra a completa ativação dos linfócitos, estas células precisam de sinais co-

estimuladores provenientes das células apresentadoras de antígenos (APCs) durante o 

reconhecimento antigênico. Dentre as moléculas co-estimulatórias, a molécula CD28 

presente constitutivamente nos linfócitos T interage com as moléculas CD80 (B7-1) e CD86 

(B7-2), de expressão indutível na superfície das células APCs (FELONATO et al., 2010). A 

indução da expressão das moléculas B7 pela ligação dos receptores TLRs com PAMPs é 

um processo fundamental na ativação do sistema imune adaptativo. 

Além dos receptores responsáveis pelo reconhecimento de patógenos durante a 

resposta imune inata, deve-se ressaltar que a síntese de quimiocinas também exerce um 

importante papel no recrutamento e direcionamento de células, tanto nos processos 

inflamatórios agudos quanto nos crônicos. Os TLRs ao reconhecer padrões moleculares 

conservados (PAMPs) expressos por diversos patógenos, tais como bactérias, vírus, fungos 
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e protozoários (AKIRA et al., 2006; KAWAI, AKIRA, 2010), desencadeiam um mecanismo de 

sinalização intracelular que culmina na ativação de macrófagos, com consequente morte do 

microrganismo, processo este, que ocorre principalmente através da produção de citocinas, 

quimiocinas e da indução da biossíntese de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. 

O óxido nítrico (NO), um dos mais importantes intermediários reativos de nitrogênio, 

é considerado um dos principais indutores da atividade microbicida dos macrófagos 

(VESPA, et al., 1994). Os macrófagos quando ativados liberam NO, que está envolvido em 

uma variedade de funções biológicas em diferentes sistemas, tais como relaxamento da 

musculatura lisa vascular, agregação de plaquetas, e neurotransmissão (MONCADA et al., 

1991; MONCADA, HIGGS, 2006). É uma molécula efetiva contra patógenos intracelulares 

tais como T. cruzi, apresentando atividade antibacteriana, antiparasitária e antiviral (FLORA, 

ZILBERSTEIN, 2000; AKAMINE et al., 2007; MARCACCINI et al., 2007). 

Os macrófagos desempenham importante função contra a infecção por T. cruzi via 

peroxidase, NO e produção de peroxinitrito. Este último demonstrou-se altamente citotóxico 

contra as formas epimastigotas desse parasito (THOMSON et al., 1999). O NO é sintetizado 

pela reação de conversão da L-arginina em L-citrulina, através da atividade catalítica da 

enzima NO sintase (NOS), a qual existe em 3 isoformas, que diferem na sua localização 

celular e expressão, sendo: constitutiva, induzida e neuronal (QUEIROZ , BATISTA, 1999). 

A NOS2, também conhecida como óxido nítrico sintetase induzida (iNOS), é produzida por 

vários tipos celulares, incluindo macrófagos, células NK, células dendríticas, neutrófilos, 

células endoteliais, miócitos e fibroblastos (VESPA et al., 1994). A expressão de iNOS se 

faz em resposta a diferentes estímulos, tais como IL-1, IFN-γ, TNF-α e outros produtos 

bacterianos (LPS), os quais aumentam a sua expressão, sendo que glicocorticóides, IL-4, 

IL-10, e TGF-β, entre outros, são responsáveis por sua inibição (MAYER, HEMMENS, 

1997). 

O NO produzido atinge a luz vascular e reage com a oxihemoglobina das hemácias, 

transformando-se rapidamente em nitrito, que em seguida é oxidado a nitrato, composto 
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este biologicamente inativo (WANG et al., 2004). A determinação de NO em amostras 

biológicas constitui um desafio, visto que este composto apresenta baixo tempo de meia-

vida, cerca de quatro a seis segundos no plasma e dez a sessenta segundos nos tecidos 

(KIECHLE, MALINSKI, 1993). Um dos métodos utilizados para monitorar a produção indireta 

de NO é através da quantificação de seus metabólitos, nitrito e nitrato (LAUER et al., 2002). 

O IFN-γ, produzido por células NK e células T ativadas, estimula eficientemente a 

fusão do fagossoma com o lisossoma e a expressão do MHC de classe II (complexo 

principal de histocompatibilidade) nos macrófagos, efetivo na contenção da replicação 

intracelular (in vivo e in vitro) do parasita através da indução da biosíntese de NO por 

macrófagos ativados (ALIBERTI et al., 1996). O papel protetor do IFN-γ no início da infecção 

foi amplamente demonstrado por REED em 1995. Esses estudos foram confirmados 

utilizando camundongos suscetíveis à infecção, geneticamente deficientes do IFN-γ 

(ROTTENBERG et al., 1996). Por outro lado, determinadas citocinas tais como a 

interleucina 10 (IL-10), podem inibir a ativação de macrófagos induzida por IFN-γ, inibindo 

tanto a liberação de NO quanto a diferenciação de células Th1 (SILVA et al., 1992; 

ABRAHAMSOHN , COFFMAN,1996). 

Com a mobilização efetiva da resposta imune durante a fase aguda, ocorre redução 

significativa da carga parasitária sanguínea, com consequente diminuição de ninhos 

teciduais. Porém, tal resposta não é capaz de eliminar totalmente o parasita do organismo 

do hospedeiro (BRENER et al., 2000), o que contribui para o aparecimento das 

manifestações crônicas (BUSTAMANTE et al., 2007). 
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1.2.2 Células T reguladoras 

 

Dentre os vários componentes imunológicos envolvidos na infecção por T. cruzi, as 

células NKT e células TCD4+CD25+ regulatórias (Tregs) são também mediadores centrais 

na resposta imune, suprimindo uma série de células efetoras e contribuindo para a 

manutenção da homeostase imunológica (SAKAGUCHI et al., 2008; SAKAGUCHI, 2011). 

Descritas em roedores (SAKAGUCHI et al., 1995) e humanos (DIECKMANN et al., 

2001; TAAMS et al., 2001), as células Tregs constituem 5-10% dos linfócitos TCD4+ 

periféricos, sendo fundamentais para a manutenção da tolerância imunológica, prevenindo a 

ativação e a proliferação de linfócitos T auto reativos (MIYARA, SAKAGUCHI, 2011). 

As células Tregs são caracterizadas pela expressão constitutiva das moléculas 

Foxp3, GITR, CTLA-4, e caracteristicamente CD25 que é o receptor α da IL-2 (SAKAGUCHI, 

POWRIE, 2007). Foxp3 é um fator exclusivamente expresso nas células T reguladoras, 

sendo crucial para o desenvolvimento e para sua função reguladora, cuja principal ação é 

reprimir vários sinais de ativação das células TCD4+ (HORI et al., 2003; KHATTRI et al., 

2003; GAVIN et al., 2007; MARIANO, et al., 2008). Mutações no gene Foxp3 culminam no 

desenvolvimento de doenças linfoproliferativas fatais (BENNETT et al, 2001; WILDIN et al, 

2002), ressaltando a importância deste fator de transcrição como fundamental no 

desenvolvimento das células Tregs. Adicionalmente, camundongos deficientes de Foxp3 

são incapazes de gerar Tregs (FONTENOT et al., 2003). 

Com base na origem, geração e mecanismo de ação, as células Tregs com função 

imunorregulatória podem ser divididas em duas categorias gerais: as células Tregs de 

ocorrência natural e as induzidas. Ao contrário das células de ocorrência natural que se 

originam no timo (SEDDON, MASON, 2000) e regulam células T auto-reativas na periferia, 

as células reguladoras induzidas ou iTregs originam-se na periferia a partir de células TCD4+ 

e dependem de citocinas, tais como IL-10 ou TGF-β para exercerem supressão. Células 

Tregs produtoras de IL-10 são referidas como células Tr1 e suprimem algumas respostas de 
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células T in vivo. As células Th3 são capazes de suprimir a resposta imunológica mediante a 

produção de TGF-β. A relevância destas populações celulares tem sido claramente 

demonstrada em recentes estudos, estabelecendo o importante papel das células Tregs na 

regulação das respostas imunes fisiológicas, bem como o seu envolvimento em doenças 

infecciosas, alérgicas, neoplásicas e auto-imunes. 

VITELLI-AVELAR e colaboradores (2005) observaram que indivíduos chagásicos 

apresentando a forma indeterminada da doença, tinham significativamente mais células 

reguladoras (Tregs) e NKT e um número reduzido de células CD8+ ativadas, quando 

comparados a indivíduos portadores da forma cardíaca. Resultado similar foi encontrado por 

ARAUJO e colaboradores (2007), em que células mononucleares do sangue periférico de 

pacientes com doença de Chagas indeterminada mostraram maior frequência de células 

CD4+CD25+ quando comparados a pacientes portadores das formas digestiva e cardíaca. 

Estudos mais recentes desenvolvidos pelos mesmos autores (DE ARAÚJO et al., 2011) 

evidenciaram que esses pacientes assintomáticos, infectados por T. cruzi e que não 

desenvolviam nenhuma manifestação clínica da doença de Chagas, expressavam níveis 

maiores de Foxp3 em relação a pacientes com comprometimento cardíaco. 

 

1.3 Zinco 
 

O zinco é um elemento traço essencial, que participa do metabolismo de 

carboidratos e proteínas, da síntese de ácidos nucléicos e outras funções vitais. É um 

elemento de extrema importância para manutenção de várias funções fisiológicas, incluindo 

crescimento, desenvolvimento e reprodução (VALLEE, FALCHUK, 1993). É um 

oligoelemento essencial para a integridade funcional e estrutural das células e está 

envolvido na redução do estresse oxidativo e inibição da apoptose (YOUSEF et al., 2002). 

Trabalhos prévios mostraram que a deficiência severa de zinco causa retardo do 

crescimento em ratos (VALLEE, FALCHUK, 1993). TOMAT et al. (2008) observaram que 
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animais submetidos à deficiência moderada de zinco durante a vida fetal e período da 

lactação apresentavam menor peso corporal no momento do nascimento. RAULIN (1869) 

descobriu que o zinco é fundamental para o crescimento de Aspergillus niger. TODD et al. 

(1934) realizaram os primeiros trabalhos documentando a essencialidade deste elemento 

para o crescimento e a sobrevivência de animais. No entanto, o papel essencial do zinco em 

humanos foi reconhecido somente em 1963 (PRASAD et al., 1963). 

Nos últimos anos, a deficiência de zinco tornou-se um problema nutricional 

presente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, levando a inúmeras 

anormalidades no metabolismo. Como possíveis causas pode-se citar a ingestão dietética 

inadequada, diminuição na absorção ou aumento na excreção urinária, presença de agentes 

da dieta que comprometem sua absorção, doenças gastrintestinais crônicas, síndromes de 

má-absorção, doenças renais, doenças hepáticas crônicas, câncer, diabetes, uso abusivo 

de álcool, nutrição parenteral total sem adição de zinco, alterações genéticas (acrodermatite 

enteropática), além de outras doenças crônicas (PRASAD, 1996; TUDOR et al., 2005). Os 

sintomas observados na deficiência deste elemento incluem lesões de pele, dificuldade de 

cicatrização, anorexia, retardo do crescimento, hipogonadismo e alterações na função imune 

(IBS, RINK, 2003), efeitos estes que podem ser revertidos pela suplementação com zinco 

(PRASAD, 1995; PRASAD, 2007). 

O conteúdo total de zinco no organismo humano varia de 2-4 gramas. É 

denominado elemento traço, pois no plasma sua concentração varia de 12-16 µM, com 

taxas variando de 10,1-16,8 µM em mulheres, e 10,6-17,9 µM nos homens. No soro, o zinco 

encontra-se predominantemente ligado a albumina (60%), α2-macroglobulina (30%) e 

transferrina (10%) (SCOTT, BRADWELL, 1983), mas somente o zinco livre parece ser 

biologicamente ativo (GLESS et al., 1992; VALLEE, FALCHUK, 1993). 

A maior concentração de zinco encontra-se localizada no interior das células, sendo 

que no organismo não existem sistemas para armazenamento deste metal. Portanto, 

alterações na ingestão, ou na secreção podem levar rapidamente à deficiência de zinco e 
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afetar as funções zinco-dependentes em vários tecidos, particularmente aquelas 

relacionadas ao sistema imune (HAASE et al., 2006). O zinco está presente nos músculos 

(60%), ossos (30%) e outros órgãos (10%), que incluem fígado, rins, pâncreas, cérebro, 

pele, próstata, entre outros (FAVIER, FAVIER, 1990). 

A biodisponibilidade de zinco depende da composição da dieta (RINK, GABRIEL, 

2000). As principais fontes de zinco são os produtos de origem animal tais como ostras, 

fígado, carne bovina, carnes de aves, caranguejo e ovos. Embora a absorção de zinco nos 

vegetais seja menor, os grãos, trigo e o germe de trigo também constituem importantes 

fontes de zinco (SANDSTRÖM, 1997). 

Entre os fatores nutricionais que mais afetam a biodisponibilidade do zinco, 

encontra-se o fitato (Hexafosfato de inositol). Estudos realizados em humanos demonstram 

que os fitatos apresentam uma potente capacidade de ligação com cátions divalentes, com 

os quais formam complexos insolúveis em baixo pH, podendo prejudicar a absorção de 

zinco. Este fenômeno é intensificado na presença de cálcio, gerando um complexo cálcio-

fitato-zinco, ainda mais insolúvel. Em dietas ricas em cereais integrais e leguminosas, que 

contêm teores elevados de fitatos, a absorção de zinco é menor que 15% (SANDSTRÖM, 

1997). No entanto, o efeito do fitato pode ser modificado a partir da fonte e da quantidade de 

proteínas consumidas na dieta. As proteínas de origem animal, por exemplo, parecem 

neutralizar o efeito inibitório do fitato na absorção de zinco, atribuindo-se isto, 

possivelmente, aos aminoácidos liberados da fração protéica do alimento, responsáveis pela 

manutenção do zinco em solução (FAO, WHO, 2002). 

A dose diária recomendada de zinco deve ser ajustada de acordo com as 

características de cada organismo, visto que a concentração de zinco é regulada não 

somente pela ingestão, mas também por flutuações na excreção, as quais podem estar 

associadas com várias doenças ou com inflamação (WEISS et al., 1998). Segundo Weiss et 

al. (1995) a diminuição dos níveis de zinco observada principalmente durante a fase aguda 
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de algumas doenças infecciosas e processos inflamatórios crônicos, funciona como um 

mecanismo de defesa do organismo. 

O zinco age como um inibidor da apoptose celular (SUNDERMANN, 1995; 

TRUONG-TRAN et al., 2001), coordenando a seleção fisiológica de células intra-tímicas 

(TREVES et al., 1994; PROVINCIALI et al., 1995). JIANG et al. (1995) e UMEZAWA et al. 

(1999) evidenciaram que a quelação de zinco em meio de cultura levava a apoptose e sua 

adição protegia as células da apoptose. Foi demonstrado que o zinco tem a capacidade de 

manter tal efeito protetor mesmo se adicionado após curtos períodos depois de agentes 

indutores de apoptose, tais como TNF-α e radiação γ (ZALEWSKI, FORBES, 1993). 

