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Resumo 
 
 
 
 
 



CANAVACI, A. M. C. Papel dos Leucotrienos durante a infecção experimental de 

camundongos com Trypanosoma cruzi. 2007. 131 F. Dissertação (Mestrado)- Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

No presente trabalho verificamos o papel dos Leucotrienos na modulação da resposta imune 

durante a fase aguda da infecção experimental pelo Trypanosoma cruzi, usando como modelo 

camundongos deficientes da enzima 5-lipoxigenase (5-LOko). Os nossos dados demonstram que 

camundongos infectados pelo T. cruzi produzem metabólitos do ácido aracdônico como PGE2, 

LTB4 e LTC4. Comparados aos animais controles, os animais 5-LOko apresenta parasitemia mais 

tardia e menor, tem menor parasitismo tissular, menor infiltrado de células inflamatórias no 

coração e musculatura esquelética e apresenta menor taxa de mortalidade durante a fase aguda, 

indicando que animais deficientes de leucotrienos são mais resistentes a infecção pelo parasito. 

Animais 5-LOko está relacionado com a manutenção de números elevados de células F4/80+ e 

redução de células CD11b+ durante a infecção e menor número de células T ativadas expressando 

os marcadores CD4+CD69+, CD4+CD25+, CD4+CD44+ e CD8+CD69+, números inalterados de 

células T regulatórias CD4+CD25+GITR+ e menor produção de anticorpos parasito-específicos do 

isotipo IgG2a. O controle eficiente de parasitas por animais 5-LOko está associado ao aumento 

de células Gr-1+ e CD11c+GR-1+, produção aumentada IL-12, IFN-γ, e produzirem menos PGE2, 

IL-10, ao contrario, animais controles, incapazes de controlar parasitas circulantes, produzem 

mais PGE2 e IL-10 e menos IL-12 e IFN-γ. A baixa mortalidade de animais 5-LOko correlaciona 

com a produção de PGE2 e IL-10, produzir muita IL-12 e menos IFN-γ e NO e baixíssima 

parasitemia. A mortalidade maior de animais controles envolve a produção IFN-γ e altos níveis 

de LTB4, LTC4, NO e ausência de IL-10, IL-1β, PGE2 e números elevados de parasitas 

circulantes. Ainda macrófagos de animais 5-LOko apresentam maior capacidade de 

adesão/internalização de tripomastigotas e alta atividade tripanocida por mecanismo 

independente da geração de NO. Estes dados em conjunto demonstram que mediadores lipídicos 

produzidos pela enzima 5-lipoxigenase como LTB4 e LTC4 modulam negativamente a 

capacidade dos camundongos para geração de uma resposta imune capaz de controlar os parasitos 

durante a fase aguda da infecção pelo T. cruzi. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
 



CANAVACI, A. M. C. The role of 5-lipoxygenase-derived lipid mediators during the 

experimental Trypanosoma cruzi infection in mice. 2007. 131 F. Thesis (Master)- Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 

 

Accumulating studies have indicated that 5-lipoxigenase (5-LO) converted lipid mediators as 

leukotrienes acts modulating the host immune response against infectious diseases. The precise role of 

leukotrienes during the protozoan infection is unknown. In this work we evaluate the role of leukotrienes 

during the acute phase of Trypanosoma cruzi  infection using as model the 5-lypoxigenase deficient mice 

(5-LOko). Our results show that PGE2, LTB4 and LTC4 are produced during the Trypanosoma cruzi 

infection. 5-LOko infected mice are more resistant than control mice as judge by the lower parasitemia, 

decreased number of parasite nest and inflammatory cells in the heart and skeletal muscle and low rate of 

mortality. The resistance of 5-LOko mice is associated with the increased capacity of spleen cells to 

produce cytokines as IL-12 and IFN-γ; sustained capacity to produce detectable levels of IL-10 and PGEe 

and low NO serum levels than control mice. In contrast, the wild type mice are extremely susceptible and 

are unable to control parasites efficiently. The susceptibility is associated with increased levels of IL-10 

and PGE2 and low IL-12 and IFN-γ production. The high mortality rate in wild type mice is related with 

high LTB4, LTC4 and NO levels and bias to produce only type 1 cytokines. Also we shown that resistant 

5-LOko mice present increased number of spleen cells expressing GR-1+, GR-1+CD11c+, F4/80+ and 

lower numbers o spleen cells expressing CD4+CD69+, CD4+CD25+, CD4+CD44+, CD8+CD69+ and 

CD11b+ and low serum levels of parasite-specific IgG2a than wild type mice and do not present alteration 

in TREG expressing CD4+CD25+GITR+. Importantly, IFN-γ and- LPS activated macrophage from 5-LOko 

mice but not from wild type mice, present high capacity to recognize typomastigotes, internalize them and 

strong capacity to kill intracellular parasite as NO independent pathway. The results implicate that high 

levels leukotrienes, NO and pure type 1 cytokines production is associated to susceptibility to parasite. In 

contrast, leukotrienes deficiency led to an balanced immune response with relative high levels of type 1 

cytokines and relative low levels of  NO, type 2 cytokines and PGE2 that efficiently control the parasites. 

Also indicate that 5-lipoxigenase converted lipid mediators contribute negatively to generation of an 

effective immune response during the acute phase of T. cruzi infection.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Trypanosoma cruzi 

É conhecida a existência de muitas espécies de protozoários, e diversos gêneros desta 

espécie são capazes de infectar uma variedade de seres vertebrados. As doenças causadas por 

protozoários são de grande relevância na medicina humana e veterinária, principalmente porque 

ainda são endêmicas em diversos países de clima tropical e subtropical, bem como, porque 

paciente infectado imunossuprimido apresentam uma reagudização da doença e é um dos fatores 

negativos para prognóstico destes pacientes. Em humanos, os principais gêneros de protozoários 

causadores de doenças são Plasmodim, Toxoplasma, Leishmania e Trypanosoma. 

Os parasitas dos gêneros Trypanosoma e Leishmania são protozoários da ordem 

Kinetoplatidia (HERWALDT, 1999). Dentre as diversas espécies de Trypanosoma, duas são 

muito relevantes por causar doença em seres humanos: Trypanosoma brucei gambiense e T. 

brucei rhodesiense, que no continente africano é transmitido pela picada da mosca Tse-Tse, 

causando a Doença do Sono ou Tripanossomíase Africana (revisto por COX, 2003); e 

Trypanosoma cruzi, transmitido pela picada de determinados triatomíneos é causador da Doença 

de Chagas no continente americano (revisto por PERLETH, 1997). Estima-se que 

aproximadamente 16-18 milhões de pessoas na América do Sul estão infectadas por T. cruzi, 

parasita causador da doença de Chagas, e outros 90 milhões correm risco de serem infectadas 

(WHO, 2002). No Brasil, a prevalência é de aproximadamente 4%, o que corresponde cerca de 

seis milhões de pessoas (HIGUCHI et al., 2003).  

T. cruzi poderia ser classificado seguindo critérios morfológicos e de tropismo celular. 

Assim, as cepas finas, como Cepa Y, seriam reticulotrópicas, por seu tropismo preferencial por 

células hematopoiéticas e fibroblastos e as cepas largas, como Cepa CL, Brazil, Tulahuen e 

Colombiana são consideradas miotrópicas, por seu tropismo preferencial por células musculares 

cardíacas e esqueléticas (MELO & BRENER, 1978; ANDRADE, 1985).  

Os critérios morfológicos/tropismo para as distinções dessas cepas também correlaciona 

com a presença de marcadores moleculares que as distinguem, presentes no cinetoplasto do 

parasita (MOREL et al., 1980). Embora esses critérios sejam relevantes para o curso da infecção, 

virulência e manifestação da imunopatologia, com a evolução da doença, ambas, infectariam 

células de nichos semelhantes, como linfonodos, baço, músculos e trato-gastrointestinal 



(CORDEIRO et al., 1996). Posteriormente, baseado em estudos sobre a taxonomia dos parasitos 

pela presença ou ausência de diferentes isoenzimas denominadas Zimodemas (MILES et al., 

1980), Fernandes e cols. (1998) demonstraram que, molecularmente, T. cruzi poderia ser 

classificados como Tipo I e Tipo II. O Tipo II é predominante no ciclo domestico, portanto, 

relacionados com a infecção em humanos (ZINGALES et al., 1999) e o Tipo I é o mais 

encontrado com ciclo silvestre (CLARK & PUNGE, 1994). Posteriormente, através de ensaios 

sorológicos em soros de pacientes infectados utilizando como antígeno uma proteína mucina-like 

ancorada em glicosil-fosfatidil-inositol (TSSA I e TSSA II) do parasito e comparando com 

anticorpos gerados pela infecção experimental com parasita sabidamente Tipo I e Tipo II, foi 

demonstrado que a reatividade dos soros de pacientes humanos para TSSA II correlacionam com 

T. cruzi do Tipo II (DI NOIA et al., 2002). 

 

1.2. Doença de Chagas 

A Doença de Chagas pode apresentar diversos tipos de manifestações clínicas, que 

geralmente correlacionam com a fase da infecção. Assim, no início da infecção ou Fase Aguda (3 

a 4 meses) é caracterizada pela parasitemia ou presença de formas circulantes (tripomastigotas). 

A presença de parasitas circulantes pode ser detectada por xenodiagnóstico, hemocultura (Brener, 

1980) e pela caracterização molecular do parasita no sangue pela técnica de PCR (GUHL et al., 

2002). 

Em adultos, a fase aguda, na maioria dos casos parece ser assintomática ou mesmo levar a 

apresentação de sintomas não específicos, comumente encontrados em outras doenças como 

febre, cansaço, letargia e linfocitose que dificultam o diagnóstico da doença. Os sinais clínicos 

mais relacionados à infecção são: reação inflamatória local com formação de forte edema no 

local de entrada do parasita (chagoma de inoculação ou sinal de Romana (edema palpebral), 

febre, esplenomegalia e arritmias cardíacas e são mais evidentes principalmente em crianças 

(revisto em BARRET et al., 2003). Em biopsias do coração, foi verificado que a fase aguda 

apresenta alterações histopatológicas, que, incluem a presença de intenso infiltrado inflamatório 

predominantemente de células mononucleares, presença de ninhos (contendo formas amastigotas) 

e menos frequentemente pequenas áreas de necrose focal do miocárdio. Em menos de 1-5% dos 

casos, os pacientes podem manifestar problemas neurológicos e/ou complicações cardíacas 

graves que às vezes podem levá-los a óbito (ANSELMI & MOLEIRO, 1972; PRATA, 2001).  



Após a fase aguda, a doença é caracterizada pela ausência de manifestações clínicas e 

raramente são encontrados parasitas circulantes. As alterações histológicas também reduzem ou 

desaparecem. Esta fase da doença é denominada Indeterminada ou Crônica Assintomática. O 

diagnóstico da doença nesta fase é possível através do exame sorológico para detecção de 

anticorpos específicos para o parasito da classe IgM (fase aguda) e IgG (fase indeterminada e 

crônica) (revisto em UMEZAWA et al., 2004). A fase indeterminada pode persistir por toda a 

vida do indivíduo e é nela que se encontra o maior número de pessoas infectadas (70-85%) 

(PRATA, 2001; BARRET et al., 2003).  

Entretanto em aproximadamente 15-30% dos pacientes infectados, a doença pode 

progredir para a fase Crônica Sintomática ou Ativa, evidenciada geralmente após 10-25 anos de 

infecção, é caracterizada pela ausência de parasitas circulantes, presença ou ausência de formas 

amastigotas nos tecidos, presença de inflamação e lesão tissular em determinados órgãos 

infectados como coração ou trato digestivo, levando a manifestações clínicas polarizadas. Assim, 

a forma cardíaca é caracterizada por disfunções como: arritmias, miocardite não degenerativa, 

cardimegalia, insuficiência cardíaca congestiva e morte súbita (BRENER & ANDRADE, 1987; 

TANOWITZ, 1992); e a forma digestiva é caracterizada por apresentar um aumento de no 

tamanho do esôfago (megaesôfago) e/ou cólon (megacólon) (EARLAM, 1972; LOPES et al., 

1989; ADAD et al., 1991). 