Possíveis mecanismos para este efeito anti-apoptose do zinco incluem: inibição da caspase 

3 (fator pró-apoptose), interação direta com Bcl-2 (fator que previne a apoptose), indução da 

síntese de DNA (WYLLIE, 1980; FUKAMACHI et al., 1998; ISHIDO et al., 1999; MARET et 

al., 1999) e inibição da endonuclease Ca2+/Mg2+ dependente, a qual é responsável pela 

fragmentação do DNA observada nas células que passam por apoptose (ZALEWSKI, 

FORBES, 1993). 

Este oligoelemento é considerado um componente nutricional de extrema 

importância, sendo crítico para a integridade estrutural e funcional das células, contribuindo 

em processos biológicos importantes tais como expressão genética, síntese de DNA, 

catálise enzimática, armazenamento e liberação de hormônios, neurotransmissão, memória 

e processos visuais (VALLEE, FALCHUK, 1993). É ativo em uma variedade de funções 

celulares, incluindo sinal de transdução, transcrição e replicação (VALLEE, FALCHUK, 

1993). Age influenciando o crescimento, afetando o desenvolvimento e integridade do 

sistema imune (DARDENNE, 2002), tanto na imunidade inata quanto na adquirida (FRAKER 

et al., 2000), através da ação em mediadores imunes como enzimas, peptídeos e citocinas 

(DARDENNE, 2002). 

Sabe-se que o zinco é componente de mais de 300 metaloenzimas, que não 

funcionam na sua ausência, sendo essencial para a função da DNA polimerase, timidina 
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quinase e RNA polimerase DNA dependente, cujo envolvimento na síntese de ácidos 

nucleicos pode explicar o efeito do zinco na proliferação das células linfóides (FRIEKE, 

2000). A timulina, hormônio nonapeptídico secretado pelas células epiteliais tímicas, que 

promove a maturação dos linfócitos T, citotoxicidade e produção de IL-2, requer a presença 

do zinco para exercer sua atividade biológica (DARDENNE et al., 1982; HADDEN, 1998). 

Tem sido demonstrado que a produção ou atividade biológica de IL-2 e IFN-γ são afetadas 

pela deficiência de zinco. Como citado anteriormente, a deficiência de zinco em humanos 

afeta a produção de citocinas Th1 levando a um desequilíbrio entre células Th1 e Th2 

(SHANKAR, PRASAD, 1998; PRASAD, 2000; PRASAD, 2007). 

Animais deficientes de zinco são suscetíveis a diversos agentes infecciosos, 

incluindo protozoários tais como T. cruzi (FRAKER et al., 1982), Trypanosoma musculi (LEE 

et al., 1983), Toxoplasma gondii (TASCI et al.,1995) e Plasmodium yoelii (SHANKAR et al., 

1995); eucariotos como Candida albicans (SINGH et al., 1992) e helmintos como: 

Heligmosomoides polygyrus (SHI et al., 1994), Strongyloides ratti (FENWICK et al., 1990b), 

Trichinella spiralis (FENWICK et al., 1990a), Fasciola hepática (FLAGSTAD et al., 1972) e S. 

mansoni (NAWAR et al., 1992). 

Sabe-se que em portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ocorre 

uma redução dos níveis de zinco, fato este associado ao aumento na incidência de 

infecções bacterianas por agentes oportunistas (KOCH et al., 1996). Por outro lado, tem-se 

evidenciado que a suplementação oral de zinco leva a um aumento do número de células 

CD4+ e redução na incidência de tais infecções (ISA et al., 1992; MOCCHEGIANI et al., 

1995a), especialmente por Pneumocystis carinii e Candida albicans (MOCCHEGIANI et al., 

1995). 

Baixas concentrações in vivo de zinco levam a alterações no processo de 

fagocitose dos macrófagos e neutrófilos, interferindo na lise celular mediada por células NK 

e ação citotóxica das células T (KEEN, GERSHWIN, 1990). Wirth et al. (1989) e Cook-Mills 
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et al. (1990) observaram que macrófagos de animais deficientes de zinco apresentavam 

reduzida capacidade de fagocitar T. cruzi. 

Estudos clínicos têm evidenciado que a administração oral de sulfato de zinco é 

efetiva no tratamento tanto da leishmaniose cutânea aguda (SHARQUIE et al., 2001), 

quanto da forma disseminada da doença (SHARQUIE, NAJIM, 2004). Efeitos terapêuticos 

benéficos deste elemento também foram demonstrados na infecção por Plasmodium 

falciparum, protegendo o hospedeiro contra o parasita (BATES et al., 1993). Lee et al. 

(1983) demonstraram que animais deficientes de zinco e infectados com T. musculi 

apresentavam três vezes mais parasitas quando comparados aos animais do grupo 

controle. 

In vitro, o composto demonstrou-se ativo contra Leishmania major e L. tropica, 

agentes da leishmaniose cutânea (NAJIM et al., 1998). Em modelos murinos, o sulfato de 

zinco apresentou atividade profilática contra leishmaniose cutânea causada por L. major ou 

L. tropica, visto que nos animais oralmente suplementados com sulfato de zinco por 5 dias 

consecutivos previamente à infecção, nenhuma lesão se desenvolveu (SHARQUIE et al., 

2001). 

A atividade anti-leishmanial in vivo do sulfato de zinco pode resultar da combinação 

de efeitos diretos e indiretos. O efeito direto pode ser representado pelo dano celular ou pela 

inibição de enzimas envolvidas no metabolismo do parasita ou virulência (AL-MULLA 

HUMMADI et al., 2005b), enquanto o mecanismo indireto, apresenta efeito imunomodulador, 

que resulta em aumento da fagocitose e atividade microbicida pelos macrófagos do 

hospedeiro (AL-MULLA HUMMADI et al., 2005a). 

Entretanto, a avaliação da suplementação de micronutrientes durante a infecção 

chagásica pouco tem sido estudada, razão pela qual este trabalho foi conduzido, 

apresentando caráter inédito. 
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1.4 Melatonina 

 

A melatonina (N-acetil-5- metoxitriptamina), hormônio isolado e descrito pela 

primeira vez em 1958 por Lerner e colaboradores, é uma indolamina sintetizada a partir do 

aminoácido essencial triptofano, pela glândula pineal (LERNER et al., 1960). 

A cadeia bioquímica de sua síntese inicia-se com a conversão do triptofano, pela 

ação da enzima triptofano hidroxilase 1 (TPH1), em 5-hidroxitriptofano (5-HTP). Este, por 

sua vez, sob a ação da descarboxilase de aminoácidos aromáticos (AAAD) é transformado 

em serotonina. Por ação da enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AANAT, também 

conhecida como serotonina n- acetiltransferase) a molécula de serotonina é acetilada sendo 

convertida em N-acetilserotonina. Por fim, a N-acetilserotonina tem o grupamento hidroxila 

transformado em metoxi pela enzima hidroxi-indol-O-metiltransferase (HIOMT), dando 

origem à melatonina (figura 2). 

 

Figura 2: Síntese de melatonina, a partir de pinealócitos. Fonte: BAGNARESI et al., 2012. 
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A produção de melatonina pela glândula pineal é caracterizada por um padrão 

rítmico diário e sazonal, com baixos níveis plasmáticos durante o dia (1-6 pg/mL) e níveis 

altos (100-200pg/mL) durante a noite (ZHDANOVA et al., 1997; CLAUSTRAT, CHAZOT, 

2005). A variação rítmica da síntese de melatonina é dependente de uma via neural, na qual 

as informações da luminosidade ambiental recebidas por neurônios da retina são enviadas 

através de projeções diretas da via retino-hipotalâmica ao núcleo supra-quiasmático 

hipotalâmico (NSQ) (SPEH, MOORE, 1993). Assim, durante o período noturno, a liberação 

de noradrenalina nos terminais simpáticos que inervam a glândula pineal, estimula os 

adrenoreceptores α1 e β1, desencadeando uma cascata intracelular de sinalização nos 

pinealócitos, culminando na ativação da enzima arilalquilamina N-acetiltransferase, a qual é 

passo-limitante da via de síntese de melatonina, resultando em um aumento da produção 

desta indolamina (SUGDEN, 1989). 

Estudos têm demonstrado que a síntese de melatonina também pode ocorrer em 

diversas células e tecidos extra pineais, tais como retina, trato gastrointestinal (BUBENIK, 

KONTUREK, 2011), fígado, rim e baço de roedores e primatas (MENENDEZ-PELAES et al., 

1993), placenta humana (LANOIX et al., 2008) e células do sistema imunológico, tais como 

macrófagos da cavidade peritoneal (MARTINS et al., 2004) e linfócitos humanos 

(CARRILLO-VICO et al., 2004). Adicionalmente, tal síntese ocorre independente da 

iluminação ambiental (SIMONNEAUX, RIBELAYGA, 2003), podendo ser classificada como 

constitucional, como ocorre em células da retina e trato gastrointestinal. Existe ainda a 

síntese induzida por células imunocompetentes, em decorrência de respostas inflamatórias 

agudas (MARKUS et al., 2007). 

Quando produzida pela pineal, é liberada nos espaços perivasculares da glândula, 

difundindo-se para a circulação sanguínea, predominantemente ligada à albumina 

(CARDINALI et al., 1972). De maneira geral, a melatonina circulante tem um tempo de meia 

vida curto, de aproximadamente 20 minutos, sendo rapidamente metabolizada no tecido 

hepático. Através das enzimas do citocromo p450, a molécula é hidroxilada e conjugada a 
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sulfatos ou glucoronídeos, sendo excretada na forma de 6-sulfatoximelatonina (TAN et al., 

2007). A análise do metabólito urinário, 6-sulfatoximelatonina, tem-se mostrado uma 

importante estratégia em estudos clínicos não invasivos, na avaliação dos níveis de 

melatonina (HIRATA et al., 1974). 

A melatonina circulante tem seu perfil plasmático variável de acordo com o 

desenvolvimento, ou seja, a sua produção e secreção são máximas na infância, alcançando 

picos ao redor de 3 anos de idade, apresentam um pequeno declínio na puberdade, 

estabilizam-se na fase de adulto jovem, reduzindo progressivamente em idosos. Tal 

característica faz com que esta substância possa ser considerada um importante marcador 

temporal ontogenético, promovendo processos adaptativos desde a infância até a velhice. 

Diversos trabalhos demonstram que os níveis de melatonina decaem de 20 a 80% com o 

avançar da idade (REITER, 1995; LIU et al., 1999). 

A melatonina é uma molécula anfifílica, ou seja, possui a propriedade de difundir-se 

com igual capacidade tanto em meios hidrofílicos, quanto lipofílicos (POEGGELER, 2005; 

CIPOLLA-NETO, AFECHE, 2007), podendo atravessar passivamente a membrana celular, e 

dessa forma, além de atuar sobre os receptores, pode agir e regular alvos intracelulares, 

independente da interação com tais receptores. Nos mamíferos estão bem caracterizados 

três subtipos de receptores de membrana, sendo os subtipos de alta afinidade MT1 e MT2, 

pertencentes à família dos receptores acoplados à proteína G (SLOMINSKI et al., 2012). O 

terceiro subtipo é receptor MT3, o qual posteriormente foi caracterizado como sendo uma 

enzima da família das quinonas redutases, e cujas ações não estão completamente 

esclarecidas (NOSJEAN et al., 2000). Sabe-se, no entanto, que a quinona redutase participa 

na proteção contra o estresse oxidativo, evitando reações de transferência de elétrons de 

quinonas (FOSTER et al., 2000). 

A melatonina também se liga, com menor afinidade, à calmodulina (BENÍTEZ-

KING, 2006) e a receptores intracelulares similares aos receptores retinóides (RORα), 
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modulando a transcrição de genes envolvidos na resposta imune (GARCÍA-MAURIÑO et al., 

2000). 

O papel imunomodulatório da melatonina tem sido descrito por diversos autores 

(CARRILLO-VICO et al., 2004; CARDINALI et al., 2008; SRINIVASAN et al., 2008b; 

SLOMINSKI et al., 2012). Os efeitos exercidos por esta indolamina nos parâmetros imunes 

são distintos e dependem de vários fatores tais como dose, via de aplicação, espécie, sexo, 

idade, assim como estação do ano, ritmo circadiano, homeostasia normal da glândula 

pineal, condições de estresse, acompanhamento do processo experimental, entre outros 

(SKWARLO, 2002). 

Inicialmente, os estudos sobre sua ação imunomodulatória baseavam-se na 

retirada da glândula pineal e na observação de diversos parâmetros imunológicos. 

Desorganização tímica (JANKOVIĆ et al., 1970), depressão na resposta imune humoral e 

celular (MAESTRONI et al., 1986), além de inibição da síntese de IL-2 e da atividade das 

células NK em roedores (DEL GOBBO et al., 1989), após a pinealectomia, representam 

evidências marcantes da ação imunoreguladora exercida pela melatonina (JANKOVIĆ et al., 

1993). A presença de receptores específicos para melatonina em neutrófilos (LOPEZ-

GONZALEZ et al.,1993), monócitos (BARJAVEL et al., 1998) e principalmente linfócitos 

humanos (GUERRERO et al., 1994), reforça a hipótese de que a melatonina poderia 

participar dos processos inflamatórios como imunomodulador. Isto é especialmente 

interessante se considerarmos a ação da melatonina em animais senis, resultando em 

aumento da atividade proliferativa de linfócitos e da taxa de síntese de DNA em linfócitos 

tímicos e esplênicos (EL-SOKKARY et al., 2003). 

Atualmente, as ações da melatonina sobre a proliferação celular e o seu efeito 

imunomodulador nos mamíferos têm sido alvo de diversas pesquisas (SZE et al., 1993; EL-

SOKKARY et al., 2003; CARRILLO-VICO et al., 2005; BAGNARESI et al., 2012). Estudos 

demonstram o efeito estimulatório, in vivo e in vitro, da melatonina sobre as células da 

resposta imune tanto celular quanto humoral (CARRILLO-VICO et al., 2005). Além das 
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correlações diretas entre a produção de melatonina e variações circadianas e sazonais 

observadas no sistema imunológico (NELSON, DRAZEN, 2000), estudos pioneiros de 

Carrillo-Vico e colaboradores (2004) demonstraram que linfócitos ativados podem produzir 

melatonina e essa produção local está relacionada à modulação da expressão de IL-2. Por 

outro lado, mediadores da inflamação, tais como TNF-α, atuam diretamente sobre a pineal, 

modulando a produção de melatonina (FERNANDES et al., 2006; 2009).  

Considerando a ampla versatilidade funcional da melatonina, além dos efeitos 

imunomoduladores, esta indolamina apresenta ações antioxidantes (GALANO et al., 2011), 

oncostática e antienvelhecimento (CARRILLO-VICO et al., 2005; SRINIVASAN et al., 

2008a). Esta última ação parece estar vinculada aos seus efeitos antioxidantes e à alta 

capacidade em doar elétrons dos carbonos 2 e 3 do anel pirrólico, visto que o estresse 

oxidativo é uma das principais causas dos danos moleculares que contribuem para o 

desenvolvimento da degeneração celular e  disfunção sistêmica (POEGGLER, 2005). 

Adicionalmente, entre as ações antioxidantes da melatonina está também a sua capacidade 

indutora da síntese de enzimas antioxidantes, tais como glutationa peroxidase, glutationa 

redutase, glutamilcísteina sintase (LUCHETTI et al., 2010). 

A eficácia da melatonina tem sido também estudada em várias doenças 

neurodegenerativas, tais como doença de Alzheimer (ROSALES-CORRAL et al., 2012) e 

Parkinson, em que a patogênese está associada ao estresse oxidativo (ESPOSITO, 

CUZZOCREA, 2010) e à atividade citotóxica de radicais livres, os quais podem causar 

danos, com consequente perda de funções em proteínas, lipídeos e DNA. Olcese e 

colaboradores (2009) demonstraram os efeitos benéficos da reposição hormonal de 

melatonina, tanto em modelos animais, quanto em pacientes com a doença de Alzheimer, 

reduzindo os déficits cognitivos, bem como diminuindo a expressão de marcadores 

neurotóxicos. 

Outra característica importante da molécula de melatonina é a capacidade de 

regular o processo de apoptose celular, seja na mobilização de mecanismos reparadores do 
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DNA, inibindo a apoptose em células imunes e neuronais, e contrariamente atuando como 

indutor da apoptose em células cancerígenas (LOTUFO et al., 2001; SAINZ et al., 2003). 

Devido à sua potente ação indutora do sono, estudos demonstram os efeitos 

terapêuticos da melatonina nos distúrbios do sono, principalmente nas insônias 

(MACFARLANE, et al., 1991), nos transtornos ocasionados por mudanças bruscas no fuso 

horário habitual (HERXHEIMER, WATERHOUSE, 2003; ZAWILSKA et al., 2009) e em 

trabalhadores com jornada noturna (ZAWILSKA et al., 2009; ROTH, 2012). 

Além das diversas ações já citadas, estudos têm demonstrado a ação 

gastroprotetora da melatonina em ratos com lesões de mucosa, atenuando os efeitos 

deletérios induzidos pelo estresse (BANDYOPADHYAY et al., 2002). Adicionalmente, sabe-

se que em portadores sintomáticos de Helycobacter pylori ocorre uma redução dos níveis de 

melatonina, e esta redução tem sido associada com a patogênese da doença (KLUPIŃSKA 

et al., 2006). 

Um grupo substancial de pesquisadores tem demonstrado o papel regulatório da 

melatonina sobre as funções de defesa (GUERRERO, REITER, 2002; CARRILLO-VICO et 

al., 2006; PONTES et al., 2006; BAGNARESI et al., 2012). Estudos inéditos, conduzidos por 

Santello e colaboradores (2008a) demonstraram a habilidade da melatonina de potencializar 

a resposta imune do hospedeiro, gerada durante a infecção experimental por T. cruzi, 

resultando em redução da carga parasitaria sanguínea e tecidual. Considerando os 

resultados obtidos em tal estudo, propusemo-nos a estudar os efeitos concomitantes da 

administração de zinco e melatonina sobre a resposta imunológica durante a fase crônica da 

infecção por T. cruzi. 
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2 OBJETIVOS 

 

Avaliar os efeitos imunomodulatórios da administração de zinco e melatonina 

durante a fase crônica da infecção, em ratos Wistar machos infectados pela cepa Y de T. 

cruzi, através da avaliação dos seguintes parâmetros: 

 

• Análise fenotípica e determinação da ativação celular através da expressão de 

marcadores; 

• Dosagem de citocinas e da quimicina MCP-1; 

• Avaliação da proliferação de esplenócitos, através do ensaio de MTT; 

• Avaliação dos níveis de apoptose celular, com o uso de anexina V e iodeto de propídeo; 

• Dosagem de óxido nítrico; 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

No Brasil, atualmente, o tratamento dos pacientes chagásicos é realizado por meio 

da administração do quimioterápico benzonidazol, composto este que demonstra eficácia 

apenas durante a fase aguda da infecção, levando à cura parasitológica em cerca de 50-

70% (RASSI et al., 2000) dos casos. Entretanto, no tratamento de pacientes com infecção 

crônica, esse fármaco apresenta eficácia terapêutica limitada, entre 6% a 30% (CANÇADO, 

2002), sendo a sua indicação restrita aos indivíduos portadores da forma clínica 

indeterminada recente (GALVÃO et al., 1993). Adicionalmente, o uso do benzonidazol em 

esquemas de duração prolongada (30 a 60 dias) ocasiona efeitos colaterais indesejáveis 

(RODRIGUES COURA, DE CASTRO, 2002), podendo resultar na descontinuação do seu 

uso. 

Estudos anteriores desenvolvidos em nosso laboratório demonstraram que o zinco 

exerce um importante papel regulatório na imunidade ao T. cruzi, durante a fase aguda da 

doença. A proposta atual consiste em executar um estudo mais detalhado que avalie as 

ações do zinco quando administrado em associação com uma indolamina de ação 

pleiotrópica, a melatonina. A ação imunomoduladora da melatonina encontra-se bem 

estabelecida, no entanto, poucos são os trabalhos que demonstram seu envolvimento na 

evolução da doença de Chagas. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito imunomodulatório do zinco e da 

melatonina durante a fase crônica da infecção por T. cruzi em ratos Wistar, através da 

caracterização fenotípica das subpopulações de linfócitos T e células Treg, análise da 

expressão de marcadores celulares, síntese de citocinas, produção de óxido nítrico, 

proliferação celular e apoptose. Os dados obtidos a partir da avaliação destes parâmetros 

nos possibilitaram a análise da ativação de diferentes compartimentos da resposta imune, 

ampliando o estudo fenotípico, bem como o entendimento das subpopulações de linfócitos T 

e demais células envolvidas na defesa do hospedeiro frente ao parasita. 
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Os resultados inéditos obtidos neste trabalho demonstraram que o zinco e a 

melatonina contribuem para modulação da resposta imunológica do hospedeiro durante a 

infecção parasitária, controlando a resposta inflamatória exacerbada e consequentemente, 

amenizando as alterações patológicas provocadas pela ação do parasita. Neste sentido, a 

identificação de substâncias que possam modular a resposta inflamatória pode assumir um 

papel de grande importância na elaboração de futuras estratégias como alvo de vacinas ou 

terapias no tratamento de doenças infecciosas. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  Fluxograma de execução dos experimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Animais utilizados 

 

Método: Citometria de fluxo 

Formas tripomastigotas de 

T. cruzi 

Sacrifício dos animais 60 

dias após a infecção 

Obtenção de 

células esplênicas 

Determinação da 

proliferação celular 

Método: MTT 

Determinação da 

apoptose 

Método: Anexina V/PI 

Obtenção das células 

do lavado peritoneal 

Quantificação de 

Óxido Nítrico 

Determinação de 
macrófagos e 

células dendríticas 

Obtenção do soro 

Determinação da 

produção de citocina 

Método: Griess Método: Elisa 

Análise Fenotípica 

Determinação das 

citocinas intracelulares 

Obtenção dos Antígenos Preparo do inóculo 

Infecção dos animais (IP) 

Tratamento dos animais 

com zinco e/ou melatonina 
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4.2 Animais utilizados 

 

Foram utilizados ratos machos, da linhagem Wistar, provenientes do Biotério Geral 

da Coordenadoria do Campus de Ribeirão Preto/USP. Esses animais foram ambientados no 

biotério convencional do laboratório de Parasitologia da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, sendo mantidos a uma temperatura ambiente de 

23 ± 2ºC, com acesso livre a ração e água filtrada ad libitum. Três ratos foram mantidos por 

gaiola para evitar o estresse de superpopulação. Todos os experimentos foram conduzidos 

com a aprovação da Comissão de Ética no uso de animais (CEUA) da Universidade de São 

Paulo, Campus de Ribeirão Preto. Protocolo número 08.1.835.53.5. 

 

4.3 Grupos Experimentais 

 

Grupo Controle 

Controle (C) n = 05 

Controle tratado com Zinco (CZ) n = 05 

Controle tratado com Melatonina (CM) n = 05 

Controle tratado com Zinco e Melatonina (CZM) n = 05 

Grupo Infectado pela cepa Y de T. cruzi 

Infectado (I) n = 05 

Infectado tratado com Zinco (IZ) n = 05 

Infectado tratado com Melatonina (IM) n = 05 

Infectado tratado com Zinco e Melatonina (IZM) n = 05 
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4.4 Infecção experimental 
 

Os animais dos grupos infectados foram inoculados intraperitonealmente (i.p) com 

1x105 tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de T. cruzi. Foi utilizada a cepa Y de T. cruzi, 

isolada por SILVA, NUSSENZWEIG (1953), através do xenodiagnóstico realizado em uma 

paciente na fase aguda da infecção chagásica. Desde então, vem sendo mantida em 

camundongos Swiss não isogênicos, através de repiques semanais de sangue infectado. A 

cepa Y possui morfologia fina com picos parasitêmicos precoces, altamente virulenta e 

patogênica, determinando alta mortalidade e lesões tissulares graves (SCORZA, SCORZA, 

1972). Quando inoculada em ratos, o padrão da curva parasitêmica se mantém semelhante 

aos dos roedores de menor porte, com um pico compreendido entre o 7° e 14° dia da 

infecção (UYEMURA et al., 1995), dependendo do número de parasitas inoculado, idade e 

sexo do animal. Após esse período há uma redução da parasitemia. 

 

4.5 Obtenção de antígenos de tripomastigotas de T. cruzi 
 

Os antígenos de tripomastigotas utilizados nos ensaios de proliferação celular in 

vitro, foram preparados a partir de tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi, obtidas de células 

LLCMK2 (monkey kidney fibroblast cell line). As células foram cultivadas em meio RPMI-C 

suplementado com 5% de soro bovino fetal em estufa, a 37º C em atmosfera úmida com 5% 

de CO2 até obter-se uma cultura uniforme e confluente.  

Após 4 a 5 dias, os tripomastigotas foram coletados e centrifugados a 40g a 4°C 

durante 10 minutos, para a separação das células debris, seguida por outra centrifugação a 

700g a 4°C por 10 minutos. O sedimento resultante, contendo os tripomastigotas vivos, 

foram lavados 5 vezes em PBS gelado (PH 7,2) a 3000 rpm a 4°C por 5 minutos. Após a 

última centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e os parasitas ressuspensos em 1,5mL 

de PBS gelado, sendo submetidos a três ciclos de congelamento-aquecimento a -70ºC e 

37ºC, respectivamente. Em seguida, os parasitas lisados foram submetidos a cinco ciclos de 

30 segundos de sonicação (20 KHz, 30 watts). A solução resultante foi centrifugada a 20000 
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g durante 30 minutos. O sobrenadante foi retirado, e filtrado em membrana 0,45 µm, sendo 

o produto da filtração congelado a - 70ºC. Após vários processos de obtenção de frações 

solúveis do parasito, foi realizado um “pool” das diferentes extrações e a quantidade de 

proteínas dosadas pelo método de Bradford (1976), utilizando soro albumina bovina (BSA) 

como padrão. Alíquotas do antígeno foram congeladas a - 70ºC para posterior uso em 

experimentos (MARCIPAR et al., 2003; MARTIN, TARLETON, 2005). 

 

4.6 Tratamento com zinco 
 

Os animais foram tratados com 0,1 mL de sulfato de zinco (ZnSO4), diluídos em 

água, sendo administrados por via oral na dose de 20mg/kg/dia de ZnSO4 (BRAZÃO et al., 

2011), durante os dias de experimento, uma vez ao dia no período da manhã, obedecendo 

ao mesmo horário de tratamento todos os dias. 

 

4.7 Tratamento com melatonina 
 

Os grupos foram tratados com melatonina (Sigma Chemical Company, St Louis, 

MO, USA), dissolvida em 0,05 mL de Polietilenoglicol 400 e igual volume de água destilada, 

sendo administrados por via oral na dose de 05mg/kg/dia (SANTELLO et al., 2008a), 

durante o período de experimentação, uma vez ao dia, pela manhã, período este em que os 

níveis plasmáticos de melatonina estão mais baixos, em razão da variação rítmica da 

síntese desta indolamina. 

 

4.8 Delineamento Experimental 
 

Os experimentos foram realizados no 60° dia após o inóculo infectante, período 

correspondente à fase crônica da doença. 
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4.9 Morte dos Animais e Coleta de Sangue 
 

Cada animal foi previamente anestesiado com tribromoetanol 2,5%, na dose de 

250mg/Kg/animal, administrado intraperitonealmente e posteriormente morto por 

decapitação. Após a morte dos animais, foram coletados cerca de 2,0 ml de sangue em tubo 

plástico sem anticoagulante para a análise imunológica. 

 

4.10 Citometria de fluxo para caracterização fenotípica e funcional de macrófagos e 

células dendríticas, a partir do lavado peritoneal 

 

Após a eutanásia, os animais foram mantidos em câmara asséptica de fluxo laminar 

e fixados em decúbito dorsal em suporte de dissecção. A parede abdominal foi exposta, 

rebatendo-se a pele da região. As células peritoneais foram coletadas por meio de injeção 

de 5 mL de RPMI, pH 7,2 estéril, gelado, seguido de massagem peritoneal. As células 

obtidas do lavado peritoneal foram então lavadas por centrifugação a 1800 rpm por 10 

minutos a 4°C, e a seguir ressuspendidas em 1 mL de RPMI-1640, para contagem das 

células viáveis em câmara de Neubauer, realizada através da coloração com solução de 

Azul de Trypan (0,4%). 

Após a contagem, a suspensão foi ajustada para 2x106 células e as mesmas 

distribuídas em placas de 96 poços. As suspensões celulares foram incubadas com Fcblock 

(BD PharMingen), por 20 minutos a 4ºC. Ao findar da incubação, as células foram lavadas 

(1800 rpm por 3 minutos) com PBS (1x) gelado, e o sobrenadante descartado. Em seguida, 

procedeu-se à marcação das células com anticorpos monoclonais anti-CD11bc- PE-CyTM, 

anti- macrophage subset- PE, anti-CD80 PE, anti-CD86 FITC, e anti-RT1B-PercP para 

determinação das sub-populações. Todos os anticorpos foram obtidos da BD Bioscience 

PharMingen®, e utilizados na diluição 1/100µL. 

Posteriormente, as células foram lavadas com tampão staining buffer, e 

ressuspensas em 100 µL de tampão PBS (1x). Após a transferência para tubos apropriados, 
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as amostras foram analisadas através de citometria de fluxo em Citômetro BD FACS-Canto 

(BD Biosciences). A análise dos resultados foi executada usando o programa FACSDiva 

(BD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estratégia de aquisição de macrófagos, obtidos a partir do lavado peritoneal, de 

acordo com as características de tamanho e granulosidade (A). Em B, o gráfico em dot plot  

representa a expressão de RT1B em macrófagos peritoneais. 
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Figura 4: Estratégia de aquisição de células dendríticas, obtidas a partir do lavado 

peritoneal, de acordo com as características de tamanho e granulosidade (A). B, gráfico em 

dot plot representativo da expressão de CD11bc em células peritoneais. C e D, histogramas 

representativos das populações de células dendríticas, subdivididas em relação à expressão 

de CD86 e CD80, respectivamente. 
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4.11 Quantificação de Óxido Nítrico 
 

Uma parte (100 µL) da suspensão células peritoneais preparada anteriormente 

foram distribuídos em placa de 96 poços, contendo 2 x 106 células/ poço, sendo adicionados 

100µL de LPS (10 µg/mL) (E. coli, sorotipo 026:B6, Sigma, USA) nos poços estimulados. 

A placa foi levada à estufa contendo 5% de CO2, durante 48 horas a 37ºC. Após 

este período, submeteu-se a placa à centrifugação a 1500 rpm durante 5 minutos. 