A inflamação, no coração e no trato digestivo, é caracterizada pela presença de infiltrado 

celular focal, predominantemente composto por linfócitos e macrófagos (BRENER, 1992, 

TALVANI et al., 2002). As cardiopatias chagásicas têm sido correlacionadas com a presença de 

lesão progressiva nas inervações autonômicas, alterações microvasculares e deformações na 

matrix extracelular (HIGUCHI et al., 2003). As disfunções na forma digestiva da Doença de 

Chagas também têm sido relacionadas à destruição progressiva das inervações no esôfago e cólon 

(KÖEBERLE, 1968; ADAD et al., 1991). Estes dados demonstram que a reação inflamatória 

local seria responsável pelas disfunções nestes órgãos. 

A Doença de Chagas é ainda uma doença incurável em humanos, pois, a resposta imune 

consegue apenas controlar o número de parasitas, sendo incapaz de eliminá-lo. Até o momento, 

há uma quimioterapia específica, em que apenas duas drogas são parcialmente eficazes contra o 

parasita: o Nifurtimox e o Benzonidazol (revisto por URBINA et al., 2002; CERECETTO & 

GONZALEZ, 2002). A eficácia do tratamento é maior quando estas drogas são administradas 



logo após a infecção, pois parecem ser menos ativas em estágios avançados da doença 

(CANÇADO, 1985). Mais ainda, são tóxicas e podem induzir resistência nos parasitas e 

determinadas cepas apresentam alta refratariedade ao tratamento (CERECETTO & GONZALEZ, 

2002). 

 

1.3. Relação parasito-hospedeiro 

Tem sido bem documentado que a evolução da infecção natural ou experimental por       

T. cruzi, bem como, a geração de um padrão de resposta imune dirigido pelo parasita está 

associado a fatores como a via ou forma de contágio (BIJOVSKY et al., 1984; BAHIA et al., 

2002; HOFT & ECKIHOFF, 2002); associados à espécie de hospedeiro (DO PRADO et al., 

1999; DOST et al., 2002), com a variabilidade genética intra-espécie (ROWLAND & KUHN, 

1978; RIVERA-VANDERPAS et al., 1983; ANDRADE et al., 1985), a idade (CARDILLO et al., 

1993), ao dimorfismo sexual (CHAPMAN et al., 1975; DO PRADO et al., 1998) e estatus 

imunológico (FERREIRA & BORGES, 2002); e fatores associados ao parasita como a 

variabilidade das cepas (HAUSCHKA, 1949; HAUSCHKA & GOODWIN, 1950; DVORAK, 

1984); origem da forma infectante (NEAL & MCHARDY, 1977; NOGUEIRA, 1983), forma e 

tropismo tissular (BRENER & CHIARI, 1963; MELO & BRENER, 1978; ANDRADE, 1985), 

variabilidade antigênica durante a infecção (NUSSENZWEIG et al., 1962) e fatores de virulência 

(WESTON et al., 1999; PEREZ-BRANDAN et al., 2006).  

O camundongo tem sido um modelo de escolha (guardada pontuais diferenças com a 

infecção em humanos) para estudar a infecção por diversos patógenos como, bactérias, fungos, 

vírus, helmintos e protozoários, pois grande parte dos conhecimentos hoje existentes sobre a 

ontogenia, fisiologia e distinções do sistema imune foram, e estão sendo obtidos em 

camundongos. Adicionalmente, o camundongo é um animal de experimentação no qual foi 

realizada a maioria das manipulações genéticas in vivo, que tem propiciado a geração de espécies 

mutantes deficientes em um ou mais genes “knockouts (Ko)”; que expressam múltiplas cópias de 

um determinado gene “transgênicos (Tg)” ou animais Tg ou Ko que apresentam a modulação do 

gene pontualmente ou temporalmente em um órgão ou tecido. 

 

 

 



1.4. A resposta imune e T. cruzi 

Durante o processo infeccioso, se espera que o sistema imunológico seja eficiente para 

destruir o patógeno, mas não as células e tecidos do hospedeiro. No caso específico da Doença de 

Chagas, há uma resposta imune com um padrão complexo e potente capaz de controlar, durante a 

fase aguda, eficientemente formas parasitárias circulantes e tissulares (intracelulares). No entanto, 

a excessiva quantidade de mediadores pró-inflamatórios, parece propiciar a quebra de tolerância 

de células auto-reativa e induzir manifestações sistêmicas como anemia, caquexia, alterações 

hemodinâmicas e estresse oxidativo, que induz danos tissulares, apoptose e, até mesmo, a morte 

do hospedeiro. A apoptose associada à produção de mecanismos compensatórios como 

mediadores antiinflamatórios levam a uma imunossupressão temporária, permitindo que o 

parasita persista, levando à cronificação da doença. Da mesma forma, a impossibilidade de 

geração de uma resposta eficiente ou a geração de uma resposta imune inadequada, torna o 

hospedeiro susceptível à doença, favorecendo a disseminação do parasita e morte do hospedeiro.  

Portanto, as investigações imunológicas em Doença de Chagas e outra patologias nos dias 

de hoje buscam melhor compreensão dos mecanismos imunológicos envolvidos na resposta ao 

parasita, tornando possível o desenvolvimento de vacinas que levem a geração de uma resposta 

imune eficiente e “equilibrada” ou mesmo formas de se intervir terapeuticamente para minimizar 

as imunopatologia e seqüelas advindas dos fatores de virulência do parasito (BACHMANN & 

KOPF, 2002), 

Recentemente na tentativa de entender o que ocorreria logo após a penetração do parasita 

no tecido e utilizando a técnica de cDNA array para ~27.000 genes, foi avaliada a modulação 

(aumento ou repressão) de genes expressos em fibroblastos controles e infectados com T.cruzi.  

As análises demonstraram que nas primeiras 2-6 horas pós infecção (p.i), ocorre, em células 

infectadas, repressão de genes para indolamina 2,3-dioxigenase (IDO), capaz de matar parasitas 

intracelulares (NAGINENI et al., 1996), bem como, para proteínas que fazem a interação das 

células com componentes da matriz extracelular como CTGF, Cyr61 e ADAMTS-1, que permitem 

certa estabilidade nas fibras do citoesqueleto, estando relacionada à geração ou manutenção de 

um habitat favorável para o desenvolvimento do parasita dentro da célula (DE AVALOS et al., 

2002).  

De forma importante, no mesmo trabalho foi demonstrado que somente após 24 horas p.i 

é que ocorre o aumento da expressão gênica de dezenas de proteínas associadas à resposta imune, 



sendo que as mais aumentadas seriam interferon β (IFN-β) e genes induzidos por IFN (ISG), 

ISG54, STAT-1, MHC de classe I e dois genes que expressam proteínas reguladoras do IFN, 

IRF2 e IRF7, sugerindo que IFN do Tipo 1 (IFN-α e IFN-β) seria uma das primeiras e mais 

abundantes citocinas geradas na fase imediata da infecção. De fato, o que foi verificado em nível 

gênico parece corresponder aos experimentos realizados com IFN do Tipo I, mostrando que IFN-

α/β estimulam macrófagos tissulares infectados para produção de Óxido Nítrico (NO) e 

destruição do parasita intracelular (COSTA et al., 2006) e animais deficientes do fator de 

diferenciação mielóide 88 (MyD88), que são susceptíveis a infecção e não produzem IFN-β 

(Koga et al., 2006).  Ainda, IFN-α/β leva a produção de Prostaglandina E2 (PGE2) em células não 

imunes transformadas por patógeno (RUSE et al., 1982) potencializando outras citocinas como a 

Interleucina 1β (IL-1β), produzidas por cardiomiócitos infectados (MACHADO et al., 2000) para 

produção de NO e que matam o parasita localizado nos tecidos (LAPOINTE & STIKINS, 1998; 

MACHADO et al., 2000). 

Em modelo semelhante, usando o modelo de infecção em cultura de cardiomiócitos de 

camundongos, foi demonstrado que a infecção leva a rápida expressão de mRNA (12 horas) para 

Quimiocinas como KC (homólogo a IL-8 humana), MIG, IP-10, RANTES e MIP-1α e citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1β (CHANDRASEKAR et al., 1998; MACHADO et al., 

2000) e IL-6 (CHANDRASEKAR et al., 1998), sugerindo que as quimiocinas geradas por células 

infectadas poderiam induzir a migração de células para o sítio de infecção. Posteriormente a 

produção de quimiocinas e citocinas poderia ser estimulada pela expressão de receptores para 

padrões moleculares associados à patógenos (PAMPs) como “Toll-like receptors” (TLR) 

(MEDZHITOV et al., 1997). De fato, foi demonstrado que fibroblastos infectados expressam 

grande quantidade de mRNA para TLR (24h) (DE AVALOS et al., 2002) e que outras células, 

como células cardíacas (QURESHI et al., 1999) e macrófagos (ROGER et al., 2005) também 

expressam TLR4. Assim, PAMPs como glicoproteínas mucina-like ancorados em 

glicofosfoinositol (tGPI) do parasita (COELHO et al., 2002) e biglicanas da matrix extracelular 

(SCHAEFER et al., 2005) poderiam interagir com TLR4 expressos em macrófagos tissulares ou 

células infectadas, e levar a produção de TNF-α, MIP-2 e MCP-1. 

Assim, logo após a infecção, parece que há geração de sinais de perigo “Danger 

Hypotesis” (MATZINGER, 1994) que geram mecanismos tripanocida locais e induz a migração 

de células para o foco da infecção. Se isso ocorre, por que os parasitos não são totalmente 



eliminados do tecido? A resposta pode ser porque concomitantemente com sinais de perigo há 

geração de mediadores que inibem as ações dos mecanismos de destruição do parasita, bem 

como, a atividade funcional de células recém migradas para o tecido infectado. E isso parece ser 

verdade, pois, nessa fase da infecção, tem sido verificado que embora haja produção de NO, ele 

não é efetivo para matar os parasitas (CHANDRASEKAR et al., 2000). Também pode ser devido 

à presença de citocinas como TGF-β e IL-10 (SILVA et al., 1998), citocinas que tem sido 

associadas à susceptibilidade a infecção por T. cruzi em diversos modelos (SILVA et al., 1992; 

REED et al., 1994) e a mediadores supressores de leucócitos gerados pela IDO, (VINCENDEAU 

et al., 1999; DE AVALOS et al., 2002). Ainda, MCP-1 (COELHO et al., 2002; SCHAEFER et 

al., 2005) poderia atrair células T naturais, como as células T γδ+ (PENIDO et al., 2003), para o 

local da infecção e com a infecção/destruição de células, proteínas do hospedeiro ou mesmo do 

parasita, como proteínas de choque térmico HSP (REQUENA et al., 1988; SAKAI et al., 1999; 

DE AVALOS et al., 2002) poderiam ativar células T γδ+ (BORN et al., 1990; HAJASEKAR et 

al., 1990) para atividade supressora da inflamação e inibição da atividade funcional das células 

infiltradas (CARDILLO et al., 1993). A presença destes mediadores tornaria o ambiente menos 

hostil e permitiria que parte dos parasitas crescesse em células tissulares ou mesmo dentro de 

macrófagos. 

À medida que a infecção avança, os mediadores gerados no sítio de infecção ou células 

hematopoiéticas infectadas parecem levar a ativação de células NK, que estão aumentadas no 

baço já no 2◦ dia de infecção (HATCHER et al., 1981; ANTUNES & CARDONI, 2004). Células 

NK são importantes para o controle do parasita (ROTTENBERG et al., 1998), principalmente na 

fase inicial da infecção (CARDILLO et al., 1996). A ativação de células NK possivelmente se 

deve a quimiocinas produzidas nas primeiras horas de infecção (MACHADO et al., 2000; 

COELHO et al., 2002; SCHAEFER et al., 2005), pois quimiocinas, como a MIP-1α, MIP-1β, 

RANTES, e MCP-1, induzem a ativação de células NK (TAUB et al., 1996) e MIP-1α ainda 

poderia induz migração destas células (ZENG et al., 2003).  

No entanto, somente esses mediadores seriam insuficientes para a ativação plena de 

células NK (UNE et al., 2003), pois necessitam de IL-12 (KOBAYASHI et al., 1989; UNE et al., 

2003), uma citocina relevante na resistência à infecção pelo parasita (SILVA et al., 1998). IL-12 

é detectada entre 3 e 5 dias de infecção (GALVÃO DA SILVA & DE ALMEIDA 

ABRAHAMSOHN, 2001) e seria produzida por macrófagos infectados (ALIBERTI et al., 1996; 



FROSCH et al., 1996) ou mesmo por células dendríticas infectadas ou estimuladas com antígenos 

solúveis do parasita (TADOKORO & DE ALMEIDA ABRAHAMSOHN, 2001) e assim, ativar 

células NK para produção de IFN-γ (CARDILLO et al., 1996; ANDERSSON et al., 2000) e 

quimiocinas, como MIP-1α, MIP-1β, RANTES, e Linfotacinas (DORNER et al., 2002). As 

células NK ativadas poderiam controlar eventuais parasitas circulantes, pois foi descrito que elas 

podem matar parasitas extracelulares por via independente de perforinas (LIECKE et al., 2004). 

Ainda, as células NK, produzindo IFN-γ, uma citocina essencial na resistência a infecção 

por T. cruzi (JAMES et al., 1982; REED, 1988; TORRICO et al., 1991; SILVA et al; 1992; 

MINOPRIO et al., 1993; MILLER et al., 1997; HÖLSCHER et al., 1998), juntamente com a IL-

12, podem induzir a produção de TNF-α (HUNTER et al., 1996), uma citocina importante para o 

controle do parasita na fase aguda (SANTOS LIMA et al., 1997), ativando os macrófagos 

infectados para produção de NO e destruição do parasita (VESPA et al., 1994; SILVA et al., 

1995; ALIBERTI et al., 1996). A IL-12 e IFN-γ também seriam importantes para o controle e/ou 

destruição dos parasitos presentes nos tecidos (MICHAILOWSKY et al., 2001).  

Deste modo, esse mecanismo envolvendo somente células da resposta imune inata estaria 

controlando os parasitas nesta fase da infecção, quando geralmente não são observados parasitas 

circulantes. Essa possibilidade foi comprovada pela infecção em animais IL-12ko, IFN-γko 

(MICHAILOWSKY et al., 2001) e animais depletados in vivo de células NK (ROTTENBERG et 

al., 1998; CARDILLO et al., 1996; LIECKE et al., 2004), nos quais é verificado um grande 

aumento da parasitemia. 

Adicionalmente, a IL-12 e IFN-γ ativariam macrófagos (STEINMAN et al., 1980; 

FROSCH et al., 1997) e células dendríticas infectadas (TADOKORO & DE ALMEIDA 

ABRAHAMSOHN, 2001; PLANELLES et al., 2003) para expressão de moléculas co-

estimulatórias como B7 e moléculas de classe II do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC II), podendo assim ativar linfócitos T específicos ao parasita.  

O papel dos linfócitos na infecção por T. cruzi é um fenômeno bastante explorado por 

pesquisadores. É conhecido que a ativação de células T CD4 (MINOPRIO et al., 1987; RUSSO 

et al., 1988; ARAÚJO, 1989; ROTTENBERG et al., 1992) e CD8 (TARLETON et al., 1992) na 

fase aguda da infecção, é necessária para a geração de uma resposta eficiente e duradoura, pois 

animais deficientes de células CD4 ou CD8 (ROTTENBERG et al., 1995) ou ambas 



(KIERSZENBAUM & PIENKOWSKI, 1979; ROFT et al., 2000), quando infectados, 

desenvolvem um intenso parasitismo e morrem precocemente.  

Em outros patógenos intracelulares, como Leishmania (LOCKSLEY et al., 1987), 

Mycobacterium (ZHU et al., 1997) e Listeria (GENINAT et al., 1998), a geração de um padrão 

de resposta Th1 está relacionada à proteção e a predominância de uma resposta Th2 relacionada à 

susceptibilidade à infecção As células Th1 dependem de IL-2 e IL-12, para sua diferenciação, 

migram através de quimiocinas ligantes a CXCR3 (IP-10 e MIG) ou CCR5 (RANTES, MIP-1α e 

MIP-1β) e produzem IFN-γ, IL-2 e TNF-β (revisto por REINHARDT et al., 2006). As células 

Th2 dependem de IL-4, IL-10 para sua diferenciação, migra preferencialmente através de 

quimiocinas ligantes a CCR4 (TARC, MDC, CCL17, CCL22), CCR8 (CCL1) ou CRTH2 

(PGD2) e produzem IL-10, IL-4 e IL-5 (revisto por REINHARDT et al., 2006). 

 Na infecção por T. cruzi, há evidências concretas sobre o papel protetor de células Th1 

(NICKELL et al., 1993; HOFT et al., 2000; KUMAR & TARLETON, 2001) e o papel de 

exacerbador de células Th2 (BARBOSA-DE-OLIVEIRA et al., 1996). Ainda, independente do 

modelo animal ou infecção natural o T. cruzi predominantemente induz uma resposta Th1 em seu 

hospedeiro e, ao que tudo indica, o que torna o hospedeiro susceptível seria o grau de ativação 

destas células ou os níveis de outras citocinas que modulam esse tipo de resposta como a IL-10 

aumentada que levaria a susceptibilidade (REED et al., 1994) ou a IL-10 em baixas quantidades, 

que levaria a resistência (HUNTER et al., 1997), 

De fato, isso poderia ocorrer, pois foi demonstrado que células T e células B são 

funcionais nessa fase inicial da infecção, para a geração de resposta a antígenos T dependentes, 

levando a produção de anticorpos predominantemente IgG2a (dependentes de IFN-γ) 

(TARLETON & SCOTT, 1987). Recentemente, foi descrito que a ativação de células T CD8+, 

antígeno específicas para produção de IFN-γ, não seria dependente de células T CD4+ (PADILLA 

et al., 2007). Isso faz com que uma subpopulação de células T γδ+, presentes na fase aguda e 

expressando Vγ1, possa estar envolvida na geração de células T CD4+ e células T CD8+ 

produtoras de IFN-γ (NOMIZO et al., 2006). Assim, as células T ativadas poderiam ser as 

responsáveis por um segundo pico de produção de IFN-γ, independente de células NK, que é 

verificado na fase inicial da doença (UNE et al., 2003). O fato de ter células T produtoras de IFN-

γ intensifica a atividade tripanocida dos macrófagos e a geração de mediadores para a destruição 

de parasitas nos tecidos. 



A destruição mais eficiente de parasitas levaria a liberação de antígenos do T. cruzi para 

circulação, mesmo antes da presença de parasitas circulantes (DE SIQUEIRA et al., 1979; 

AFFRANCHINO et al., 1989; CORRAL et al., 2002). Um fenômeno que estes antígenos 

poderiam induzir seria a ativação policlonal de linfócitos. O estudo do padrão hematológico de 

pacientes em fase aguda da Doença de Chagas mostrou que os mesmos apresentam uma 

leucocitose muito pronunciada, predominantemente de células mononucleares (JAMRA et al., 

1954) e esplenomegalia (CHAPUIS, 1973).  

Estudos posteriores mostraram que a leucocitose é decorrente da ativação policlonal de 

células B (KIERZENBAUM & HAYES, 1980) do tipo B1 (Ly-1+-CD5+) e B2 (MINOPRIO et 

al., 1986; MINOPRIO et al., 1989), mobilizadas do omento e medula óssea, respectivamente 

(MARCONDES et al., 2000). A ativação de células B leva sua diferenciação a plasmócitos 

secretores de anticorpos, causando hipergamaglobulinemia, com predomínio de isotipos IgM, 

IgG2a e IgG2b (ORTIZ-ORTIZ et al., 1980; TARLENTON & KUHN, 1983; MINOPRIO et al., 

1986; SPINELLA et al., 1989). A análise da reatividade dos anticorpos policlonais indicou a 

presença de anticorpos parasito-específicos (TARLENTON & KUHN, 1983), apesar de outros 

estudos mostrarem que a maioria destes anticorpos não possui especificidade para parasita e 

apresentariam reatividade para uma variedade de antígenos, inclusive antígenos próprios 

(MINOPRIO et al., 1986; MINOPRIO et al., 1989b). 

A ativação policlonal também ocorreria em linfócitos T (KIERZENBAUM & HAYES, 

1980) e seria caracterizada pela produção de IL-2, expressão de receptores para IL-2 e intensa 

atividade proliferativa (ROTTENBERG et al., 1989). O aumento numérico de células T também 

poderia ser decorrente da mobilização de linfócitos T recém-migrados do timo (SAVINO et al., 

1989).  Aparentemente, todas as subpopulações de células T são ativadas, seja apresentando 

marcador CD4+, CD8+ ou duplo-negativas CD4-CD8- (MINOPRIO et al., 1986; MINOPRIO et 

al., 1989). No entanto, comparativamente, ocorreria uma ativação preferencial de células CD8+ 

(KIERZENBAUM & HAYES, 1980; MINOPRIO et al., 1986b). As causas da ativação 

policlonal em linfócitos é um fenômeno que estaria associado principalmente aos ativadores 

policlonais (Ag) do parasita (HERNANDEZ-MUNAIN et al., 1992; MONTES et al., 1996; DA 

SILVA et al., 1998; MONTES et al., 1999; BILATE et al., 2000), estimulando diretamente os 

linfócitos ou ativando as células para secreção de citocinas como células T CD4+ (MINOPRIO et 

al., 1987; SPINELLA et al., 1989) e CD11b+ (MONTES et al., 2006). 



Outra anormalidade que ocorreria em linfócitos T, durante essa fase de infecção é a 

imunossupressão. Experimentos in vivo, utilizando antígenos não correlacionados ao parasita ou 

mesmo bactérias, mostraram que animais agudamente infectados com T. cruzi, quando 

imunizados, suprimem a resposta de células T (KIERZENBAUM, 1975; REED et al., 1976; 

TEIXEIRA et al., 1978). Isto também foi verificado in vitro, pela cultura de células T do baço 

provenientes de animais com diferentes dias de infecção, mostrando que a imunossupressão 

ocorre no mesmo período em que se verifica a presença de ativação policlonal (CUNNINGHAM 

& KUHN, 1980; KIERZENBAUM & HAYES, 1980; HAYES & KIERZENBAUM, 1981). 

A imunossupressão de células T pode ser induzida por tripomastigotas em cultura 

(MALECKAR & KIERZENBAUM, 1983), por determinados antígenos do parasita circulante 

presentes em animais infectados (KIERZENBAUM et al., 1994) ou por fatores supressores 

produzidos por células esplênicas de animais infectados (CUNNINGHAM & KUHN, 1980b), 

como macrófagos (KIERZENBAUM, 1982). Em células esplênicas, o efeito supressor é 

revertido parcialmente pela adição de indometacina e outros inibidores de COX (TARLETON et 

al., 1988a; NOMIZO et al., 1995; CELENTANO et al., 1995; PINGE-FILHO et al., 1999; MELO 

et al., 2003; MICHELIN et al., 2005). Outros fatores supressores induzidos por extrato do 

parasita em células de animais infectados, que seriam insensíveis a indometacina (TARLETON et 

al., 1983b) poderiam levar a imunossupressão de células T. Esta supressão também poderia estar 

relacionada à incapacidade destas células produzirem IL-2 e responder a IL-2 adicionada na 

cultura (HAREL-BELLAN et al., 1983), e a inibição da expressão IL-2, IL-2R, c-myc e c-fos 

(SOONG & TARLETON, 1992). Ou ainda poderia ser decorrente da atividade supressora das 

células T γδ+ (CARDILLO et al., 1993), do bloqueio na sinalização via complexo receptor de 

células T e moléculas CD3 (TCR-CD3) (LOPES & DOS REIS., 1994) e da regulação de células 

T pela interação B7-CTLA4 (MARTINS et al., 2004).  