Recolheu-se 100µL do sobrenadante e transferiu-se para outra placa de 96 poços. Em 

seguida, adicionou-se igual volume de reagente de Griess (50 µL de sulfanilamida 1% 

(Sigma) e 50 µL de N-1-naftiletilenodiamina 0.1% (Sigma) diluídos em solução de ácido 

fosfórico 5%), permitindo a revelação da reação por meio de leitor de microplacas, utilizando 

filtro de 540nm (Referência 0). A curva padrão de 200µM a 6µM foi realizada utilizando 

nitrito de sódio (TERENZI et al., 1995; HRUBY et al., 1997). 

 

4.12 Preparo da suspensão celular 
 

O baço de cada animal foi removido cirurgicamente em condições assépticas, e 

transportado para uma placa de petri pequena, contendo 5 mL de RPMI 1640. A seguir os 

baços foram macerados, cuidadosamente para liberação das células, com o auxílio de 

peneiras para cultura celular (Cell strainer- BD Biosciences). Em seguida, os tubos foram 

submetidos à centrifugação a 1800 rpm durante 6 minutos a 4 ˚ C. O sobrenadante foi 

desprezado e ao sedimento de células adicionou-se 2 mL de tampão de hemolítico ACK 

(NH4Cl 0,15M, KHCO3 1mM, Na2EDTA 0,1mM), para lise das hemácias, incubando-se por 2 

minutos, à temperatura ambiente. Após lavagem, e centrifugação a 1800 rpm por 6 minutos,  

as células foram ressuspendidas em 10mL de RPMI-1640. A suspensão celular obtida 

permaneceu em repouso por 10 minutos a 4˚C para sedimentação de fragmentos tissulares, 

que a seguir foram removidos. Após homogeneização cuidadosa dos tubos, coletou-se 05 

µL desta suspensão, acrescentando em 495 µL de solução de Azul de Trypan (0,4%), 
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procedendo-se a contagem das células viáveis em câmara de Neubauer. Para cada animal 

foi preparada uma suspensão contendo 2 x 106 células em meio RPMI. 

 

4.13 Análise fenotípica das populações celulares por citometria de fluxo 
 

A suspensão preparada anteriormente foi utilizada para análise fenotípica dos 

linfócitos, através da técnica de citometria de fluxo, baseada em anticorpos monoclonais 

marcados com substâncias fluorescentes, dirigidos contra antígenos de superfície destas 

células. Alíquotas de 100 µL da suspensão de células esplênicas (2 x 106 células), foram 

distribuídos em placa de 96 poços, em fundo U,  e incubadas com 100 µL de Fc-block em 

tampão de FACS, por 20 min a 4°C. Ao final da incubação, a placa foi centrifugada a 2000 

rpm durante 1 minuto e o sobrenadante descartado. As células foram marcadas com 

anticorpos monoclonais conjugados com anti-CD3-APC ou FITC, anti-CD4- PE ou PE-Cy7, 

anti-CD8-PercP, anti-CD11a-FITC, anti-CD11bc-PE-Cy7, anti-CD25-FITC ou PE, anti-CD28-

PE, anti-CD45RA-PE, anti-CD80-PE, anti-CD86-FITC, anti-CD161-FITC, anti-RT1B-PercP, 

anti-Macrophage subset-PE, diluídos em tampão de FACS, incubados por 30 min a 4°C 

protegidos da luz. Em seguida, adicionou-se 500µL de tampão de FACS e a placa foi 

centrifugada novamente a 2000 rpm durante 1 minuto. Por último, as células foram 

ressuspensas em 200 µL de tampão de FACS, transferidas para os tubos de leitura. Todos 

os anticorpos foram obtidos da BD Bioscience PharMingen®, e utilizados na diluição 

1/100µL. 

As suspensões foram submetidas à leitura no citômetro de fluxo (FACScan-

BD/software DIVA-BD) que utiliza os detectores e canais de células adequados para leitura 

de cada fluorocromo e as análises dos resultados realizadas em software DIVA-BD. 
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Marcadores celulares analisados: 
 

Descrição Marcadores Celulares 

Marcadores de célula T auxiliar e citotóxica CD3, CD4, CD8 

Marcadores de célula T regulatória CD4, CD25, Foxp3 

Moléculas coestimulatórias CD28, CD80, CD86 

Marcadores de células NK e NKT CD3, CD161 

Marcador de ativação de células T CD25 

Marcador de adesão celular CD11a 

Marcador de macrófago Macrophage subset 

 

 

 

 

Figura 5: Seleção da população linfocitária de acordo com as características de tamanho e 

granulosidade (A). B, gráfico em dot plot representativo das populações de células 

esplênicas, subdivididas em relação à expressão de CD4 e CD8. 
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Figura 6: Seleção da população celular de acordo com as características de tamanho e 

granulosidade (A). B, gráfico em dot plot representativo das populações de células 

esplênicas, expressando CD161+ (NK) e CD3+CD161+ (NKT). C, gráfico em dot plot 

representativo da expressão de CD 45RA. 
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4.14 Caracterização de células T reguladoras através da expressão do fator de 

transcrição Foxp3, por citometria de fluxo 

 

Após a obtenção da suspensão contendo 2 x 106 células, alíquotas de 100 µL, 

foram adicionadas a poços em fundo em U de placas de 96 cavidades. A seguir, foram 

adicionados a cada poço 100 µL de anticorpos anti-CD16/32 (1/100-Fc-block) diluídos em 

tampão de FACS (PBS, 2% de SBF e 0,1% de azida), seguindo-se de incubação por 20 

minutos a 4°C. Após a lavagem das células com PBS (1x) gelado, e descarte do 

sobrenadante, procedeu-se a marcação de proteínas de membrana com a adição dos 

anticorpos monoclonais anti-CD3 FITC, anti-CD4 PECy7, e anti-CD25 PE (obtidos da BD 

Pharmigen®), incubando-se por 30 minutos, a 4°C e ao abrigo da luz. Posteriormente, as 

células foram lavadas com PBS (1x) gelado. 

Após a marcação das moléculas externas das células, foi realizada a 

permeabilização da membrana plasmática com a adição de 200 µL/poço de FOXP3 Fix/ 

Perm buffer (Kit eBioscience, San Diego, CA, EUA), em temperatura ambiente, por 20 

minutos, protegido da luz. Após a incubação, as células foram lavadas uma vez com tampão 

staining buffer, e procedeu-se a permeabilização da membrana nuclear com a utilização de 

200 µL/poço de solução de Perm Wash, seguindo-se nova incubação de 15 minutos, a 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após a centrifugação, e lavagem das células com 

solução de Perm Wash, foi realizada a marcação com o anticorpo para o fator de transcrição 

Foxp3 (diluído 1/50, em solução de Perm Wash-eBioscience, San diego, CA, EUA-) 

marcado com Alexa Fluor 647, sendo as células incubadas por 30min a 4°C. 

Posteriormente, as células foram lavadas duas vezes com tampão staining buffer, e 

ressuspensas em 300 µL do mesmo tampão. 

Após a transferência para tubos apropriados, a leitura foi realizada em citômetro de 

fluxo (FACSCanto/Becton , Dickson). A análise dos resultados foi executada usando o 

programa FACSDiva (BD).  
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4.15 Ensaio de proliferação celular 

Linfoproliferação através de ensaio com MTT: 

A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio do MTT, que se baseia na 

capacidade das células viáveis reduzirem o MTT (Brometo de 3,4,5-dimetilazol-2,5-

difeniltetrazolium). Uma parte (100 µL) da suspensão preparada anteriormente foram 

distribuídos em placa de 96 poços, contendo 2 x 106 células/ poço, sendo adicionados 

100µL concanavalina A (ConA: 4 mg/mL) nos poços estimulados. A placa foi levada à estufa 

contendo 5% de CO2, durante 48 horas a 37ºC. Ao final deste período de incubação, a placa 

foi retirada e adicionados 50µl de MTT (5 mg/mL diluídos em RPMI incolor). Após 4 horas, 

foram adicionados 50µl de isopropanol a todos os poços e a placa mantida em temperatura 

ambiente por 1 hora. A absorvância (A) foi determinada utilizando leitor de microplacas, filtro 

de 570nm. 

 

4.16 Detecção do processo de apoptose por citometria de fluxo  

Marcação com anexina V e iodeto de propídeo 
 

A apoptose é um processo fisiológico que desempenha um papel fundamental no 

controle de diversos processos vitais, que incluem desenvolvimento embrionário, 

manutenção da homeostase tecidual, maturação do sistema imune, defesa contra infecções 

virais e eliminação de tumores (BERGANTINI et al., 2005; BRAS et al., 2005). 

A exteriorização da molécula de fosfatidilserina na membrana plasmática é um dos 

eventos iniciais que ocorre durante o processo de apoptose. As células viáveis mantêm os 

fosfolipídios assimetricamente distribuídos na membrana plasmática, com a molécula de 

fosfatidilserina voltada para o citoplasma. A anexina V conjugada a fluoresceína (FITC), ao 

se ligar à fosfatidilserina exposta na superfície celular permite a identificação das células 

apoptóticas. O iodeto de propídeo, por sua vez, é um corante vital que é incorporado entre 
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bases nucleicas em células que perderam a integridade da membrana celular, detectando 

assim células em processo de morte por apoptose tardia (GATTI et al., 1998). 

A análise da condição celular (viável ou em processo de apoptose) foi realizada em 

grupo celular selecionado a partir das seguintes características: (i) tamanho (tamanho e 

granulosiade), (ii) integridade da membrana plasmática (coloração por iodeto de propídio, 

PI) e (iii) redistribuição da fosfatidilserina da membrana plasmática (marcação pela anexina-

V conjugada com FITC). 

Para a caracterização dos diferentes estágios de apoptose as células esplênicas 

obtidas foram lavadas com PBS e centrifugadas a 1800 rpm por 10 minutos, e o 

sobrenadante foi descartado. Adicionou-se às suspensões celulares 100 µL da solução de 

tampão de ligação da Anexina-V (Annexin Binding Buffer), e 1µL de cada marcador, 

anexinaV-FITC e de iodeto de propídio (PI) (provenientes da BD Biosciences, EUA). As 

amostras foram incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente e posteriormente foram 

adicionados a todos os tubos 400 µL do mesmo tampão, e acondicionados a 4°C e ao 

abrigo da luz até o momento da análise no citômetro de fluxo. Paralelamente, foi avaliado o 

perfil apoptótico dos grupos experimentais, após cultura, durante 4 horas, utilizando como 

estímulo antígenos de T. cruzi. As culturas foram realizadas em placas de 24 poços, e como 

controle positivo foi utilizado Estaurosporina 1mM (Sigma, EUA). Para avaliação do 

processo de apoptose, as células em estudo foram submetidas ao mesmo protocolo descrito 

anteriormente. 

As amostras foram analisadas utilizando o equipamento FACSCanto (BD 

Pharmingen, San Diego, Califórnia, EUA). A análise dos dados obtidos foi realizada no 

software FACSDiva (BD), possibilitando a classificação das células em: viáveis (Anexina V- 

FITC e PI negativa), apoptose inicial (anexina V- FITC positiva e PI negativa) e apoptose 

avançada (Anexina V- FITC e PI positiva). 
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Figura 7: Seleção da população células esplênicas, para caracterização dos estágios de 

apoptose (A). B, gráfico em dot plot representativo dos estágios de apoptose. Em C, gráfico 

em dot plot representativo da expressão de anexina V e PI após cultura celular. 
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4.17 Detecção das citocinas intracelulares IL-4, IL-10, IFN-γ, TNF-α, e da quimiocina 

MCP-1 

 

As células esplênicas recém isoladas, obtidas como descrito no item 4.12, foram 

ajustadas à concentração de 2x106 células. Alíquotas de 100 µL da suspensão de células 

esplênicas (2 x 106 células), foram distribuídos em placa de 96 poços, em fundo U. Parte 

destas células foi estimulada combinação de 5µg/mL de forbol miristato acetato (PMA-

Sigma) e 1µg/mL de ionomicina (Sigma), e a outra parte não recebeu estímulo. As células 

esplênicas foram incubadas por 4 horas, a 37°C, em atmosfera úmida com tensão constante 

de CO2 (5%CO2). Em seguida, foram adicionados 10µg/mL de Brefeldina A (Sigma) a todas 

as cavidades e a placa foi incubada, nas mesmas condições de temperatura e tensão de 

CO2, por mais duas horas. A brefeldina A foi utilizada para melhorar a análise das citocinas 

intracelulares em função do seu efeito inibitório na secreção de proteínas, o que permite o 

acúmulo das citocinas no complexo de Golgi e consequentemente um aumento do sinal, que 

poderá ser detectado pelo citômetro de fluxo. Após o período total de seis horas de 

incubação, as placas foram submetidas à centrifugação a 1800 rpm por 5 minutos, o 

sobrenadante foi descartado, as suspensões de células, tanto estimuladas quanto não 

estimuladas, foram ressuspensas em PBS 1% de BSA (gelado) e transferidas das cavidades 

da placa para respectivos tubos cônicos. Os tubos foram centrifugados a 1800 rpm por 5 

minutos, o sobrenadante descartado, e a seguir, as células ressuspensas em PBS 1% de 

BSA (gelado). Adicionou-se às suspensões celulares 100 µL de Fc-block (anti-CD16/32- BD 

Bioscience) diluídos em tampão de FACS, e as células foram incubadas por 20 min a 4°C. 

Terminada esta incubação, as células foram lavadas com PBS 1% de BSA, os tubos foram 

centrifugados a 2000 rpm durante 1 minuto e o sobrenadante descartado. A seguir, iniciou-

se a marcação das moléculas de superfície CD3, CD4 e CD8, visto que a produção de 

citocinas foi analisada nestas subpopulações de linfócitos. Para isto, as células foram 

marcadas com anticorpos monoclonais conjugados com anti-CD3-FITC, anti-CD4-PE-Cy7 e 



MATERIAL E MÉTODOS  41 

anti-CD8-PercP diluídos em tampão de FACS, incubados por 30 min, a 4°C, protegidos da 

luz. Em seguida, adicionou-se 500µL de tampão PBS 1% de BSA e os tubos foram 

centrifugados novamente a 2000 rpm durante 1 minuto, e o sobrenadante descartado. Por 

último, as células foram ressuspensas em 250 µL de solução CytoFix/CitoPerm (BD 

Pharmingen), a fim de proporcionar a fixação e permeabilização das células. Após 

incubação de 20 minutos a 4°C, e ao abrigo da luz, as células foram lavadas com tampão 

PermWash (BD Pharmingen). O sobrenadante foi aspirado, e as células ressuspendidas em 

tampão Perm Wash, contendo os anticorpos monoclonais citocina-específicos, todos 

conjugados com PE. 

Seguiu-se nova incubação a 4°C, e ao abrigo da luz, por um período de 30 minutos. 

Após a centrifugação, e lavagem das células com tampão PermWash (BD Pharmingen), 

submeteu-se os tubos à centrifugação a 2000 rpm durante 1 minuto. O sobrenadante foi 

aspirado, e a todos os tubos foram adicionados PBS 1% de formol. 

Após a transferência para tubos apropriados, a leitura foi realizada em citômetro de 

fluxo (FACSCanto/Becton , Dickson). A análise dos resultados foi executada usando o 

programa FACSDiva (BD). Todos os anticorpos monoclonais foram obtidos da BD 

Bioscience PharMingen. 