No entanto, a imunossupressão em células T seria induzida por mediadores e citocinas 

produzidos para controlar o parasita, como o IFN-γ, TNF-α/β e NO (ABRAHAMSOHN & 

COFFMAN, 1995). De fato, isso é perfeitamente possível, pois macrófagos ativados por TNF-α 

e IFN-γ produzem NO e matam o parasita (VESPA et al., 1994; SILVA et al., 1995; ALIBERTI 

et al., 1996). No entanto, TNF-α e IFN-γ também estimulam os macrófagos para produção de 

PGE2 (DINARELLO et al., 1986; BACHWICH et al., 1986; ARENZANA-SEISDEDOS et al., 

1987; HART et al., 1988; VILA-DEL SOL & FRESNO, 2005) e foi demonstrado que PGE2 está 



aumentada nessa fase da infecção (MICHELIN et al., 2005). A PGE2 estimularia o macrófago a 

produzir mais NO (MAUEL et al., 1995; PINGE-FILHO et al., 1999) e, desta forma, a produção 

excessiva de mediadores, estaria favorecendo o parasita, que encontra um ambiente de 

imunossupressão dominante, permitindo sua replicação e diferenciação até tripomastigotas que 

seguem pela circulação sanguínea. Com a presença da parasitas circulantes, a imunossupressão e 

a ativação policlonal se tornam mais intensas (TEIXEIRA et al., 1978; KIERZENBAUM & 

HAYES, 1980), possivelmente pela uma produção maciça de citocinas e NO (ABRAHAMSOHN 

& COFFMAN, 1996), concomitante com o controle do número de tripomastigotas, mediado por 

NO e outros mecanismos independentes de NO (NATHAN et al., 1979; REED et al., 1987; DA 

MATTA et al., 2000; CUMMINGS & TARLETON, 2004). 

Esse cenário levaria a uma intensa indução de apoptose do parasita e células do 

hospedeiro (LOPES et al., 1995; BILLAUT-MULOT et al., 1996; DE SOUZA et al., 2003). A 

apoptose em células hematopoiéticas seria induzido por citocinas como TNF-α e IFN-γ via 

indução de NO (MARTINS et al., 1998) ou antígenos do parasita como os 

glicoinositolfosfolipídeos (GIPL) (FREIRE-DE-LIMA et al., 1998) e HSP-70 (MARAÑÓN et 

al., 2000), através da interação Fas-FasL (LOPES et al., 1999; MARTINS et al., 1999). A 

apoptose também ocorreria nos linfonodos (DE MÉIS et al., 2006) e timo (VERINAUD et al., 

1998; LEGUIZAMON et al., 1999). De forma curiosa, a apoptose em timócitos são 

independentes de Fas e Perforinas (HENRIQUE-PONS et al., 2004) e é induzida por ATP 

exógeno (MANTUANO-BARRADAS et al., 2003), trans-sialidases dos parasitas 

(LEGUIZAMON et al., 1999) e aumento nos níveis de glicorticoides no timo (ROGERRO et al., 

2006). A apoptose de células T em diferenciação no timo em animais infectados, durante a fase 

aguda, parece afetar a seleção tímica de células auto-reativas, pois mostrou levar a um aumento 

de células T auto-reativas Vβ5+ e Vβ12+ nos órgãos periféricos, sugerindo que estas células 

poderiam participar na patogênese durante a fase crônica (MENDES-DA-CRUZ et al., 2003). 

O processo de apoptose seria favorável a persistência do parasita ou mesmo estaria 

contribuindo para que a parasitemia ocorra, já que foi elegantemente mostrado que a fagocitose 

de linfócitos apoptóticos por macrófagos infectados, leva os macrófagos a secretar significativas 

quantidades de TGF-β e PGE2 (mediadores imunossupressores) e aumentando os níveis de 

poliaminas como a putrescina (essenciais para o desenvolvimento do parasita) no citoplasma, 

fazendo com que estes macrófagos liberem mais parasitas (FREIRE-DE-LIMA et al., 2000). 



Ainda, mostraram que a injeção de células apoptóticas em animais infectados, leva a um grande 

aumento da parasitemia. O aumento da parasitemia induzido por células apoptóticas, ou mesmo, 

a parasitemia em animais controles pode ser drasticamente reduzidos pelo tratamento com uma 

única dose de aspirina ou indometacina (FREIRE-DE-LIMA et al., 2000).  

Um ponto importante relativo à resistência do hospedeiro a infecção por T. cruzi, é que 

células T produtoras de citocinas tipo 1 como o IFN-γ seriam essenciais no controle de parasitas 

na fase aguda e crônica da doença (JAMES et al., 1982; REED, 1988; TORRICO et al., 1991; 

SILVA et al; 1992; MINOPRIO et al., 1993; MILLER et al., 1997; HÖLSCHER et al., 1998). A 

resistência mediada por IFN-γ estaria relacionada à quantidade e período que essa citocina é 

produzida, pois ela em excesso, também exacerbaria a infecção pela produção excessiva de NO 

(ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1995; MARTINS et al., 1999; CARDILLO et al., 2004). 

 Até a pouco tempo atrás, não se sabia como estas células primadas pelo parasita no início 

da infecção poderiam ser mantidas durante uma resposta poderosa, em que há inúmeros 

mediadores e ligantes desfavoráveis a sua manutenção. Assim, em modelos utilizando 

transferência de células Th1 para recipientes SCID (animais que não geram linfócitos) foi 

demonstrado que estas células são ativadas, controlam os parasitas na fase aguda e persistem por 

longo tempo no animal (HOFT et al., 2000). Do mesmo modo, utilizando T. cruzi transgênicos 

expressando ovalbumina (T.cruzi-G-OVA), os autores geraram células Th1 em animais 

transgênicos (DO11.10) que expressam exclusivamente, células T TCR-OVA específicas. 

Usando o modelo de transferência de células Th1 específicas para OVA em camundongos 

BALB/c e infectando-os com T.cruzi-G-OVA, verificaram que estas células protegem o animal 

durante a fase aguda, secretam IFN-γ e expandem, mesmo em fases da infecção em que há 

ativação policlonal, parasitas circulantes e se mantém por longos períodos durante a fase crônica 

(KUMAR & TARLETON, 2001).  

Recentemente, foi demonstrado que os diferentes linfócitos de esplênicas de animais, na 

fase aguda da doença, apresentam diferentes sensibilidades para entrarem em apoptose após 

estimulação com anti-Fas, sugerindo que a infecção estaria afetando o processo de morte celular 

e, conseqüentemente, alterando o repertório de células imunes (LOPES et al., 1995; LOPES et 

al., 1996; NAKAJIMA-SHIMADA et al., 2000). Em outro trabalho, foi mostrado que molécula 

FasL seria relevante para a formação de um padrão e manutenção de células T durante a fase 

aguda da infecção (COSTILLA GUILHERMO et al., 2007). Os autores verificaram que o 



bloqueio da molécula FasL em células de animais infectados com anticorpos monoclonais anti-

FasL, inibe a apoptose de células CD8+ parasitas específicos e permite as células CD4+ 

específicas produzirem IL-4 e IL-10. A administração de anti-FasL, na fase inicial da infecção, 

inibe a apoptose de células CD8+, reduz a parasitemia, aumenta a quantidade de células T 

ativadas, aumenta a produção de NO, reduz a quantidade de tripomastigotas liberados por 

macrófagos peritoneais e faz com que ao longo desta fase a proporção CD8:CD4 permaneça 

aumentada. E de forma importante, no final da fase aguda, as células esplênicas de animais 

tratados com anti-FasL, apresentam capacidade para produção aumentada de IFN-γ e níveis 

detectáveis de IL-4 e IL-10. 

Esses dados são extremamente importantes, pois indicam que a presença de citocinas do 

tipo 2, como IL-10, são necessárias para que o animal controle mais eficientemente o parasita 

durante a fase aguda e, possivelmente, sejam cruciais para que os animais sobrevivam. De fato, 

isso foi mostrado anteriormente para IL-10 (ZHANG & TARLETON, 1996; HUNTER et al., 

1997), IL-27 (HAMANO et al., 2003) e IL-4 (SOARES et al., 2003); e ainda, outros trabalhos 

mostraram que a capacidade muito reduzida para produção de IL-10 (ROGGERO et al., 2002) ou 

mesmo a ausência de IL-10 levam a uma extrema susceptibilidade e morte dos animais 

(ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996; HÖLSCHER et al., 2000). Por outro lado, o aumento 

excessivo de IL-10 leva a exacerbação da doença (REED et al., 1994). 

A presença reduzida ou ausência de IL-10 na susceptibilidade a T.cruzi parece estar 

associada ao aumento da produção de TNF-α e elevada produção de NO (ABRAHAMSOHN & 

COFFMAN, 1996; HÖLSCHER et al., 2000; ROGGERO et al., 2002). De fato, na infecção por 

T. cruzi foi mostrado que a produção de elevadas quantidades de TNF-α (RUSSO et al., 1989; 

MARTINS, 1998; HÖLSCHER et al., 2000; ROGGERO et al., 2002; BASSO et al., 2004) e NO 

(MARTINS, 1998; MARTINS et al., 1999; CARDILLO et. al., 2004; BASSO et al., 2004, 

QUAISSI & QUAISSI, 2005; WALLACE, 2005), estariam correlacionadas à susceptibilidade ao 

parasita. Assim, para que o animal possa controlar o máximo de parasitas durante a fase aguda 

seria necessário a produção de níveis relativamente altos de citocinas do tipo 1 e níveis 

relativamente baixos de citocinas do tipo 2. 

A importância das células B pela produção de anticorpos parasito-específicos 

predominantemente IgG dos isotipos IgG2a, IgG2b (STEFANI et al., 1983), é conhecida de longa 

data (BUDZKO et al., 1975; KIERSZENBAUM & HOWARD, 1976; MCHARDY, 1977; 



NOGUEIRA et al., 1977). No entanto, durante a fase aguda, diversos trabalhos têm demonstrado 

que há produção de anticorpos específicos (SCHMUNIS et al., 1978; PERALTA et al., 1980; 

GUHL & MARINKELLE, 1982; TARLETON & KUHN, 1983; DUTHIE et al., 2002), porém o 

papel dos anticorpos é relativo (SCOTT, 1981; MINOPRIO et al., 1986; MINOPRIO et al., 

1989b; KUMAR & TARLETON, 1998) ou mesmo desnecessário (KIERSZENBAUM & 

PIENKOWSKI, 1979; TRISCHMANN, 1983; MILLER et al., 1997). 

Entretanto, anticorpos seriam importantes para a resistência durante a fase crônica, pois 

em modelos animais e humanos, anticorpos líticos e citotóxicos têm sido correlacionados a 

resistência a infecção (BUDZKO et al., 1975; KRETTLI & BRENER, 1976; SCOTT, 1981; 

KRETTLI & BRENER, 1982; VOLTARELLI et al., 1983).  Um fenômeno pouco explorado é 

das células B como produtoras de citocinas. Foi descrito que as células B1 (CD5+) ou células B 

naturais, que produzem anticorpo de para antígenos T independentes e só secretam IgM, são 

excelentes produtoras de IL-10 e estariam relacionadas com a susceptibilidade a infecção por T. 

cruzi e resistência em camundongos XID, que tem células B2, mas não B1 (MINOPRIO et al., 

1991; MINOPRIO et al., 1993). Recentemente, foi mostrado que células B2 também secretam 

citocinas durante a infecção por T. cruzi, como IL-4, IL-10, e IFN-γ (MONTES et al., 2006). 

E relação ao controle de parasitas nos tecidos, tanto os miócitos como as células 

inflamatórias seriam relevantes. A idéia anterior que somente as células inflamatórias seriam as 

responsáveis pela destruição dos parasitas tissulares não parece ser verdadeira. Assim, o fato das 

células serem infectadas ou ainda ativadas pela sinalização via TLR4 (QURESHI et al., 1999; 

COELHO et al., 2002; SCHAEFER et al., 2005) produzem mediadores, como o IFN-α/β (RUSE 

et al., 1982; KOGA et al., 2006), PGE2 (LAPOINTE & STIKINS, 1998), IL-1β 

(CHANDRASEKAR et al., 1998; MACHADO et al., 2000; FICHERA et al., 2004) e TNF-α 

(SANTOS LIMA et al., 1997; CHANDRASEKAR et al., 1998; FICHERA et al., 2004) e IL-6 

(CHANDRASEKAR et al., 1998), que seriam relevantes para que por exemplo, os miócitos 

destruam o parasito via indução de NO (MACHADO et al., 2000; MICHAILOWSKY et al., 

2001; FICHERA et al., 2004). Em relação o controle de parasitas via NO, a sua produção parece 

ser independente de NOS2 (CUMMINGS & TARLETON, 2004) e a indução de NO por TNF-α 

não seria inibida por L-NAME (FICHERA et al., 2004), podendo também matar o parasita via 

indução de espécies reativas de oxigênio (ROS) (CASTAÑO-VELEZ et al., 1998).  



Os miócitos também produzem quimiocinas, que seriam as responsáveis pela atração de 

células mononucleares como MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, KC e MIP-2 (MACHADO et al., 2000; 

TALVANI et al., 2000). Em relação às células, tem sido descrito que as principais células 

atraídas para o sítio de infecção seriam os macrófagos e linfócitos T CD4+ e CD8+ (TALVANI et 

al., 2000; MARINO et al., 2004) positivos para CCR5+ (MARINO et al., 2004; HARDISON et 

al., 2006). De forma interessante, a expressão mRNA de IL-12 e IFN-γ temporalmente 

correlaciona com a presença de infiltrado celular (TALVANI et al., 2000), sugerindo que estas 

células seriam as responsáveis pela produção de IL-12 e IFN-γ. A IL-12 administrada em animais 

infectados, reduz significativamente a parasitemia e induz a destruição de parasitas nos tecidos 

(HUNTER et al., 1996). Diversos trabalhos demonstraram que a deficiência de IL-12 eleva o 

número de parasitas tissulares (TALVANI et al., 2000; MICHAILOWSKY et al., 2001; 

MULLER et al., 2001; GRAEFE et al., 2003). Até o momento, não há informações concretas que 

esta citocina poderia atuar em miócitos estimulando-os para destruição do parasito. Assim, IL-12 

poderia estar inibindo a produção de IL-4 uma citocina que inibe a atividade de citocinas como 

IFN-γ, pois animais deficientes de IL-12 aumentam a produção de IL-4 (GRAEFE et al., 2003) e 

animais IL-4ko apresentam maior eficiência para eliminação do parasita nos tecidos (SOARES et 

al., 2001; MICHAILOWSKY et al., 2001).  

Outro papel exercido pela IL-12 seria induzindo a produção de IFN-γ em células 

mononucleares inflamatórias (HUNTER et al., 1996; GRAEFE et al., 2003), que não seriam 

células T CD4+ ou CD8+ ou células NK (HUNTER et al., 1996). O IFN-γ induziria a produção de 

RANTES, MIG e IP-10 (TALVANI et al., 2000; ALIBERTI et al., 2001) que poderiam levar a 

expressão de ICAM-1 no endotélio (MICHAILOWSKY et al., 2004), permitindo a migração de 

linfócitos até o sítio de infecção (ALIBERTI et al., 2001). Ainda, o IFN-γ poderia estimular 

miócitos para destruição dos parasitas (CASTAÑO-VELEZ et al., 1998; MACHADO et al., 

2000), porém por um mecanismo independente de NO (FICHERA et al., 2004). Finalmente, IFN-

γ em sinergismo com β-quimiocinas (MIP-1α, MIP-1β, RANTES e MCP-1) poderiam favorecer 

a captura de parasitas liberados dos ninhos e destruí-los pela indução de NO (ALIBERTI et al., 

1999) ou um mecanismo ainda desconhecido independente de NO (FICHERA et al., 2004). 

Nesse sentido, em modelo de co-cultivo de fibroblastos infectados com diferentes populações de 

células provenientes do baço de animais infectados, foi verificado que células T CD4+ e células B 



secretam um fator que inibe drasticamente a liberação de parasitas pelos fibroblastos 

(ROWLAND & CHEN, 2003). 

Na fase crônica da infecção, foi mostrado que linfócitos CD4+ e CD8+, específicos para os 

parasitas, expressam CD62Lbaixo, um marcador de células de memória efetora (TEM), e ao serem 

estimulados com antígenos do parasita produzem IFN-γ, indicando que continuam mantendo o 

padrão de células produtoras de citocinas do tipo 1 (HOFT et al., 2000; GRISOTTO et al., 2001; 

MARTIN & TARLETON, 2005) e que, possivelmente, essas células TEM estariam sendo 

mantidas por células NK1.1+ (CARDILLO et al., 2002; CARDILLO et al., 2004). Ainda, animais 

na fase crônica, comparados aos animais controles, têm um número de macrófagos e células B 

maior no baço (MARINHO et al., 1999), sugerindo que estas células, juntamente com as TEM, 

seriam as responsáveis pelo controle dos parasitas. Em relação às citocinas produzidas por células 

esplênicas de animais crônicos não sintomáticos, foi verificado que, diferentemente das TEM, elas 

secretam IL-1, IL-4, IL-5, IL-6, IFN-γ, TNF-α, e TGF-β e continuam com este padrão indefinido 

até 700 dias de infecção (ZHANG & TARLETON, 1996). 

Em relação às células infiltradas nos tecidos como coração e músculos esqueléticos, a 

maioria dos trabalhos indica a presença de células T CD4+, macrófagos F4/80+ (Hardison et al., 

2006) e células T CD8+ (TARLETON & ZHANG, 1999; HARDISON et al., 2006). De forma 

consensual, todos os trabalhos demonstram um maior número de células CD8+ em relação às 

células CD4+. Mais ainda, a maioria dos linfócitos T são CCR5+, indicando que são responsivos a 

quimiocinas do tipo 1 (Th1) (MARINO et al., 2004). 

Na imunopatologia, existe uma controvérsia sobre quem seria o responsável pela 

inflamação durante a fase crônica, o parasita ou auto-imunidade? Evidências demonstram que 

ambos são responsáveis. Assim, a fase crônica da Doença de Chagas seria devido à persistência e 

quantidade de parasitas presentes nos chagásicos, pois foi demonstrada em animais de 

experimentação que há uma correlação entre o número de parasitas inoculados, maior presença 

de ninhos amastigotas, persistência dos parasitas no tecido e resposta inflamatória (TARLETON, 

2001; TARLETON et al., 1994). Mais ainda, em pacientes que manifestam a fase crônica, há 

uma correlação entre a gravidade da doença com o número parasito e presença de infiltrado 

inflamatório (HIGUCHI, 1997). Assim, a fase crônica seria decorrente somente da resposta 

imune exacerbada (Reação de Hipersensiblidade Tardia) ao parasita. (HIGUCHI, 1997; 

TARLETON, 2001; TARLETON, 2003). 



Outra linha de investigação mostrou que a fase crônica poderia ser desencadeada por uma 

resposta auto-imune (TEIXEIRA et al., 1975a/b; RIBEIRO-DOS-SANTOS & HUDSON, 1980; 

CUNHA-NETO & KALIL, 1995; LEON & ENGMAN, 2001). Essa hipótese é fundamentada 

porque no soro de pacientes ou animais infectados apresentam anticorpos que reagem com 

antígenos do coração (MCCORNICK & ROWLAND, 1989, RIZZO et al., 1989; CUNHA-

NETO et al. 1995) e antígenos neuronais (RIBEIRO-DOS-SANTOS et al. 1979, VAN 

VOORHIS & EISEN, 1989) e animais cronicamente infectados apresentam células T citotóxicas 

específicas para fibras cardíacas (TEIXEIRA et al., (1975a/b). Posteriormente, foi demonstrado 

que células esplênicas de animais cronicamente infectados que apresentam miocardite, depletadas 

de linfócitos T CD4+ quando transferidos para recipientes singenéicos, são incapazes de causar 

inflamação ou lesão em tecido cardíaco ectópico na orelha (RIBEIRO-DOS-SANTOS et al. 

1992). 

Os camundongos atímicos, deficiente de células T, infectados apresentam elevada 

parasitemia e ausência de inflamação (SOARES et al., 2001), por outro lado, células T CD4+ 

isoladas do coração de animais infectados crônicos quando transferidos para recipientes 

singenéicos induzem miocardite na ausência de parasitas (RIBEIRO-DOS-SANTOS et al. 2001; 

GIRONES et al., 2001). Ainda, a ausência de correlação entre a presença do parasita e a 

manifestação da fase crônica tem sido demonstrada em modelos experimentais e biopsias de 

pacientes (BARBOSA JR &ANDRADE 1984, JONES et al. 1993, PALOMINO et al., 2000), 

mesmo pela utilização de técnicas sensíveis como imunohistoquimica e PCR (PALOMINO et al., 

2000, OLIVARES-VILLAGOMEZ et al., 1998). Finalmente, foi demonstrado que há mimetismo 

antigênico entre o antígeno B13 de T. cruzi e a miosina do coração (CUNHA-NETO et al., 1995) 

e presença de células T específicas para antígenos do coração, que foram isolados de pacientes 

chagásicos crônicos (CUNHA-NETO et al., 1995; CUNHA-NETO et al., 1996; GARCIA et al, 

2003).  

Na imunopatologia, existe uma controvérsia sobre as células T relacionadas com a lesão. 

Por um lado, alguns trabalhos indicam que seriam as células T CD4+ (RUSSO et al, 1988; 

RIZZO et al., 1989; DOS SANTOS et al., 1992) e outros indicam que seriam as células T CD8+ 

(TARLETON et al., 1992; HIGUCHI et al., 1993). Possivelmente, as duas seriam importantes 

(MICHAILOWSKY et al., 2004; FUENMAYOR et al., 2005), no entanto, ambas secretariam 



citocinas do tipo 1, como IFN-γ e TNF-α (TALVANI et al., 2000; DOS SANTOS et al., 2001) e 

seriam CCR5+ (MACHADO et al., 2005).  

Em relação às citocinas envolvidas na lesão, tem sido verificado que o TNF-α produzido 

por células inflamatórias teria um papel regulador e seria dependente do receptor p55, mas não 

p75 (ALIBERTI et al., 2001), visto que, animais TNFRp55ko apresentam um grande aumento no 

infiltrado inflamatório e na lesão tissular (CASTAÑO-VELEZ et al., 1998; ALIBERTI et al., 

2001). IL-4, embora tenha um papel inibitório na destruição do parasita tissular durante a fase 

aguda, na fase crônica, ela seria relevante para inibir a inflamação, pois animais IL-4ko 

apresentam uma inflamação severa (SOARES et al., 2001; MICHAILOWSKY et al., 2001). IL-

10 e IL-27 também estariam envolvidas na imunopatologia, já que animais IL-10ko 

(ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996; HÖLSCHER et al., 2000) e WSX-1ko (IL-27Rko) 

(HAMANO et al., 2003) apresentam uma inflamação bastante aumentada. Finalmente, em 

humanos a forma cardíaca sintomática correlaciona com a presença de altos títulos de anticorpos 

reativos ao parasita e a antígenos cardíacos (GIRONES & FRESNO, 2003). 