 

4.18 Dosagens de IL-2 

Para a dosagem de IL-2, foi utilizado o kit da empresa IBL-America (Immuno-

Biological Laboratories), seguindo-se as especificações do fabricante. Foram utilizadas 

placas de 96 poços já sensibilizadas com o anticorpo de captura anti-citocinas pra ratos. 

Foram preparadas as amostras, utilizando-se soro de rato diluído 1:4 (125 µL de 

soro + 375 µL de reagente diluente), e os tubos da curva, através da reconstituição do 

padrão de IL-2 (8000 pg/mL). Para a realização da curva padrão, pipetou-se 125 µL de 

reagente diluente em seis tubos de ensaio. No tubo 1, adicionou-se 125 µL do padrão 
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diluído inicialmente, e procedeu-se uma série de diluições 1:1 até o tubo 6, sendo 

adicionado no tubo 7 apenas o reagente diluente (0 pg/mL). 

Foram adicionados 50 µL das amostras experimentais nos demais poços (em 

duplicata). Em seguida, adicionaram-se às placas 100 µL do anticorpo biotinilado anti-IL-2, e 

as mesmas foram incubadas por 2 horas em temperatura ambiente. Após a incubação as 

placas foram lavadas quatro vezes com 400µL/poço de tampão de lavagem (25 vezes 

concentrado, diluído 1:25 em água destilada). 

A revelação enzimática foi feita pela adição de 100µL/poço de estreptavidina-

peroxidase (HPR) diluída em tampão de diluição (120 µL de HPR diluído em 12 mL tampão 

de diluição), e as placas foram incubadas por 30 min à temperatura ambiente. Após novo 

ciclo de quatro lavagens, foi adicionado substrato cromógeno 100 µL/poço, incubando 

novamente por 30 minutos, protegendo da luz e parando a reação com a adição de 100µL 

de solução de parada (H3PO4 1M). As densidades ópticas (D.O) das placas foram lidas em 

leitor de microplacas (Teccan, Modelo Sunrise- µQuant) em um comprimento de onda de 

450nm. 

 

4.19 Análise estatística 
 

Os dados dos experimentos foram analisados estatisticamente pelo programa 

computacional GraphPad Prism versão 5.0. A comparação entre os grupos foi realizada 

através de análise de variância: One-Way ANOVA e post test de Bonferroni Considerando 

estatisticamente significante p < 0,05. 

 



RESULTADOS 43 

5 RESULTADOS 

5.1 Avaliação do percentual de macrófagos e expressão de RT1B 

 

A análise do percentual de macrófagos, obtidos a partir do lavado peritoneal, foi 

determinada através da técnica de citometria de fluxo, utilizando-se anticorpos monoclonais 

específicos para estas células (macrophage subset BD Bioscience Pharmigen®). 

Adicionalmente, avaliamos a ativação de macrófagos, através da análise de receptores de 

macrófagos (RT1B-MHC Classe II). 

Nos grupos controles (sem infecção), apenas os animais submetidos ao tratamento 

com melatonina apresentaram redução no percentual de macrófagos (figura 8). No 60° dia 

após a infecção, o tratamento dos animais com zinco, melatonina ou simultaneamente zinco 

e melatonina provocou redução do número de macrófagos quando comparado ao grupo 

infectado sem tratamento (figura 8). 

Com relação à expressão da molécula RT1B em macrófagos, não observamos 

alterações significativas entre os grupos de animais submetidos à terapia com zinco e/ou 

melatonina. Este perfil foi observado tanto nos animais infectados, como nos animais não 

infectados (figura 9). É interessante notar, no entanto, que no 60° dia após a infecção os 

animais infectados apresentaram um aumento na expressão de RT1B em macrófagos 

quando comparado aos animais não infectados, sem tratamento. 
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Figura 8: Avaliação do percentual de macrófagos, obtidos a partir do lavado peritoneal de 

ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas 

sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção nos seguintes 

grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), 

controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco 

(IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). 

Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e 

Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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Figura 9: Quantificação de macrófagos, expressando o marcador RT1B (MHC Classe II), 

obtidos a partir do lavado peritoneal de ratos Wistar machos não infectados e infectados 

com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia 

após a infecção nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), 

controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), 

Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), 

Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de 

experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente 

diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.2 Quantificação de Óxido Nítrico 

 

Nos animais sem infecção e tratados melatonina, zinco ou terapia conjunta de zinco 

e melatonina não houve alteração significativa na produção de óxido nítrico por células 

estimuladas ou não com LPS, em relação aos animais do grupo controle não tratados. 

Nas células não estimuladas com LPS, no 60° dia após a infecção, os grupos 

tratados com zinco, melatonina ou associação das duas substâncias apresentaram uma 

redução na produção de NO quando comparado ao grupo infectado sem tratamento. 

Nas células estimuladas com LPS, a terapia dos animais com melatonina ou 

simultaneamente melatonina e zinco provocou redução na produção de óxido nítrico durante 

a fase crônica da infecção, quando comparado aos animais do grupo infectado sem 

tratamento. No entanto, não houve diferença significativa entre os animais infectados 

tratados com zinco e aqueles não suplementados. 
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Figura 10: Concentrações de NO (µM) a partir de células peritoneais estimuladas ou não 

com LPS (10µg/mL), coletadas de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 

1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após 

a infecção nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle 

tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), 

Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado 

com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 

5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 

0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.3 Avaliação do percentual de células dendríticas e expressão de CD80 e CD86 

 

Os resultados obtidos após 60 dias de infecção por T. cruzi demonstram que os 

animais submetidos à terapia com melatonina ou associação de zinco e melatonina 

apresentaram uma redução nas porcentagens de células dendríticas (figura 11). Por outro 

lado, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os animais dos 

grupos controles. 

A análise da expressão de moléculas co-estimulatórias CD80 (B7.1) e CD86 (B7.2) 

em células dendríticas foi realizada através da marcação realizada em citometria de fluxo, 

utilizando-se anticorpos monoclonais para as moléculas CD80 e CD86. Ao avaliarmos o 

percentual de células dendríticas que expressavam CD86 (figura 12b), observamos uma 

redução significativa destas células nos animais infectados e submetidos ao tratamento com 

zinco, melatonina ou terapia conjunta das duas substâncias, quando comprado aos animais 

infectados e não tratados. Não houve diferença significativa na expressão de CD86, entre os 

animais do grupo controle, submetidos ou não à terapia com zinco e/ou melatonina. 

Com relação à expressão da molécula co-estimulatória CD80 (figura 12a), não 

observamos alterações significativas entre os grupos controle e infectados, submetidos ou 

não à terapia. 
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Figura 11: Avaliação do percentual de células dendríticas, obtidas a partir do lavado 

peritoneal de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas 

tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção 

nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com 

melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado 

tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e 

melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos 

que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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Figura 12: Análise da expressão das moléculas CD80 (A) e CD86 (B) em células 

dendríticas, obtidas a partir do lavado peritoneal de ratos Wistar machos não infectados e 

infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, 

no 60º dia após a infecção nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco 

(CZ), controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), 

Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), 

Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de 

experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente 

diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.4 Avaliação do percentual de células NK (CD161+) e NKT (CD3+CD161+) no baço 

 

Durante a fase crônica da infecção por T. cruzi, observamos um significativo 

aumento no percentual de células NK (figura 13a) e NKT (figura 13b) nos animais infectados 

e não tratados, quando comparado aos animais do grupo controle, submetidos ou não à 

terapia com zinco e/ou melatonina. 

Observou-se uma diminuição significativa da expressão da molécula CD161, nos 

animais infectados e tratados com zinco, melatonina ou associação das duas substâncias 

quando comparado aos animais do grupo infectado sem tratamento (figura 13a). 

A administração de zinco, melatonina ou associação de melatonina e zinco nos 

animais infectados não resultou em alterações significativas no percentual de células NKT, 

quando comparado aos animais do grupo infectado sem tratamento. 
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Figura 13: Avaliação do percentual de células NK (A) e NKT (B), no baço de ratos Wistar 

machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa 

Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção nos seguintes grupos: controle (C), 

controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com 

zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado 

com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de 

animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra 

são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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5.5 Avaliação do percentual de linfócitos B (CD45RA+) 

As porcentagens de linfócitos B foram determinadas através da marcação realizada 

em citometria de fluxo, utilizando-se anticorpos monoclonais para a molécula CD45RA. 

Como podemos observar na figura 14, a análise dos dados não mostrou diferença 

significativa na expressão de CD45RA entre animais tratados e não tratados. Este perfil foi 

observado tanto nos animais infectados, como nos animais não infectados (figura 14). 
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Figura 14: Avaliação do percentual de linfócitos B (CD45RA+) em células esplênicas de 

ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas 

sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção nos seguintes 

grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), 

controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco 

(IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). 

Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5.  
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5.6 Análise fenotípica das populações celulares do baço por citometria de fluxo 

5.6.1 Análise das sub-populações de linfócitos T CD4+ e CD8+  

 

A figura 15 apresenta uma análise comparativa das subpopulações de linfócitos 

TCD4+ (figura 15a) e TCD8+ (figura 15b). Como podemos observar na figura 15a, na fase 

crônica da infecção por T. cruzi o percentual de células TCD4+ estava significativamente 

maior nos animais infectados sem tratamento, quando comparado aos animais do grupo 

controle (não infectados) e não tratados. 

O tratamento dos animais infectados por T. cruzi com zinco, resultou em uma 

diminuição do percentual de células TCD4+ e TCD8+, quando comparados aos animais 

infectados e não tratados. 

Por outro lado, os animais tratados com zinco, melatonina ou associação de zinco e 

melatonina apresentaram significante redução no percentual de células TCD8+ quando 

comparado aos animais infectados, e não tratados (figura 15b). 

É interessante notar, que os animais do grupo controle submetidos à terapia 

conjunta de zinco e melatonina, apresentaram uma redução no percentual de células TCD8+ 

quando comparado aos animais do grupo controle, não tratados. 
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Figura 15: Análise das subpopulações de linfócitos T CD3+CD4+ (A) e T CD3+CD8+ (B) no 

baço de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas 

sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção nos seguintes 

grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), 

controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco 

(IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). 

Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e 

Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.6.2 Análise da expressão de CD11a e CD28 nas sub-populações de linfócitos T 

CD4+ e CD8+ 

 

A fim de avaliarmos o efeito do tratamento dos animais com zinco e/ou melatonina, 

analisamos a expressão de marcadores característicos de ativação celular, durante a 

infecção crônica por T. cruzi. 

Como podemos observar na figura 16a, a infecção por si provocou um aumento na 

expressão da molécula CD11a em linfócitos TCD4+ quando comparado ao grupo controle 

sem infecção, demonstrando potencial capacidade migratória destas células. A 

administração concomitante de zinco e melatonina nos animais do grupo controle resultou 

em redução na expressão de CD11a no compartimento de células TCD8+, quando 

comparado aos animais do grupo controle sem tratamento. 

Nos grupos infectados, não observamos diferenças na expressão de CD11a nos 

linfócitos TCD4+ e TCD8+ de animais submetidos ou não ao tratamento com zinco e/ou 

melatonina (figura 16a e b). 
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Figura 16: Avaliação do percentual de linfócitos TCD4+CD11+ (A) e TCD8+CD11+ (B) em 

células esplênicas de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas 

tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção 

nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com 

melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado 

tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e 

melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos 

que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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Com relação à expressão de CD28, (figura 17), podemos observar que as maiores 

alterações foram detectadas nos animais tratados com zinco, os quais apresentaram 

aumento na expressão de CD28, tanto em linfócitos CD4+ (figura 17a), quanto em células 

TCD8+ (figura 17b). Resultados semelhantes foram observados nos animais do grupo 

controle, submetidos à terapia com este oligoelemento. 
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Figura 17: Avaliação do percentual de linfócitos TCD4+CD28+ (A) e TCD8+CD28+ (B) em 

células esplênicas de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas 

tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção 

nos seguintes grupos controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com 

melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado 

tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e 

melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos 

que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.7 Caracterização de células T reguladoras (CD4+CD25+Foxp3+) 

 

Com o objetivo de avaliar a participação das células T reguladoras durante a 

infecção experimental por T. cruzi, as porcentagens de células TCD4+CD25+ Foxp3+, foram 

determinadas no baço de ratos Wistar, através da técnica de citometria de fluxo. 

Como demonstrado na figura 18a, a população de células CD4+CD25+ aumentou 

tanto nos animais do grupo infectado sem tratamento, quanto naqueles submetidos à terapia 

com melatonina, ou associação de zinco e melatonina, quando comparado aos animais do 

grupo controle, submetidos ou não ao tratamento. No entanto, observamos uma redução no 

percentual dos linfócitos T CD4+CD25+ nos animais tratados com zinco, quando comparados 

aos animais do grupo infectado sem tratamento. Da mesma forma, a subpopulação de 

linfócitos T CD4+CD25high (figura 18b) reduziu nos animais infectados tratados com zinco, em 

relação aos animais infectados e não tratados. Por outro lado, o tratamento isolado com 

melatonina ocasionou um aumento no percentual de linfócitos T CD4+CD25high, quando 

comparado aos animais do grupo infectado, não submetidos à terapia com zinco e/ou 

melatonina. 

A expressão da molécula CD25 na superfície de células T não é suficiente para 

determinar o perfil fenotípico das células Treg, uma vez que esta molécula está presente 

também em células ativadas (BAECHER-ALLAN et al., 2001). Portanto, para determinarmos 

se o aumento na população de linfócitos TCD4+CD25+, foi decorrente do aumento na 

população de células Treg, e não da ativação de linfócitos T naive, verificamos a expressão 

de Foxp3, fator de transcrição característico de células Treg nos linfócitos T CD4+CD25high. 

A análise dos dados mostrou que apenas a terapia concomitante de zinco e 

melatonina ocasionou um aumento significativo no percentual de células T reguladoras 

(figura 19) em relação aos animais do grupo infectado sem tratamento. Na avaliação entre 

os grupos controle observamos que o tratamento dos animais com zinco ou associação de 
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zinco e melatonina resultou em aumento no percentual de células TCD4+CD25highFoxp3+, 

quando comparado aos animais do grupo controle e não tratados. 
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Figura 18: Avaliação do percentual de linfócitos T CD4+CD25+ (A) e TCD4+CD25high (B) no 

baço de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas 

sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção nos seguintes 

grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), 

controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco 

(IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). 

Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos que não 

compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e 

Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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Figura 19: Avaliação do percentual de células CD4+CD25high e do fator de transcrição Foxp3 

no baço de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas 

tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção 

nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com 

melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado 

tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e 

melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos 

que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.8 Proliferação de esplenócitos 

 

Nos grupos Controles (sem infecção), não foram observadas alterações 

significativas quanto à proliferação celular. 

Nos grupos infectados, durante a fase crônica da infecção, a terapia concomitante 

de melatonina e zinco provocou aumento na proliferação de esplenócitos, estimulados com 

ConA, no 60° dia após a infecção, quando comparado aos animais do grupo infectado sem 

tratamento. 

Nos grupos infectados, e sem estimulo de ConA, não foram observadas alterações 

significativas na resposta proliferativa.   
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Figura 20: Avaliação da proliferação de esplenócitos, estimulados ou não com ConA 

(4µg/mL), de ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas 

tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção 

nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com 

melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado 

tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e 

melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos 

que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way 

ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.9 Detecção do processo de apoptose por citometria de fluxo 

 

Estudos demonstram que a apoptose está entre os mecanismos imunoreguladores 

envolvidos na imunopatogênese durante a infecção por T. cruzi. Dessa forma, 

determinamos o processo de morte celular por apoptose, utilizando marcadores capazes de 

identificar possíveis alterações na membrana plasmática, tais como Anexina V e Iodeto de 

propídeo (PI). Assim, avaliamos por citometria de fluxo, o percentual de células esplênicas, 

positivas apenas para Anexina V (estágio recente do processo de apoptose) e positivas para 

Anexina V e PI (estágio tardio de apoptose), em animais infectados por T. cruzi e animais do 

grupo controle, submetidos ou não ao tratamento com zinco e/ou melatonina (figura 21). 

Nos grupos controles (sem infecção), observamos uma redução significativa no 

percentual de células em estágio de apoptose inicial e tardio nos animais tratados com 

melatonina, ou simultaneamente com zinco e melatonina (figura 21 a e b), comparados às 

células do grupo controle não submetido ao tratamento. 

A análise dos dados demonstrou que em animais infectados, a administração de 

zinco, melatonina ou terapia conjunta resultou em redução no percentual de células em 

apoptose inicial (figura 21a), em relação ao grupo de animais infectados, sem tratamento. 

Adicionalmente, observamos também uma redução no percentual de células em processo 

de apoptose tardio (figura 21b), nos animais tratados com zinco ou melatonina, quando 

comparado ao grupo infectado, e não tratado. 

A partir da utilização dos marcadores Anexina V e PI, também foi possível 

identificar células viáveis, ou seja, Anexina V/FITC e PI negativas. Em nossos experimentos, 

observamos um aumento no percentual de células viáveis nos animais controles submetidos 

à terapia com melatonina, ou terapia conjunta de melatonina e zinco. Entre os animais 

infectados, o maior percentual de células viáveis foi observado entre os animais infectados e 

tratados com melatonina ou zinco. 
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Figura 21: Marcação de células esplênicas de ratos Wistar machos não infectados e 

infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, 

com anexina V e iodeto de propídeo. As células foram marcadas com anexina V-FITC para 

caracterização do estágio recente de apoptose (A) e também com anexina V-FITC 

associada ao iodeto de propídeo para caracterização do estágio tardio de apoptose (B). Em 

C, células anexina V-FITC-PI-. Grupos experimentais: controle (C), controle tratado com 

zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina 

(CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), 

Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de 

experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente 

diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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Paralelamente, avaliamos o perfil apoptótico dos grupos experimentais, após 

cultura, durante 4 horas, utilizando como estímulo antígenos de T. cruzi. 

Sem estímulo: Observamos que as células esplênicas, dos animais não infectados 

e tratados com melatonina e melatonina associada a zinco, apresentaram redução no 

percentual de células em apoptose inicial e tardia, em relação às células dos animais do 

grupo controle sem tratamento. Entre os animais infectados e tratados com zinco, 

melatonina ou terapia conjunta das duas substâncias, observamos uma diminuição 

significativa no percentual de apoptose tardia, quando comparados aos animais infectados e 

não tratados. 

Com extrato parasitário: As células esplênicas dos grupos controles tratados com 

melatonina ou associação de zinco e melatonina e estimuladas com extrato parasitário 

apresentaram uma redução significativa no percentual de apoptose tanto inicial quanto 

tardia. Entre os animais infectados, apenas a terapia concomitante com zinco e melatonina 

ocasionou uma diminuição significativa no percentual de apoptose recente em células 

esplênicas quando comparados às células de animais infectados e não tratados. 

Na avaliação das células que estão em um estágio tardio de apoptose (Anexina 

V/FITC e PI positivas), observamos que o tratamento dos animais com zinco, melatonina ou 

terapia conjunta com zinco e melatonina resultou em redução no percentual de apoptose, 

em relação aos animais infectados e não tratados. 
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Figura 22: Marcação de células esplênicas, estimuladas ou não com extrato parasitário 

(25µg/ml), com anexina V e iodeto de propídeo em ratos em ratos Wistar machos não 

infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi. As células foram marcadas com anexina V-FITC para caracterização do 

estágio recente de apoptose (A e B) e também com anexina V-FITC associada ao iodeto de 

propídeo para caracterização do estágio tardio de apoptose (C e D). Grupos experimentais: 

controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), 

controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco 

(IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM), 

Estaurosporina (controle positivo). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento 

n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 

0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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A administração de zinco, ou associação de zinco e melatonina resultou em 

aumento no percentual de células viáveis, entre os animais dos grupos controle tratados, 

quando comparados aos animais não infectados e não tratados. Apenas as células 

esplênicas, não estimuladas de animais infectados tratados com zinco apresentaram um 

aumento no percentual de células viáveis, quando comparados aos animais do grupo 

infectado e não tratado. 
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Figura 23: Marcação de células esplênicas, estimuladas ou não com extrato parasitário 

(25µg/ml), com anexina V e iodeto de propídeo em ratos Wistar machos não infectados e 

infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, 

(A e B) células viáveis, anexina VFITC-PI-. Grupos experimentais: controle (C), controle 

tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e 

melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com 

melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de 

animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra 

são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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5.10 Detecção intracelular das citocinas IL-4, IL-10, IFN-γ e TNF-α  

 

Os resultados descritos abaixo referem-se à produção de citocinas IL- �4,  IL- �10,  

IFN-γ e TNF-α, obtidas a partir de linfócitos esplênicos dos animais infectados por T. cruzi e 

dos animais não infectados (controles), ambos estimulados in vitro com PMA e ionomicina. 

A análise das células TCD4+ produtoras de IL-4 revelou que os animais dos grupos 

controles tratados com zinco, apresentaram um aumento na produção de IL-4. É 

interessante notar que o mesmo perfil, com aumento na produção de IL-4 foi observado 

entre os animais infectados e tratados com zinco. 

A avaliação do percentual de células TCD4+IL-10+ mostrou um aumento do 

percentual destas células nos animais dos grupos controles tratados com zinco, quando 

comparado aos animais não infectados e sem tratamento. Entre os animais infectados, o 

tratamento concomitante de zinco e melatonina resultou em aumento no percentual de 

células TCD4+IL-10+ quando comparado ao grupo infectado, não submetido à terapia. � �Durante  a  infecção com T. cruzi observamos 

uma� � � �diminuição na produção de IFN-γ, por células TCD4+ nos animais infectados e 

tratados com zinco, quando comparado aos animais infectados e não tratados. 

A análise dos dados demonstra uma redução significativa na produção de TNF-α, 

nos animais dos grupos controles tratados com melatonina, ou associação de zinco e 

melatonina. No entanto, as� � � quantidades  de  TNF-α �produzidas  pelas células 

TCD4+�não� � sofreram  alterações nos animais submetidos à terapia com zinco e/ou 

melatonina. 
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Figura 24: Análise da produção de citocinas por linfócitos T CD4+ esplênicos de ratos Wistar 

machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa 

Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção. As citocinas IL-4, IL-10, IFN-γ e TNF-α 

foram detectadas e quantificadas intracelularmente através da metodologia de citometria de 

fluxo, nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado 

com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), 

Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado 

com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 

5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 

0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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O tratamento dos animais infectados com zinco ocasionou um aumento no 

percentual de células TCD8+ produtoras de IL-4. Um aumento na produção de IL-10 por 

células TCD8+ também foi observado entre os animais dos grupos controles tratados com 

zinco, quando comparados aos animais controles não submetidos à terapia. É interessante 

notar que o tratamento concomitante dos animais com zinco e melatonina, resultou em 

aumento na produção de IL-10, em relação aos animais infectados e não tratados. 

A avaliação dos linfócitos TCD4+IFN-γ+ mostrou uma redução no percentual destas 

células, nos animais dos grupos controles tratados com zinco, quando comparados aos 

animais não infectados e sem tratamento. Entre os animais infectados, não observamos 

alterações significativas na produção IFN-γ. 

Os grupos tratados com zinco e/ou melatonina não apresentaram alterações 

significativas na produção de TNF-α pelas células TCD8+, em relação aos animais dos 

grupos não submetidos à terapia. Este perfil foi observado tanto nos animais infectados, 

como nos animais não infectados. 
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Figura 25: Análise da produção de citocinas por linfócitos T CD8+ esplênicos de ratos Wistar 

machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa 

Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção. As citocinas IL-4, IL-10, IFN-γ e TNF/α 

foram detectadas e quantificadas intracelularmente através da metodologia de citometria de 

fluxo, nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), controle tratado 

com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), Infectado (I), 

Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), Infectado tratado 

com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de experimento n = 

5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente diferentes, p < 

0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.11 Produção de MCP-1 por células do baço 

Como demonstrado na figura 26, a produção da quimiocina MCP-1 reduziu nos 

animais submetidos à terapia com zinco, melatonina, ou associação das duas substâncias. 

È interessante notar, que este perfil foi observado tanto nos animais infectados por T. cruzi, 

como nos animais não infectados. 
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Figura 26: Análise da produção da quimiocina MCP-1 por linfócitos T CD4+ esplênicos de 

ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas 

sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção. A quimiocina 

MCP-1 foi detectada e � � � �quantificada  intracelularmente  através  da  metodolo � �gia  de  � �citometria  de  fluxo, nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), 

controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), 

Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), 

Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de 

experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente 

diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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O tratamento dos animais controles com zinco ou associação de zinco e melatonina 

ocasionou uma redução no percentual de linfócitos TCD8+ produtores de MCP-1. Uma 

redução na produção desta quimiocina também foi observada entre os animais dos grupos 

infectados, e tratados com zinco, melatonina ou simultaneamente zinco e melatonina 

quando comparados aos animais infectados, não submetidos à terapia. 
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Figura 27: Análise da produção da quimiocina MCP-1 por linfócitos T CD8+ esplênicos de 

ratos Wistar machos não infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas 

sanguícolas da cepa Y de Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção. A quimiocina 

MCP-1 foi detectada e quantificada � � �intracelularmente  através  da  metodolo � �gia  de  � �citometria  de  fluxo, nos seguintes grupos: controle (C), controle tratado com zinco (CZ), 

controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e melatonina (CZM), 

Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com melatonina (IM), 

Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de animais em cada dia de 

experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra são significativamente 

diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple comparison posttests). 
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5.12 Dosagem de IL-2 

 

Nos grupos controles (sem infecção), não foram observadas alterações 

significativas na produção de IL-2. No 60° após o inoculo, apenas o grupo submetido à 

administração simultânea de zinco e melatonina apresentou níveis elevados de IL-2 quando 

comparado ao grupo infectado sem tratamento. 
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Figura 28: Concentrações de IL-2 (pg/mL) determinadas no soro ratos Wistar machos não 

infectados e infectados com 1x105 formas tripomastigotas sanguícolas da cepa Y de 

Trypanosoma cruzi, no 60º dia após a infecção nos seguintes grupos: controle (C), controle 

tratado com zinco (CZ), controle tratado com melatonina (CM), controle tratado com zinco e 

melatonina (CZM), Infectado (I), Infectado tratado com zinco (IZ), Infectado tratado com 

melatonina (IM), Infectado tratado com zinco e melatonina (IZM). Para cada grupo de 

animais em cada dia de experimento n = 5. Os grupos que não compartilham a mesma letra 

são significativamente diferentes, p < 0,05 (One-way ANOVA e Bonferroni’s multiple 

comparison posttests). 
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6 DISCUSSÃO 

 

A importância do zinco como elemento essencial para as funções imune inata e 

adaptativa tanto em humanos como em outros animais já está bem estabelecida (PRASAD, 

1996; SHANKAR, PRASAD, 1998; PRASAD, 2007; RINK, HAASE, 2007; KNOELL, LIU, 

2010). 

Trabalhos recentes demonstraram que este oligoelemento participa da modulação 

da resposta imune do hospedeiro, auxiliando no controle de distintas infecções, como as 

causadas por bactérias, vírus e parasitas (PUERTOLLANO et al., 2011; CHASAPIS et al., 

2012). Experimentos de FRAKER et al. (1982) evidenciaram a vulnerabilidade de 

camundongos deficientes de zinco a alguns patógenos, incluindo T. cruzi, com consequente 

morte dos animais por deficiência da resposta imunológica. 

A melatonina é um hormônio sintetizado e secretado primariamente pela glândula 

pineal, e está envolvido em um amplo espectro de processos biológicos. Além da ação 

imuno-estimulatória em roedores (HALDAR, AHMAD, 2010), esta indolamina apresenta 

diversas outras funções tais como oncostática e antioxidante, entre outras (MEDIAVILLA et 

al., 2010; BEJARANO et al., 2011; GALANO et al., 2011).  

A elucidação do papel da melatonina como importante fator na modulação do 

sistema imune tem sido alvo de diversas pesquisas (CARRILLO-VICO et al., 2004; 

SLOMINSKI et al., 2012). Estudos demonstraram que este hormônio exerce efeitos diretos e 

indiretos sobre o sistema imune (MAESTRONI, 1993; SKWARLO-SOŃTA, 1996, 

SANTELLO, 2007, SANTELLO 2008a, SANTELLO 2008b). A melatonina parece interferir na 

atividade do zinco, com ação dependente do hormônio timulina. Tal fato foi comprovado 

através de experimentos, nos quais a remoção da glândula pineal causou uma significante 

diminuição dos níveis séricos de zinco, bem como das concentrações plasmáticas de IL-2, 

alterações estas que foram revertidas mediante a suplementação com melatonina (DEL 

GOBBO, 1989; MOCCHEGIANI et al., 1999). 
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Em razão da importância do zinco e da melatonina para a manutenção da 

homeostasia do sistema imune, o objetivo desta pesquisa, foi realizar a caracterização 

fenotípica de linfócitos T, e células T reguladoras, bem como definir o perfil dos parâmetros 

imunológicos durante a fase crônica da doença de Chagas experimental. 

Os mecanismos envolvidos na evolução da infecção natural ou experimental por T. 

cruzi, bem como o desenvolvimento de diferentes formas clínicas e graus de severidade da 

doença de Chagas ainda são pouco compreendidos. Acredita-se que estas manifestações 

estejam relacionadas à complexa relação parasito/hospedeiro, sendo conseqüência da ação 

de múltiplos fatores, tais como: presença de T. cruzi (variabilidade das cepas, virulência, 

antigenicidade, tropismo e inóculo), forma de contágio (HOFT, ECKIHOFF, 2002), fatores 

ambientais e exposição a outros patógenos (VAGO 2000). Como fatores associados ao 

hospedeiro, temos o dimorfismo sexual (PRADO JÚNIOR et al., 1998), variabilidade intra-

espécie (ANDRADE et al., 1985) perfil da resposta imune (FERREIRA, BORGES, 2002) e 

idade (CARDILLO et al., 1993). 

As interações iniciais são cruciais para geração de uma resposta imunológica 

eficiente direcionando o subsequente desenvolvimento de populações de células T efetoras 

e reguladoras, cruciais para o controle da carga parasitária. Neste contexto, componentes 

clássicos da imunidade inata, tais como células dendríticas, macrófagos, e células NK são 

fundamentais para o estabelecimento da imunidade protetora durante os eventos iniciais da 

infecção por T. cruzi. 