A resistência na fase aguda da infecção por T. cruzi estaria relacionada à geração de uma 

resposta balanceada, possivelmente, dependente de uma variedade de células, como macrófagos, 

células NK, células T naturais (NKT e T γδ+), células T CD4+, T CD8+, células B e propriedades 

“imunológicas” de células de tecidos alvos, como coração, músculo esquelético e fígado, que 

somente agora vem sendo investigados. Esta complexa rede de comunicação deveria gerar uma 

resposta balanceada, com altos níveis relativos de citocinas do Tipo 1 (IL-12 e IFN-γ) e baixos 

níveis relativos de citocinas do Tipo 2 (IL-10, IL-4, IL-27 e TGF-β). Na fase crônica, fica patente 

a necessidade de células T de memória, resposta polarizada Tipo 1 nos órgãos infectados, e não 

polarizada a nível sistêmico. Em parte, isso parece ser verdade, pois, recentemente, utilizando um 

protocolo de imunização intradérmica ou imunização por via oral, através de duas infecções 

usando baixas quantidades de parasitas, seguidas de tratamento com nifurtimox (para geração de 

células de memória) e posterior desafio com altas quantidades de parasitas em camundongos 

controles e CD4ko, CD8ko, β2-microglobulina, β2m-ko (não apresentam células T restritas a 

MHC classe I, como CD8+), iNOSko, IL-12ko, IFN-γko, IL-4ko, foi verificado que a maioria dos 

animais “vacinados” apresenta baixíssimos números de parasitas analisados por PCR, sendo que, 

os únicos animais que não apresentam resistência são os animais IL-12ko, IFN-γko e β2m-ko. 

Ademais, foi visto que o animal imunizado mais resistente foi o IL-4ko (HOFT & EICKHOFF, 



2005). Estes dados, comprovam a necessidade de citocinas do Tipo 1 para a proteção e indicam 

que células restritas a MHC I clássicas (células CD8+) e células restritas a MHC Ia e MHC Ib 

(células NKT e determinadas subpopulações de células T γδ+) seriam relevantes para gerar uma 

resposta protetora contra o parasita. Ainda, este trabalho demonstra que na ausência de um 

mediador tripanocida, outros mediadores tornam-se relevantes e são capazes de eliminar o 

patógeno. 

Em relação à imunopatologia da fase crônica, um estudo recente, utilizando um clone de 

T. cruzi (Sylvio X10/4) que induz imunopatologia em 100% dos animais C3H/HePAS e animais 

A/J, verificou que camundongos C3H/HePAS desenvolvem intensa imunopatologia no coração e 

uma moderada imunopatologia na musculatura esquelética. Por outro lado, camundongos A/J 

desenvolvem imunopatologia exclusivamente no fígado e musculatura esquelética. Ao fazerem 

um cruzamento (C3H/HePAS x A/J), verificaram que a geração F1 não apresenta patologia 

significante tanto no fígado como no coração. No entanto, a geração F2, apresenta severa 

imunopatologia tanto no fígado como no coração. Esses dados indicam que a imunopatologia é 

decorrente de um controle poligênico que não segrega com padrão mendeliano clássico e, de 

forma importante, sugere que a imunopatologia seria dependente majoritariamente de fatores 

genéticos do hospedeiro (MARINHO et al., 2004). 

Finalmente, a análise de múltiplos genes por Microarray em células do baço de 

camundongos parentais C57BL/6 e DBA/2, susceptíveis a infecção por T. cruzi, comparados com 

a geração F1 (C57BL/6 x DBA/2) resistente ao parasita, mostrou que dos 10 genes relacionados 

com a resistência, 7 estão relacionados às moléculas de MHC, 2 a genes regulados por citocinas 

como IFNs e TNF e 1 relacionado aos genes da região variável da imunoglobulina IgG2a 

(GRAEFE et al., 2006). Reforçando ainda mais que resistência estariam relacionados a fatores 

imunogenéticos. 

 

1.2.1. Mediadores lipídicos  

Os lipídeos, juntamente com as proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos, são as 

principais macromoléculas biológicas. Em meio biológico, podem apresentar estruturas cíclicas 

como o colesterol ou alicíclicas como os fosfolipídios. Geralmente apresentam alto valor 

calórico, são os principais constituintes estruturais das membranas biológicas e podem exercer 



atividade hormonal ou atuarem como mediadores capazes de agir sobre células alvo que 

apresentam receptores específicos. 

 Como exemplo de hormônios derivados do colesterol, temos os glicocorticóides, 

mineralocorticóides, estrógeno, progesterona e testosterona; e de mediadores lipídicos temos os 

metabólitos da oxidação do ácido aracdônico como prostaglandinas, leucotrienos e PAF. 

Entretanto, diferentemente dos hormônios, estes mediadores apresentam geralmente ação 

parácrina e são derivados de fosfolipídios presentes na membrana nuclear ou em compartimentos 

intracitoplasmáticos como os corpos lipídicos. Apesar das diferenças ambos, os hormônios 

esteroidais e os metabólitos do ácido aracdônico exercem profundo efeito regulatório sobre 

células do sistema imunológico (PERES et al., 2005; VENKATESH et al., 2006; LANGE et al., 

2006). 

 O ácido aracdônico, presente nos fosfolipídios de membrana, são liberados pela ação de 

enzimas como a fosfolipases A2 (PLA2). O ácido aracdônico livre pode gerar diversos 

metabólitos biologicamente ativos, chamados eicosanóides, em reação catalisada pela ação de 

dois tipos de enzimas as cicloxigenases (COX) ou lipoxigenases (LOX). O ácido aracdônico é 

convertido a prostaglandina (PG)H2 pela PGH sintase-1 ou –2, também chamadas cicloxigenases 

(COX)-1 e –2. As isoenzimas catalisam dois passos de reação, primeiro ciclizando o ácido 

aracdônico a forma PGG2 e então o reduzindo a forma PGH2. PG sintases de células específicas 

catalisa a conversão de PGH2 em produtos finais biologicamente ativos incluindo PGE2, PGF2a, 

PGD2, PGI2 e tromboxano (TX)A2, conhecidos coletivamente como prostanóides. Ainda, o ácido 

aracdônico pode ser metabolizado por diferentes lipoxigenases (LO) e convertidos a ácidos 

hidroxieicosanóides (HETEs) e leucotrienos (LTs) (Rocca & FitzGerald, 2002). O passo inicial é 

a oxidação do ácido aracdônico a um intermediário instável LTA4 pela enzima 5-LO em 

conjunção com a proteína auxiliar FLAP (5-LO-activing protein). LTA4 pode ser hidrolisado e 

formar LTB4, ou conjugado a glutationa formando LTC4. LTC4 é convertido a LTD4 e LTE4 pelo 

metabolismo extracelular e estas três moléculas são coletivamente chamadas cisteinil-

leucotrienos (CysLTs) ou peptidoleucotrienos. Similar aos prostanóides, o efeito biológico dos 

LTs mediam sua sinalização via receptores acoplados a proteína G. LTB4 se liga a receptores 

BLT1 em leucócitos. Um segundo receptor foi recentemente identificado, mas sua função ainda 

não está claramente definida. Dois receptores, CysLT1 e CysLT2, medeiam às ações de CysLTs 

(revisto em ROCHA et al., 2003). 



 
 

Figura 1.: Formação dos mediadores lipídicos a partir de fosfolipídios de membrana. 

 

Os leucotrienos são mediadores lipídicos que apresentam papel relevante na resposta 

imune e homeostase tecidual (FUNK, 2001). A biossíntese dos leucotrienos a partir do ácido 

aracdônico foi inicialmente descrita em leucócitos polimorfonucleares e monócitos. Foram 

descritos primeiramente em 1937, como “slow reacting substances of anaphylaxis” (SRS-A), 

e são agora conhecidos como CisLTs, LTC4, LTD4 e LTE4 (citado em LEWIS et al., 1990).  

Os leucotrienos são produzidos predominantemente por células inflamatórias como 

leucócitos polimorfonucleares, macrófagos ativados e mastócitos. As células dendríticas são 

as principais participantes tanto na resposta imune inata quanto na resposta imune 

adquirida. Além da sua importante função como célula apresentadora de antígenos do 

sistema imune, elas possuem uma maquinaria enzimática para converter ácido aracdônico 

em leucotrienos pró-inflamatórios (HARIZI et al., 2003; HARIZI & GUALDE, 2004). 

Ainda, todos os fenótipos de células dendríticas parecem expressar constitutivamente a via 

5-LO, assim o papel dos mediadores lipídicos derivados da 5-LO de células dendríticas 

seriam críticos na regulação da resposta imune. Os leucotrienos podem apresentar funções 

para eventos da resposta imune como induzindo a inflamação, ativando células para função 

efetora ou inibindo a função de células, bem como o processo inflamatório (revisto em 

SPANBROEK et al., 2000; PETERS-GOLDEN et al., 2005). 



Em tecidos humanos, a análise por Northern blot demonstrou que mRNA para receptor de 

LTB4, BLT1 e BLT2 são expressos no timo e leucócitos, enquanto que no baço, há uma 

predominância de expressão de receptores para LTB4 do tipo BLT2 (YOKOMIZO et al., 2001). 

Em relação aos receptores de Cis-Leucotrienos, foi demonstrado que no baço, em células 

progenitoras da medula óssea e em leucócitos mononucleares do sangue estão expressos tanto os 

receptores CysLT1 como cysLT2, e nos linfonodos, exclusivamente, CysLT2 (KAMAOKA & 

BOYCE, 2004). 

A produção elevada de leucotrienos parece estar relacionada a diversas doenças 

inflamatórias, incluindo asma, artrites, glomerulonefrite, doenças inflamatórias do intestino e 

hepatite aguda pelo recrutamento e estimulação de outras células inflamatórias (revisto em 

PETERS-GOLDEN et al., 2005). Uma vez que os leucotrienos dispõem de uma grande variedade 

de efeitos biológicos, não é surpreendente que a biossíntese de leucotrienos celular seja finamente 

regulada. Baseado no conhecimento da regulação da via 5-LO, tornou-se evidente que a 

biossíntese de leucotrienos é modulada por múltiplos mecanismos, incluindo expressão de genes, 

efeitos de citocinas, movimentos de enzimas e compartimentalização da via 5-LO. Assim, o 

conhecimento do preciso mecanismo regulatório da atividade da 5-LO poderiam promover novas 

concepções para o desenvolvimento de drogas imunomoduladoras. 

Dois passos estão envolvidos no controle da biossíntese dos leucotrienos: a liberação de 

ácido aracdônico e a regulação da atividade da 5-LO. A expressão de 5-LO e FLAP são 

considerados determinantes na biossíntese de leucotrienos (revisto em NASSAR et al., 1997). 

Outra possibilidade, é a modulação da expressão de componentes enzimáticos através de 

mecanismos transcricionais e pós-transcricionais. Citocinas e outros componentes podem 

também afetar a via 5-LO, e a expressão de 5-LO e FLAP pode ser controlada por moléculas 

específicas. Por exemplo, foi descrito que citocinas derivadas da resposta Th2, IL-4 e IL-13, 

inibiram a formação de leucotrienos em monócitos por decréscimo nos níveis da proteína e 

mRNA para FLAP, enquanto IL-1 e IFN-γ (citocinas Th1) estimulariam a expressão de 5-LO 

(revisto em NASSAR et al., 1997). A atividade de 5-LO pode também ser modulada por NO, já 

que sob exposição prolongada a lipopolissacarideo (LPS), há inibição do metabolismo da 5-LO 

em macrófagos, por indução da iNOS (COFFEY et al., 2000). O mecanismo regulatório da via  

5-LO parece ser complexo é dependente do tipo celular e de suas atividades funcionais. 

 

 



1.2.2. Mediadores lipídicos durante a infecção 

O papel dos mediadores lipídicos, como as prostaglandinas, durante a infecção por 

Trypanosoma cruzi tem sido bem estudado. Grande quantidade de PGE2, TNF-α e NO são 

produzidos durante a infecção pelo parasita (BORGES et al., 1998; PINGE-FILHO et al., 1999; 

MICHELIN et al., 2005). Trabalhos recentes mostram que o bloqueio da COX em animais 

infectados com T. cruzi, leva a uma inibição da iNOS (CIESLIK et al., 2002; MOON et al., 

2004). O bloqueio da síntese de PG reverte a inabilidade proliferativa de células esplênicas de 

animais infectados e aumenta a sobrevida dos animais. A inibição de PGs reduziram a síntese de 

NO, indicando o envolvimento do NO no efeito imunossupressivo das PGs (MICHELIN et al., 

2005) e produção de citocinas na infecção por T. cruzi (PINGE-FILHO et al., 1999).  