Macrófagos são células importantes na regulação da resposta imune frente a T. 

cruzi (TALIAFERRO, PIZZI, 1995; SAVINO et al., 2007), limitando a replicação do parasito 

(VESPA et al., 1994), através da produção de citocinas pró-inflamatórias e componentes 

microbicidas, durante a fase aguda da doença de Chagas (PADILLA et al., 2007; DOS REIS 

et al., 2005; COSTA et al., 2006). 

Durante a fase aguda, já foi demonstrada a predominância de macrófagos e 

linfócitos T nos infiltrados inflamatórios cardíacos, os quais podem estar relacionados 
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diretamente ao processo de fibrose, com destruição das fibras cardíacas e ativação de 

fibrogênese (REIS et al., 1997; CUNHA NETO et al., 1998). Neste contexto, o trabalho 

apresentado por Da Silveira et al. (2007) demonstrou o envolvimento destas células com a 

fibrose, observada no cólon de pacientes chagásicos. Os macrófagos secretam fatores que 

estimulam especificamente a proliferação de fibroblastos in vitro (LEIBOVICH, ROSS, 1976) 

e aumentam a síntese de colágeno extracelular (HEPPLESTON, STYLES, 1967). 

Estes e outros achados sugerem a participação de macrófagos nos processos 

inflamatórios persistentes, favorecendo o desenvolvimento das lesões observadas na fase 

crônica, tais como a cardiomiopatia, que pode ser acompanhada de arritmias ou morte 

súbita. Nossos estudos demonstraram que durante a fase crônica da infecção por T. cruzi os 

animais submetidos à terapia com zinco, melatonina ou associação de melatonina e zinco 

apresentavam redução no número de macrófagos peritoneais, quando comparado aos 

animais infectados e não tratados, evidenciando uma ação protetora destas substâncias. 

Outros estudos demonstraram que a exposição das células a estímulos 

inflamatórios, tais como componentes derivados de patógenos, como o lipopolissacarídeo 

bacteriano (LPS), aumenta a expressão das moléculas MHC II (GUERMONPREZ et al., 

2002). Por outro lado, na ausência de sinais inflamatórios ou infecção, as células 

apresentadoras de antígenos expressam número reduzido dessas moléculas. Resultados 

semelhantes foram observados em nossos experimentos, visto que os animais infectados 

por T. cruzi e não tratados apresentaram um aumento no percentual de macrófagos 

expressando RT1B (MHC II) quando comparados aos animais não infectados e sem 

tratamento. No entanto, o tratamento dos animais com zinco e/ou melatonina não resultou 

em alterações significativas na expressão de RT1B em macrófagos, quando comparado aos 

animais infectados e não tratados.  

O estímulo para a ativação de macrófagos é proveniente do reconhecimento de 

antígenos através de receptores do tipo Toll (TLRs), e de moléculas secretadas por outras 

células da imunidade inata, tais como as células NK. Macrófagos ativados secretam IL-12, 
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que ativa as células NK a produzirem IFN-γ (ALIBERTI et al., 1996), e este por sua vez, é 

capaz de ativar a expressão da enzima iNOS, aumentando a produção de óxido nítrico, o 

qual, inibe a replicação intracelular do parasito (GAZZINELLI, et al., 1992; REED, 1995). 

Outra citocina relevante, a IL-10, é capaz de inibir a ativação de macrófagos induzida por 

IFN-γ, inibindo tanto a liberação de NO quanto a diferenciação de células Th1 (SILVA et al., 

1992). 

Apesar de possuir papel fundamental no controle da infecção por T. cruzi, o NO 

também pode estar envolvido no comprometimento tecidual observado na doença de 

Chagas. A ativação da enzima iNOS e a produção exacerbada de NO e de outros potentes 

oxidantes, como o peroxinitrito, estão diretamente associados ao surgimento de desordens 

neurodegenerativas (BÖ et al., 1994; SMITH et al., 1997). A diminuição no número de 

neurônios do plexo mioentérico, acompanhada de um processo inflamatório local, são as 

principais características evidenciadas nas manifestações digestivas da Doença de Chagas, 

como o megaesôfago e o megacólon (KÖBERLE, 1968; TAFURI, 1971). 

Estudos de Garcia et al. (1999) avaliaram a relação do NO com a destruição 

neuronal durante a fase aguda da infecção por T. cruzi. Através da utilização de inibidores 

da enzima NOS (N-nitro-L-arginina-metil-éster), os autores demonstraram que a denervação 

do plexo mioentérico do cólon é menor nestes animais, nos quais a produção de NO está 

comprometida. 

Trabalhos indicam que a melatonina age reduzindo a expressão da enzima iNOS, e 

consequentemente, limitando a produção de NO (GILAD et al., 1998; MAURIZ et al., 2012). 

A influência do zinco sobre a produção de NO também foi descrita em trabalhos anteriores 

de nosso grupo de pesquisa (BRAZÃO et al., 2009), os quais indicaram que a administração 

deste oligoelemento causou uma redução na produção de NO por macrófagos peritoneais, 

durante a fase crônica da infecção por T. cruzi. Os resultados observados em nosso estudo 

corroboram com os dados citados anteriormente, pois os animais infectados e submetidos à 
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terapia com zinco, melatonina ou ambos simultaneamente, apresentaram uma redução nos 

níveis de NO quando comparados aos animais infectados sem tratamento. 

Estudos de Reis et al. (1993) e Higuchi et al. (1993) demonstraram que o infiltrado 

inflamatório no miocárdio, em pacientes portadores da forma crônica cardíaca, é composto 

principalmente por células T CD8+, macrófagos e células NK. Um aumento precoce e 

significante da atividade destas células tem sido reportado em animais infectados por T. 

cruzi (HATCHER, KUHN, 1982; CARDILLO et al., 1996). Nossos resultados fortalecem 

essas evidências, visto que a infecção provocou um aumento no percentual de células NK 

(CD161) e NKT quando comparado ao grupo controle sem infecção. 

Outras pesquisas agregam informações, demonstrando que a ativação persistente 

de células do sistema imunológico, como células NK, e outras células pró-inflamatórias pode 

resultar em um processo inflamatório crônico, com consequente dano tecidual (SATHLER-

AVELAR et al., 2009). A análise das porcentagens de células NK demonstrou uma redução 

destas células nos animais infectados e tratados com zinco, melatonina ou com ambos, 

quando comparado aos animais infectados e não tratados. 

À medida que a infecção por T. cruzi progride, respostas imunes específicas de 

padrão linfomonocitário são ativadas (D’IMPÉRIO et al., 1985; MINOPRIO et al., 1989), com 

atuação de linfócitos T auxiliares (CD4+), linfócitos B que secretam anticorpos e a expansão 

de clones de células T citotóxicas (CD8+). As células T CD4+ reconhecem os peptídeos 

antigênicos ligados às moléculas de MHC de classe II na membrana das células 

apresentadoras de antígenos, sendo fundamentais na orquestração da imunidade celular 

contra patógenos intracelulares como T. cruzi. Tem sido demonstrado que em modelos de 

infecção chagásica experimental, tais células também desempenham papel essencial 

direcionando e potencializando mecanismos efetores, como ativação de fagócitos, de 

linfócitos citotóxicos TCD8+ e produção de citocinas (TARLETON, 1991). 

No entanto, a participação de linfócitos TCD4+ e TCD8+ na geração da 

cardiomiopatia também tem sido analisada, em razão da predominância destas células no 
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infiltrado inflamatório do tecido cardíaco de pacientes chagásicos crônicos (BILATE, 

CUNHA-NETO, 2008), sendo estas responsáveis pelo estabelecimento das lesões 

cardíacas, uma das principais manifestações associadas à morbidade e mortalidade da 

doença. Corroborando com estes resultados, Higuchi et al. (1993), utilizando técnicas de 

imunohistoquímica estabeleceram uma correlação direta entre a intensidade de infiltrado 

inflamatório no tecido cardíaco de pacientes com miocardite chagásica e os níveis de 

antígenos de T. cruzi. Adicionalmente, Tostes Júnior e colaboradores (1994) observaram a 

presença de células TCD8+ em biópsias de coração de pacientes chagásicos crônicos, 

sugerindo que estas estariam envolvidas nas lesões cardíacas. Diante de tais estudos, 

observamos em nossos experimentos, que os animais tratados com zinco, melatonina ou 

associação de zinco e melatonina apresentaram significante redução no percentual de 

células TCD8+ quando comparado aos animais infectados, e não tratados. No 

compartimento de linfócitos TCD4+, o tratamento dos animais com zinco resultou em 

redução no percentual destas células, quando comparado ao grupo infectado, não 

submetido à terapia. 

Embora os mecanismos envolvidos na patogênese da cardiopatia chagásica ainda 

não estejam completamente esclarecidos, estudos sugerem a interferência do processo de 

apoptose na modulação da resposta imune durante a infecção por T. cruzi, contribuindo 

para a persistência do parasita na fase crônica da doença de Chagas. Neste contexto, 

estudos de Tostes et al. (2005) demonstraram que a apoptose de cardiomiócitos e células 

inflamatórias no tecido cardíaco de pacientes chagásicos, está associada com a progressão 

da falência cardíaca observada nestes pacientes. Estudos semelhantes, conduzidos por 

Rodrigues et al. (2008) revelaram que os níveis de apoptose em células estimuladas com 

antígenos de T. cruzi foram significativamente maiores nos pacientes com falência cardíaca, 

quando comparados a pacientes apresentando a forma clínica indeterminada da doença. 

Diversos estudos (JIANG et al., 1995; UMEZAWA et al., 1999; SEVE et al. 2002) 

evidenciaram que a quelação de zinco induzia o processo de morte celular por apoptose. 
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Por outro lado, a adição deste elemento no meio protegeria as células da apoptose. Foi 

demonstrado que o zinco tem a capacidade de manter tal efeito protetor mesmo se 

adicionado após curtos períodos depois de agentes indutores de apoptose, tais como TNF-α 

e radiação γ (ZALEWSKI , FORBES, 1993). Sabe-se que a depleção de zinco pode ativar 

membros de uma família de proteases, denominadas caspases, culminando no início da 

apoptose (BEYERSMANN, 2002). A capacidade da melatonina de mobilizar mecanismos 

reparadores do DNA, inibindo a apoptose em células imunes e neuronais também tem sido 

evidenciada (SAINZ et al., 2003). Nossos experimentos condizem com estes, visto que o 

tratamento com zinco e /ou melatonina foi efetivo na redução do percentual de apoptose 

(estágio recente ou tardio), em células esplênicas, estimuladas ou não com extrato 

parasitário. 

A importância da molécula CD28, para a ativação celular, tem sido descrita em 

diversas patologias (MATHUR et al., 1999; VILLEGAS et al., 1999; ELIAS et al., 2005). 

CD28 desempenha um importante papel na diferenciação de células B e produção de 

anticorpos, além de auxiliar no recrutamento de células para sítios de inflamação através da 

indução da produção de quimiocinas (BOUR-JORDAN, BLUESTON, 2002). A interação de 

CD28 com seus ligantes (CD80 e CD86), expressos em células apresentadoras de 

antígenos (como células dendríticas e macrófagos) é essencial para a completa ativação de 

células T (YANG, WILSON, 1996). 

Sabe-se que a molécula de CD28 é requerida também para a expansão de células 

T reguladoras (LIU et al., 2006). Outros pesquisadores já relataram que camundongos 

CD28−/− apresentavam acentuada redução no número de Células Treg CD4+CD25+ 

(SALOMON et al., 2000; TANG et al., 2003). Em elegante trabalho, Miyahira et al. (2003), 

demonstraram a importância da molécula CD28 na resistência à infecção por T. cruzi. De 

acordo com os autores, animais deficientes da molécula CD28 apresentaram maior 

suscetibilidade à infecção por este parasita, como evidenciado pelos altos índices de 

parasitemia e mortalidade. Estudos de Martins et al (2004) confirmaram a importância do co-
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receptor CD28, no estabelecimento de respostas específicas contra T. cruzi, ao verificar que 

os animais CD28-/- desenvolviam alta parasitemia sanguínea e tecidual. 

Adicionalmente, outra interessante pesquisa observou que pacientes chagásicos 

com complicações graves, decorrentes da forma digestiva, apresentavam uma redução na 

porcentagem de células CD4+CD28+, o que poderia sugerir uma falha nos mecanismos de 

resistência imunológica e de alguma forma contribuir para a progressão da doença (LEMOS 

et al., 1998). Em nossos experimentos, apenas o tratamento isolado dos animais infectados 

com zinco, resultou em aumento no percentual de células TCD4+CD28+ quando comparado 

aos animais infectados e não tratados. 

Alguns estudos envolvendo modelos murinos ou seres humanos demonstraram que 

a ativação de células T está entre os mecanismos imunológicos associados ao 

desenvolvimento de doenças como diabetes mellitus e lúpus eritematoso sistêmico (FINCK 

et al., 1994; LENSCHOW et al., 1995). Por outro lado, os pesquisadores demonstraram os 

benefícios do bloqueio das moléculas de CD80 e CD86, impedindo a ativação de linfócitos T 

naive, pelas células apresentadoras de antígenos. LENSCHOW e colaboradores (1995) 

observaram que a terapia combinada de anticorpos monoclonais anti-CD80 e anti-CD86, é 

capaz de retardar a infiltração de linfócitos TCD4+, em modelo de enxerto pancreático, 

reduzindo as probabilidades de rejeição. Em estudo recente, Gomes et al. (2012) sugeriram 

que pacientes com a forma indeterminada da doença de Chagas apresentavam reduzida 

expressão das moléculas MHC-II e CD86. Esses achados poderiam explicar a baixa 

ativação de linfócitos observada nestes pacientes assintomáticos e soropositivos para T. 

cruzi. Nossos resultados corroboram indiretamente com os achados acima, ao revelarem 

menor expressão de CD86 em células dendríticas, nos animais infectados e submetidos à 

terapia de zinco, melatonina ou associação das duas substâncias, quando comparados aos 

animais do grupo infectado sem tratamento. Por outro lado, o percentual de células 

dendríticas que expressavam a molécula CD80 foi semelhante para todos os grupos de 

animais. 
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Outra abordagem que consideramos pertinente para o estudo dos mecanismos 

imunológicos operantes durante a infecção por T. cruzi é a caracterização das células T 

reguladoras (Treg). Estudos sugerem o envolvimento de células T reguladoras na resposta 

imune durante infecções causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários (MILLS, 

2004). A ação das células Treg pode traduzir-se em efeitos deletérios ou protetores ao 

hospedeiro, visto que a atividade supressora dessas células pode limitar respostas imunes 

efetoras desreguladas, ou exacerbadas, prevenindo o desenvolvimento de danos teciduais. 

Por outro lado, a capacidade imunossupressora destas células pode propiciar a persistência 

do patógeno (MILLS, 2004).  

Estudos recentes conduzidos por De Araújo e colaboradores (2012) ressaltaram a 

alta expressão de Foxp3 em células TCD4+CD25+ de pacientes com a forma clínica 

indeterminada da doença de Chagas. Neste contexto, estudos de DA SILVEIRA et al. (2009) 

também evidenciaram a maior expressão de Foxp3 em pacientes chagásicos que não 

apresentavam complicações digestivas quando comparado a pacientes com mega cólon. 