Mais recentemente foi mostrado que mediadores lipídicos como a LTB4 e PAF podem 

também participar de uma cascata de eventos levando macrófagos infectados para a produção de 

NO e destruição do parasito. Foi demonstrado que LTB4 e PAF são capazes de potencializar a 

produção de NO em macrófagos peritoneais inflamatórios induzidos pelo tioglicolato e infectados 

com T. cruzi. Ainda a o LTB4 potencializa o IFN-γ para produção de NO neste modelo e 

atividade potencializadora do LTB4 na capacidade induzir produção de NO, foi revertido pelo 

pré-tratamento dos macrófagos com antagonista de receptor para LTB4, (CP-105,696), bem como 

antagonista do receptor de PAF (UK-74,505) e anticorpos monoclonais anti TNF-α, indicando 

que o efeito potencializador do LTB4 na indução de NO e destruição do parasito seria via 

produção de PAF e TNF-α. Foi mostrado também que o LTB4 é capaz de estimular macrófagos 

peritoneais residentes para atividade tripanocida, que é inibido pela presença concomitante de 

CP-105,696, UK-74,505 ou ambos. No entanto, o CP-105,696 e o UK-74,505, não inibem a 

capacidade tripanocida mediada pelo IFN-γ. In vivo, o tratamento de animais infectados com 

antagonistas do receptor LTB4, (CP-105,696), aumenta a parasitemia, mas, afeta pouco a 

sobrevida dos animais (TALVANI et al., 2002). 

O LTB4 é um mediador pró-inflamatório que ativam leucócitos polimorfonucleares, com 

isso alterando sua forma e promovendo sua ligação ao endotélio pela indução da expressão de 

moléculas de adesão. A firme adesão dos leucócitos no endotélio microvascular é dependente da 

expressão de moléculas de adesão como as β2-integrinas (CD18), que são expressas na superfície 

dos leucócitos, permitindo a sua adesão para uma variedade de tipos celulares que expressam um 

ou mais ligantes, pertencentes à superfamília das imunoglobulinas e denominados de moléculas 



de adesão intercelular (ICAM-1 a 5) (BAILLY et al., 1995; GHAMBERG, 1997; TIAN et al., 

1997). Animais deficientes de ICAM-1 infectados com T. cruzi apresentaram um reduzido 

infiltrado inflamatório tanto no coração como no músculo esquelético, associados à diminuição 

no número de células T CD4+ e CD8+ (MICHAILOWSKY et al., 2004). 

Recentemente, foi proposto um novo mecanismo para a regulação da produção de IL-12 

envolvendo LXA4 (lipoxina A4), um mediador eicosanóide dependente da via da 5-LO. Foi 

observado que a susceptibilidade de camundongos ao Toxoplasma gondii estava associada com a 

expressão reduzida de CCR5 pelas células dendríticas, um fenômeno dependente da enzima 5-LO 

e crítica para geração de LXA4 (ALIBERTI et al., 2002a). Em outro estudo, Aliberti e 

colaboradores (2002b) demonstraram que camundongos 5-LOko, não produtores de LXA4, 

infectados por T. gondii morrem mais precocemente e apresentam severa encefalite, enquanto 

que, camundongos selvagens infectados que produzem grandes quantidades de LXA4 desde o 

inicio da infecção cronificam sem a presença de patologia severa. Verificaram ainda que a 

susceptibilidade dos animais 5-LOko estava associada ao significativo aumento nos níveis de IL-

12 e IFN-γ. O tratamento com um análogo sintético de LXA4 tornaram os camundongos 

resistentes e atenuaram a patologia. 

Ademais, no modelo de infecção aguda por Mycobacterium tuberculosis, a produção de 

LXA4 em camundongos selvagens modulou a resposta protetora Th1. Enquanto que, animais 

5LOko infectados, que não produzem a LXA4, apresentaram maior resistência à infecção, que foi 

atribuída aos níveis elevados de IL-12 e IFN-γ presentes nestes animais. A administração do 

análogo de LXA4 em animais 5LOko infectados, aboliu a sua resistência ao patógeno (BAFICA 

et al., 2005). 

Na peritonite induzida pela ligadura e perfuração do intestino em camundongos 5-LOko, 

foi verificado que estes animais apresentam redução no acúmulo de neutrófilos peritoneais e um 

aumento no número de bactérias na cavidade peritoneal, com um aumento na sobrevida 

(BENJAMIM et al., 2005)., Embora tenha ocorrido um aumento no número de bactérias no 

peritônio, o aumento de sobrevida também foi observado em animais selvagens tratados com o 

inibidor da síntese de leucotrienos, MK886 ou quando tratados com antagonista do receptor de 

CisLTs, MK571, mas não quando tratados com antagonista do receptor de LTB4, CP105, 696. A 

proteção nos camundongos 5-LOko foi associada com a diminuição da permeabilidade vascular e 

níveis de lactato reduzidos no soro. Além disso, camundongos selvagens tratados com MK571 



exibiram menor hipotensão induzida pela sepse. Estes dados demonstraram o efeito protetor dos 

CysLTs na resposta imune local e o efeito exacerbador nas alterações hemodinâmicas causada 

pela sepse. 

Em outro estudo de endotoxemia induzida por endotoxina de Escherichia coli, foi 

observado o papel dos leucotrienos na vasoconstricção pulmonar hipóxica (HPV), que leva a uma 

redução da oxigenação sistêmica. Animais 5LOko apresentaram atenuação da HPV, redução do 

infiltrado inflamatório pulmonar e diminuição na lesão dos capilares alveolares. Camundongos 

selvagens tratados com inibidor de síntese de leucotrienos, MK886 ou antagonista de receptor 

para CisLTs, MK571, antes da administração da endotoxina, tiveram a HPV atenuada e a injúria 

pulmonar reduzida, mas não houve redução nos níveis de mieloperoxidase nos pulmões. Estes 

resultados demonstram que metabólitos da 5-LO, principalmente Cis-LT, seriam relevantes na 

indução de HPV e a lesão pulmonar (ICHINOSE et al., 2001). 

A fibrose pulmonar é uma doença, na qual são verificados níveis bastante elevados de 

metabólitos gerados pela 5-LO, como CisLTs. Usando como modelo a indução de fibrose por 

bleomicina em camundongos 5-LOko, foi verificado que estes animais são mais resistentes a 

doença quando comparados aos animais selvagens. Os animais 5-LOko apresentam menor 

infiltrado inflamatório, menor deposição de colágeno e redução nos níveis de hidroxiprolina. 

Ainda, a análise in situ de células do lavado pulmonar indicou a presença aumentada de fatores 

anti-fibróticos, PGE2 e aumento nos níveis de IFN-γ. (PETERS-GOLDEN et al., 2002). 

No modelo de pneumonia pela infecção intratraqueal da bactéria gram negativa, 

Klebsiella pneumoniae, em camundongos, foi observado que a infecção leva a um aumento dos 

níveis de leucotrienos e presença de neutrófilos nos pulmões. Ao contrário, animais 5-LOko são 

extremamente susceptíveis e apresentam bacteremia e aumento na mortalidade, sem a diminuição 

no infiltrado neutrofílico.  A analise de macrófagos alveolares provenientes de animais 5-LOko, 

mostrou sua menor capacidade fagocítica e bactericida, que é revertido pelo tratamento com 

LTB4, indicando que leucotrienos endógenos são extremamente importantes para o combate de 

bactérias causadoras de pneumonia (BAILIE et al., 1996). 

Em modelo de infecção por Strongyloides venezuelensis, um modelo Th2, o tratamento 

com o inibidor de síntese de leucotrienos MK886 ou a infecção em animais 5LOko, tornaram os 

animais susceptíveis à infecção e apresentaram um número elevado de ovos do parasita nas fezes, 

quando comparados aos animais controles. Os animais tratados farmacologicamente seriam 



deficientes de LTB4, mas não de LTC4. A susceptibilidade a infecção em animais deficientes de 

LTB4 está associada à redução no número de eosinófilos e células mononucleares no sangue, 

cavidade peritoneal e lavado bronco alveolar, a um aumento de IFN-γ na fase inicial e IL-12 

produzido por células esplênicas em fases mais tardias da infecção e a redução nos níveis séricos 

de IgE e IgG1 (MACHADO et al, 2005). 

Em estudo de malaria cerebral pela infecção com Plasmodium berghei ANKA, os 

camundongos infectados morrem entre 6-17 dias p.i, sendo que, após o tratamento com aspirina, 

todos os animais morrem antes do 12◦ dia de infecção. As análises de mRNA demonstraram que 

animais infectados apresentam aumento na expressão do gene para PLA2, COX-1 e COX-2 no 

cérebro e níveis aumentados de LTB4 no soro. Já os animais infectados tratados com aspirina 

apresentam níveis muito mais elevados de LTB4, quando comparados aos animais controles 

infectados. Esses dados sugerem que a PGs são protetoras e os LTs exacerbadores da doença 

(XIAO et al., 1999). 

Finalmente, ao se estudar camundongos susceptíveis (BALB/c), resistentes (C3H/HePAS) 

e camundongos 5-LOko infectados com Leishmania amazonensis, foi demonstrado que a 

deficiência de LTs induzida farmacologicamente (U57302) ou geneticamente (5-LOko) inibe a 

atividade Leishmanicida dos macrófagos peritoneais via BLT1 e, que, o tratamento com LTB4 em 

macrófagos de animais 5-LOko, reverte à inibição, tornando os macrófagos funcionais para matar 

o parasita. Ainda foi verificado que animais resistentes, quando infectados, produzem mais LTB4, 

comparados aos níveis produzidos por animais susceptíveis infectados. E, animais infectados 

deficientes de LTs apresentam edema de pata maior após o desafio com injeção s.c de formas 

promastigotas, indicando que são mais susceptíveis que os animais controles (SEREZANI et al., 

2006) 

Os resultados discrepantes sobre o papel dos leucotrienos nos diferentes modelos de 

infecção por protozoários nos encorajaram a investigar o papel dos leucotrienos na fase aguda de 

infecção experimental por Trypanosoma cruzi, pois acreditamos que poderá trazer informações 

relevantes para o melhor entendimento da participação destes mediadores nas infecções e na 

modulação de células da resposta imune. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivos Gerais: 

Verificar o papel dos leucotrienos na susceptibilidade ou resistência de camundongos 

durante a infecção aguda experimental pelo Trypanosoma cruzi. Para tanto, pretendemos avaliar 

o parasitismo, sobrevivência e analisar vários parâmetros imunológicos em camundongos 129/Sv 

e camundongos deficientes de leucotrienos (129-Alox5
tm1Fun/Sv ou 5-LOko). 

 

2.2. Objetivos específicos: 

1- Analisar a produção de prostaglandinas e leucotrienos durante a fase aguda de infecção pelo 

Trypanosoma cruzi; 

2- Analisar a parasitemia e mortalidade dos camundongos; 

3- Verificar o parasitismo tissular e o grau de infiltrado inflamatório no miocárdio, fígado e 

músculo esquelético; 

4- Analisar o fenótipo dos leucócitos no baço; 

5- Verificar a produção das diferentes citocinas pelas células do baço de animais infectados; 

6- Analisar os níveis séricos de anticorpos específicos para o parasito; 

7- Analisar os níveis séricos de metabólitos do óxido nítrico; 

8- Avaliar a atividade tripanocida de animais infectados.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Neste trabalho, foram utilizados camundongos da linhagem 129/Sv e camundongos                    

129-Alox5
tm1Fun/Sv, “knockout” em 5-Lipoxigenase (5-LOko), machos com 4-6 semanas de 

idade. As matrizes foram adquiridas da JAX Mice (ME, USA). Os animais foram criados no 

Biotério de Animais isogênicos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

USP, e gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Lúcia Helena Faccioli, Departamento de Análises 

Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas – FCFRP/USP. Durante todo o período de 

experimentação os animais foram mantidos em condições livres de germes específicos (SPF) no 

Biotério de Animais de Experimentação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – USP. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais e pela 

Comissão de Biossegurança da FCFRP/USP (Anexos A e B). 