Adicionalmente, estudos de Vitelli-Avelar et al. (2005) relataram a importância das 

subpopulações de linfócitos T CD4+CD25+ nos mecanismos imunorregulatórios durante a 

infecção por T. cruzi. Os autores demonstraram um aumento na frequência de células 

CD4+CD25highFOXp3+ e NKT (CD3+CD16-CD56+), em pacientes portadores da forma clínica 

indeterminada. Tais autores sugeriram que a ausência falta de populações regulatórias em 

indivíduos sintomáticos poderia levar à exacerbação das atividades citotóxicas, culminando 

em dano tecidual, observado em pacientes com forma clínica cardíaca da doença de 

Chagas. Nossos experimentos concordam indiretamente com esses, visto que nos animais 

infectados e suplementados com zinco e melatonina houve um aumento na expressão de 

células CD4+CD25highFoxp3+ quando comparado aos animais infectados e não tratados. 

É importante ressaltar, que a molécula CD25 é também expressa por células 

ativadas tais como linfócitos T, células B e macrófagos/monócitos (KNAPP et al., 1989). De 

modo interessante, observamos uma redução na expressão da molécula CD25 em linfócitos 
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TCD4+ nos animais infectados e submetidos à terapia com zinco. Adicionalmente o 

percentual de células TCD4+CD25High também foi menor nestes animais quando comparado 

aos animais infectados e não tratados. Por outro lado, os animais infectados e tratados com 

melatonina apresentaram um aumento no percentual de linfócitos TCD4+CD25High. 

Alguns autores têm relatado a importância da IL-2 para a função de células T 

reguladoras, visto que em camundongos, a deficiência desta interleucina ocasiona uma 

redução das Treg (PAPIERNIK et al., 1998; ALMEIDA et al., 2002; MALEK et al., 2002). 

Estudos sugerem a ação estimulatória da melatonina sobre a produção de IL-2 por linfócitos 

T auxiliares humanos (GARCIA-MAURIÑO, et al, 1997; SRINIVASAN et al., 2011). Por outro 

lado, tais citocinas podem modular a síntese de melatonina ao nível da glândula pineal 

(CUTANDO, SILVESTRE, 1995; LISSONI, 1999). Desta forma, não é surpreendente que a 

melatonina tenha sido descrita como sinérgica com a IL-2 no tratamento de portadores de 

câncer (LISSONI et al., 1994,1995). Os estudos sobre os efeitos imunológicos do zinco 

evidenciaram que a deficiência deste elemento em humanos resulta em várias 

anormalidades na resposta imune, com diminuição na produção de IL-2, parâmetro este que 

retorna aos níveis normais após suplementação com zinco (PRASAD, 1998, 2007). 

Corroborando com estes estudos previamente citados, demonstramos em nossos 

experimentos que a terapia dos animais com zinco e melatonina resulta em aumento 

significativo na produção de IL-2 quando comparado aos animais infectados, não 

submetidos ao tratamento (BRAZÃO et al., 2011) 

Similar às células T reguladoras, as células NKT têm sido descritas como uma 

subpopulação de grande relevância em respostas alérgicas (JIN, 2009), inflamatórias 

(MURDOCH, 2007), antitumorais (KENNA, 2003; MOLLING et al., 2005) autoimunes 

(CROWE et al., 2003) e imunoregulatórias (GODFREY et al., 2000; KRONENBERG , 

GAPIN, 2002; HANSEN , SCHOFIELD, 2004), além de participarem da regulação da 

resposta imune dirigida contra diversos patógenos como vírus, bactérias e parasitas 
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(HANSEN , SCHOFIELD, 2004). Adicionalmente, DUTHIE, KAHN (2005) demonstraram a 

importância das células NKT na imunidade anti-T. cruzi, conferindo proteção ao hospedeiro. 

Estudos fenotípicos demonstram que células NKT compreendem uma 

subpopulação de linfócitos T, distintos das células T convencionais e células NK, 

expressando receptores de ambos os tipos celulares, como o receptor de células T (TCR) e 

o NK1.1 (CD161 em ratos). Estudos de Vitelli-Avelar e colaboradores (2005) revelaram que 

a presença dessas células contribui para a prevenção do dano tecidual induzido pela 

infecção. No entanto, em nossos estudos, a administração de zinco e/ou melatonina durante 

a infecção experimental por T. cruzi, não resultou em alterações significativas no percentual 

de células NKT. 

A importância dos linfócitos B, no mecanismo de resistência à infecção por T. cruzi, 

foi mostrada no trabalho de Cardillo e colaboradores (2007), que ao infectarem animais 

geneticamente deficientes de células B constataram que estes animais apresentavam maior 

susceptibilidade à infecção por T. cruzi, com diminuição do infiltrado inflamatório e redução 

do número de linfócitos T de memória. Estudos de PASCUTTI et al. (2003) também 

demonstraram que a resistência de ratos adultos à infecção aguda por T. cruzi ocorre em 

razão da adequada produção de anticorpos. Em nosso trabalho, a caracterização das 

subpopulações de células B durante a fase crônica da infecção por T. cruzi foi realizada 

através da marcação da molécula (CD45RA), no entanto, não foram observadas alterações 

na porcentagem de linfócitos B nos animais controle e infectados, submetidos ou não à 

terapia com zinco e melatonina. 

Recentemente, De Araújo et al. (2012) mostraram que pacientes portadores da 

forma clínica cardíaca da Doença de Chagas apresentavam maior frequência de células 

Treg expressando IL-6+, IFN-γ+, TNF-α+ e CTLA-4+ quando comparados a pacientes 

assintomáticos, ou seja, com a forma clínica indeterminada da doença. De forma 

semelhante, outros estudos evidenciaram a produção de altos níveis de IFN-γ por células 

mononucleares do sangue periférico de pacientes crônicos sintomáticos, com redução nos 
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níveis de IL-10, quando comparado a pacientes apresentando a forma indeterminada da 

doença (GOMES et al., 2003, 2005). Comprovando o fundamental papel desta citocina 

durante a infecção por T. cruzi, estudos evidenciaram uma correlação entre a progressão da 

cardiopatia chagásica crônica e a produção de altos níveis de IFN-γ em seres humanos 

(BAHIA-OLIVEIRA et al., 1998; CORREA-OLIVEIRA et al., 1999). Diferentemente do que 

ocorre na infecção aguda por T. cruzi trabalhos prévios de nosso grupo de pesquisa 

evidenciaram redução nos níveis de IFN-γ em animais suplementados com zinco, 

contribuindo para a prevenção de danos teciduais observados na fase crônica da doença. 

Com base no exposto acima, é interessante o fato de que em nossos estudos a 

administração de zinco ocasionou uma redução na expressão de IFN-γ em linfócitos TCD4+. 

Adicionalmente, uma redução na expressão desta citocina, em células TCD8+, foi observada 

nos animais dos grupos controles, tratados com este oligoelemento. 

Progressivamente acumularam-se as evidências de que IL-10 é capaz de regular 

negativamente a resposta inflamatória durante a fase crônica da infecção por T. cruzi 

(HUNTER et al., 1997), evitando consequentemente o dano tecidual. De Araújo e 

colaboradores (2012) observaram que monócitos obtidos de pacientes apresentando a 

forma clínica indeterminada da doença, possuíam baixa expressão da molécula MHC (HLA 

em humanos), e alta expressão de IL-10 quando comparados aos pacientes com a forma 

clínica cardíaca da doença. Em contrapartida, a produção de TNF-α em quantidades 

elevadas tem sido encontrada em pacientes apresentando a forma clínica cardíaca (SOUZA 

et al., 2004; DE ARAÚJO et al., 2012), o que pode causar uma resposta inflamatória 

exacerbada e, consequentemente resultar em lesões teciduais. Em nossos estudos, a 

análise das células TCD4+ e TCD8+ demonstrou que os níveis de expressão de IL-10 

estavam aumentados nos animais infectados tratados com zinco e melatonina quando 

comparados aos animais infectados e não tratados. Por outro lado, a produção de TNF-α foi 

menor nos animais controles e tratados com melatonina, ou associação de zinco e 
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melatonina. Entre os animais infectados por T. cruzi não observamos alterações 

significativas na produção desta interleucina. 

A IL-4 é outra interleucina que apresenta papel fundamental para o controle do 

processo inflamatório no tecido cardíaco, durante a fase crônica da infecção (SOARES et 

al., 2001). Talvani e colaboradores (2000) observaram que em animais resistentes à 

infecção por T. cruzi, a produção de citocinas padrão Th1 é importante durante os estágios 

iniciais da doença. Por outro lado, nestes animais resistentes, ocorre um desvio da resposta 

para um padrão Th2 em estágios tardios da infecção. Adicionalmente, estudos conduzidos 

por Soares et al. (2001) revelaram que a ausência de IL-4, em camundongos Knockout 

resulta em um processo inflamatório exacerbado no miocárdio, constituído 

predominantemente por células mononucleares. Ainda, de acordo com os referidos autores, 

a IL-4 é capaz de regular a produção de IFN-γ, contribuindo na prevenção do dano tecidual, 

observado no coração de animais infectados por T. cruzi. Em nossos estudos o tratamento 

dos animais com zinco resultou em aumento na expressão de IL-4 em linfócitos TCD4+ e 

TCD8+. 

Durante a fase aguda da Doença de Chagas observa-se uma imunossupressão 

com redução nas respostas linfoproliferativas para antígenos do parasito (PINGE-FILHO et 

al., 1999). Segundo Abrahamsohn e Coffman (1995) e Brazão et al. (2008), as células 

infectadas por T. cruzi perdem progressivamente sua capacidade de resposta 

linfoproliferativa frente a antígenos do parasita. Por outro lado, diversos estudos tem 

evidenciado os efeitos da melatonina exógena na linfoproliferação (PERSENGIEV, 

KYURKCHIEV, 1993), ativação (VIJAYALAXMI et al., 1996), migração (LOTUFO, et al., 

2001), e produção de citocinas por linfócitos humanos (DI STEFANO , PAULESU, 1994; 

GARCIA-MAURIÑO et al., 1997). Em situações de pinealectomia, ou naquelas de inibição 

da produção de melatonina, verifica-se um estado de imunossupressão, que desaparece 

quando os pacientes são tratados com este hormônio. 
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Estudos enfatizaram os efeitos da melatonina administrada por via oral em ratos, 

resultando no aumento da atividade proliferativa de linfócitos e da taxa de síntese de DNA 

em linfócitos tímicos e esplênicos (EL-SOKKARY et al., 2003). Trabalho anterior 

desenvolvido em nosso laboratório observou que após tratamento com zinco, os animais 

infectados com tripomastigotas da cepa Y de T. cruzi, apresentavam aumento da resposta 

proliferativa de esplenócitos (BRAZÃO et al., 2008b). Nossas pesquisas são 

complementares a estes dados, pois nos animais infectados submetidos à terapia de zinco e 

melatonina foi detectado um aumento da proliferação de esplenócitos quando comparados 

aos animais sem tratamento. 

Sabe-se que a adesão seguida pela internalização de T. cruzi são etapas que 

dependem da interação entre as moléculas de superfície do protozoário com a célula-alvo. A 

ativação de TLRs, através do reconhecimento de padrões moleculares conservados nos 

tripanossomos, leva à produção de inúmeras moléculas de adesão e substâncias 

quimiotáticas, que irão controlar o afluxo e a ativação de células inflamatórias ao local da 

infecção, determinando a composição do infiltrado celular. Estudos conduzidos por Reis et 

al. (1993), demonstraram que a expressão de moléculas de adesão por células endoteliais, 

miocárdicas e linfóides observadas nas lesões, contribui para a patogênese da doença de 

Chagas. No presente estudo, observamos uma redução na expressão de CD11a (LFA-1, 

CD11a/CD18) em linfócitos TCD8+ nos animais dos grupos controles tratados com 

melatonina, ou associação de zinco e melatonina, em relação aos animais controles, não 

tratados. Entre os infectados, não observamos alterações significativas na expressão de 

CD11a quando comparados aos grupos infectados e não tratados. 

A migração de células ao tecido inflamado é um passo fundamental na resposta 

inflamatória e envolve o rolamento destas células, adesão firme ao endotélio, migração 

transendotelial e seu deslocamento para o tecido, em resposta a gradientes de quimiocinas. 

No entanto, o recrutamento excessivo de leucócitos, devido à expressão de quimiocinas, 

pode estar implicado na patogênese de diversas doenças inflamatórias agudas e crônicas 
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(PROUDFOOT, 2002) como, por exemplo, asma (WALSH, 2006), esclerose múltipla 

(TSUNODA et al., 2004) artrite reumatóide (DAWSON et al., 2003), e doenças inflamatórias 

intestinais (MACDERMOTT, 1999). 

Inúmeros aspectos envolvidos na imunopatogênese da doença de Chagas ainda 

não foram totalmente esclarecidos. No entanto, o estudo das quimiocinas nos últimos anos 

tem contribuído para o entendimento do seu papel no estabelecimento e manutenção da 

miocardite induzida pela infecção por T. cruzi (AUKRUST et al., 1998; 2001, DOS SANTOS 

et al., 2001). Teixeira et al. (2002) avaliaram a prevalência de quimiocinas indutíveis por 

IFN-γ, como MCP-1/CCL-2, em lesões cardíacas de camundongos com 120 dias de 

infecção por T. cruzi. Resultados similares foram obtidos em outro trabalho (AUKRUST et 

al., 1998) utilizando monócitos do sangue periférico de pacientes com falência cardíaca 

congestiva, os quais produziam altos níveis das quimiocinas MCP-1 e MIP-α, indicando uma 

correlação positiva entre os níveis de quimicionas e a gravidade das lesões cardíacas, bem 

como o grau de disfunção do ventrículo esquerdo em pacientes chagásicos crônicos. É 

interessante ressaltar, que em nosso modelo experimental, níveis reduzidos de MCP-1 em 

células TCD4+ e TCD8+ foram observados nos grupos submetidos à terapia de zinco, 

melatonina, ou ambos simultaneamente. 

Os dados obtidos neste trabalho demonstraram que a melatonina e o zinco 

exercem uma ação moduladora sobre diversos parâmetros da resposta imune, amenizando 

as consequências patológicas provocadas pela ação do parasita ao hospedeiro, durante a 

fase crônica da doença de Chagas experimental. O desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas, que possam modular a resposta inflamatória, contribuindo para prevenção dos 

danos teciduais observados na fase crônica da doença, são alvos importantes no tratamento 

da doença de Chagas. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que o zinco e a 

melatonina contribuem para modulação da resposta imunológica, controlando a 

resposta inflamatória exacerbada e consequentemente, amenizando as alterações 

patológicas provocadas pela ação do parasita. 

A terapia com zinco e melatonina durante a fase crônica da infecção 

experimental resultou em modificações importantes na resposta imunológica, como 

evidenciado pelo aumento no percentual de células T reguladoras, da proliferação 

celular, dos níveis de IL-2, IL-4 e IL-10, com redução das taxas de apoptose celular, 

das concentrações de óxido nítrico, IFN-γ e MCP-1. Em conjunto, nossos dados 

corroboram com a hipótese de que uma acentuada ativação celular, na ausência de 

mecanismos imunomoduladores, pode resultar em danos teciduais. 
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