 

3.2. Infecção 

Os camundongos foram infectados intraperitonealmente com 200 formas tripomastigotas 

da cepa Colombiana de T. cruzi, diluídas em 200 µL de PBS (tampão salina fosfato). Para a 

realização da curva de parasitemia e sobrevivência foram utilizados grupos de 10-20 animais. 

Para os demais experimentos foram utilizados 5-10 animais por grupo experimental. Em todos os 

experimentos os animais controles foram injetados com 200 µL de PBS pela via i.p. 

 

3.3. Parasitemia e Mortalidade 

A contagem de parasitas circulantes foi avaliada pelo exame de sangue a fresco (5µL), 

obtida pela secção da cauda do animal. A determinação do número de parasitas por mililitro de 

sangue foi calculada pelo Método de Brener (BRENER et al.,1969). A mortalidade dos animais 

infectados foi determinada através da observação diária dos animais durante o período de 

infecção. Foram utilizados 10-20 animais por grupo experimental. 

 

3.4. Histopatologia 

Os animais infectados dos diferentes grupos experimentais foram sacrificados em câmara 

de CO2 5, 12, 16 e 19 dias após a infecção por T. cruzi. Amostras de coração, músculo 



esquelético e fígado foram fixadas em formalina tamponada a 10%. Posteriormente, as amostras 

foram desidratadas em álcool 70%, clarificadas em xilol e incluídas em blocos de parafina. 

Cortes de 5 µm de espessura foram feitos com auxílio de um micrótomo. Os cortes foram 

dispostos em lâminas e incubados a 59-60°C para fixação. Em seguida, foram lavados em xilol 

para retirar o excesso de parafina e reidratados com concentrações decrescentes de álcool, do 

absoluto ao 80%. Os cortes reidratados foram lavados em água e corados com hematoxilina e 

eosina (H & E). Posteriormente, foram desidratados com concentrações crescentes de álcool, 

lavados com xilol e as lâminas recobertas com lamínulas (MICHAILOWSKY et al., 2004). 

Ninhos de amastigotas foram contados em cortes longitudinais em aumento de 400x, sendo que 

para cada amostra tecidual foram observados 100 campos microscópicos (MALDONADO et al., 

2004). 

 

3.5. Dosagem de NOx (NO2/NO3) 

 Para determinar os níveis de NOx in vivo, o sangue foi coletado antes de sacrificar os 

animais dos diferentes grupos de amostragem. O sangue foi colhido pelo plexo orbital com 

auxilio de pipetas pasteur. Os soros foram obtidos por centrifugação e tratados com nitrato 

redutase para a conversão de NO3 a NO2 e o NOx foi medido através da reação de Griess 

(GILLIAM et al., 1993; VESPA, et al., 1994). 

 

3.6. Obtenção de células da cavidade peritoneal e obtenção dos sobrenadantes para 

dosagem dos leucotrienos 
 

A cavidade peritoneal foi lavada com PBS gelado (5 mL por animal) contendo 1,25% de 

citrato de sódio a 0,4 g/mL e centrifugadas a 180 g por 10 min a 4°C. As células foram 

resuspendidas (1x106 células/mL) em HBSS contendo Ca2+-Mg2+ e então estimuladas com 

ionóforo de cálcio A23187 (0,5 µM) por 15 min. A reação foi parada no gelo e as amostras foram 

centrifugadas a 180 g por 10 min a 4°C. O sobrenadante foi coletado e LTB4 e LTC4 foram 

medidos por ELISA de acordo com as instruções do fabricante (Cayman Chemical, Ann Arbor, 

MI). 

 

 

 



3.7. Dosagem de leucotrienos 

As amostras de sobrenadantes foram determinadas em triplicata, enquanto a curva padrão 

de leucotrienos B4 e C4 (0 a 40 pg/mL), o branco (B) e o branco para ligações inespecíficas 

(NSB) foram realizadas em duplicata. Utilizou-se 100 µL de tampão de reação (tampão fosfato 

100 mM pH 7,5; cloreto de sódio 0,9%; BSA 0,1% e solução conservante 0,05%) nas análises de 

NSB e 50 µL nas análises das amostras, B e curva padrão. Foram utilizados 50 µL da solução de 

anticorpos primários (anti-leucotrieno B4 ou C4), exceto nas análises de NSB e B. Em seguida a 

reação foi incubada a temperatura ambiente por 2 horas em agitador orbital. Posteriormente, 

adicionou-se 50 µL da solução contendo anticorpos anti-leucotrieno B4 ou C4 conjugados à 

enzima peroxidase e a reação foi incubada por 1 hora a temperatura ambiente sob agitação. Após 

a incubação a reação foi aspirada e a placa foi lavada 4 vezes com 300 µL/poço de tampão de 

lavagem (tampão fosfato 10 mm pH 7,5 e Tween-20 0,05%). Foi adicionado, imediatamente,   

150 µL da solução contendo o substrato enzimático (tetrametilbenzidina /peróxido de hidrogênio) 

e a reação foi incubada exatamente por 30 minutos a temperatura ambiente sob agitação. A 

reação foi parada com adição de 100 µL/poço de ácido sulfúrico 1 M e a densidade ótica final foi 

determinada a 450 nm. 
 

3.8. Obtenção de células esplênicas 

Os animais foram sacrificados em câmara de CO2 e os baços removidos cirurgicamante. 

Os esplenócitos foram obtidos por divulsão do baço em peneiras de aço inox com porosidade de 

0,01mm em 4 mL de meio RPMI 1640 (GibcoBR). Em seguida, as células foram lavadas por três 

vezes à 180 g durante 15 minutos a 10°C, ressuspendidas em 10 mL de meio RPMI, contadas e 

utilizadas para fins experimentais (NOMIZO et al., 2005).  

 

3.9. Obtenção de sobrenadantes de cultura celular 

Preparações de células esplênicas dos diferentes grupos experimentais obtidas conforme 

descrito acima foram ressuspensas a uma concentração de 10 x 106 células/mL em meio completo 

RPMI-1640 (Sigma Chemical Company, St. Louis) suplementado com 10% SBF (Gibco, Brasil), 

5 x 10
-5 M de 2-mercaptoetanol (2-ME; Sigma Chemical Company, St. Louis), 20 mM de          

L-glutamina (Sigma Chemical Company, St. Louis) e 20 µg/mL de sulfato de gentamicina 



(Shering-Plough, Rio de Janeiro) [RPMI-C]. Para a obtenção dos sobrenadantes de cultura, as 

células esplênicas foram acondicionadas em placas estéreis de 24 poços, na concentração de 5 x 

106 células/mL/poço. As placas foram mantidas em estufa de CO2 a 37ºC, em atmosfera úmida 

com 5% de CO2 em ar. Os sobrenadantes foram colhidos após 24 e 48 horas de incubação e 

mantidos a –70ºC para posterior análise de presença de citocinas (NOMIZO et al., 2005). 

 

3.10. Quantificação de citocinas por ELISA 

A presença de citocinas foi avaliada através de ensaio imunoenzimático tipo sanduíche. 

Previamente placas de 96 poços com alta afinidade para proteínas, (Maxisorp, Nunc), foram 

sensibilizadas com 50 µL/poço, na diluição sugerida pelo fabricante, com anticorpos captura para 

IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-12, IL-10 e IFN-γ por 16 horas a 4ºC. Todos os mAbs utilizados na 

sensibilização foram adquiridos da Pharmingen, CA. Após a sensibilização, as placas foram 

bloqueadas por 1 hora à temperatura ambiente com PBS acrescido de 1% (p/v) de BSA (200 

µL/poço) e depois lavadas por seis vezes com PBS acrescido de 0,05% (v/v) de Tween20 (PBS-

T), em Auto Strip Washer.. Em seguida, 50 µL dos sobrenadantes de cultura ou as citocinas 

recombinantes padrão (Pharmingen) foram adicionadas aos poços e incubadas por 16 horas a 4ºC. 

As placas foram lavadas quatro vezes (200 µL/poço) com PBS-T e incubadas com 50 µL/poço 

dos respectivos anticorpos de detecção biotinilados (Pharmingen) diluídos em PBS-T e incubadas 

por 1 hora a temperatura ambiente. As placas lavadas por 4 vezes com PBS-T e 50 µL de avidina 

conjugada à peroxidase diluída 1/500 em PBS-T foram adicionados aos poços e incubadas por 30 

minutos a temperatura ambiente. Finalmente, após seis lavagens com PBS-T, a reação foi 

reveladas com a adição de 50 µL de tampão de revelação (0,5 mg/mL de Ortofenilenodiamino 

(OPD), diluído em tampão citrato, pH 5,0 contendo 0,05% de H2O2). Após aproximadamente de 

15 minutos a reação foi interrompida adicionando-se aos poços 50 µL de ácido sulfúrico 4N. A 

leitura das absorvâncias foi medida a 492 nm em leitor de ELISA (ELx50 – Bio-Tek Instruments, 

INC., Winooski, VT). A quantificação de citocinas nos sobrenadantes foi determinada através de 

obtenção de curva padrão, utilizando citocinas recombinantes com concentrações sabidamente 

conhecidas. 

 

 

 

 

 



3.11. Análise fenotípica das populações celulares por citofluorimetria de Fluxo 

Os seguintes anticorpos monoclonais conjugados com PE (r-ficoeritrina), FITC 

(isotiocianato de fluoresceína) e PerCP (proteína peridinina clorofil) foram utilizados nos 

experimentos: [H129.19 (anti-CD4), 53-6.7 (anti-CD8), MB19-1 (anti-CD19), 7D4 (anti-CD25), 

KM114 (anti-CD44), H1.2F3 (anti-CD69), RB6-8C5 (anti-GR-1), CI:A3-1 (anti-F4/80), M1/70 

(anti-CD11b), HL3 (anti-CD11c)]. Todos os reagentes utilizados na imunofenotipagem foram 

adquiridos da BD-Pharmingen, CA, com exceção do anticorpo para F4/80 adquirido da Serotech, 

Raleigh, NC. A marcação das células foi realizado seguindo o protocolo descrito anteriormente 

(Nomizo et al., 2006). Os esplenócitos foram ressuspendidos a uma concentração de 1 x 107 

células/mL em PBS contendo 1% de soro bovino fetal e 0,1% de azida sódica (Tampão de 

FACS). Em seguida, alíquotas de 200 µL de células foram colocadas nos poços em placas de 24 

poços, fundo em U, centrifugadas por 2000 rpm durante 15 segundos e o sobrenadante 

descartado. O “pellet” de células foi desfeito após agitação e as células incubadas com 30 µL de 

Fc-block (BD-Pharmingen, CA), na diluição 1/500 em tampão de FACS, por 30 minutos a 4°C. 

Ao findar da incubação, as células foram centrifugadas 2000 rpm durante 15 segundos e o 

sobrenadante descartado. Em seguida, as células foram marcadas com anticorpos monoclonais 

relevantes conjugados com PE, FITC, e PerCP diluídos em tampão de FACS conforme sugerido 

pelo fabricante, incubadas por 30 minutos a 4°C protegidos da luz e lavadas três vezes com 200 

µL de tampão de FACS a 2000 rpm durante 15 segundos. As células foram então lavadas três 

vezes em 200 µL de tampão de FACS e ressuspensas em 0,5 mL de PBS/2% SBF/0,1% Azida 

Sódica. Finalmente, as células foram submetidas a leitura no citômetro de fluxo [FACSCanto - 

Becton Dickinson, Sunnyvale, CA] sendo analisadas 20.000 células, utilizando os detectores e 

canais adequados para a leitura de cada fluorocromo. As análises dos resultados foram realizadas 

em software DIVA – BD. 

 

3.12. Obtenção de tripomastigotas de T. cruzi  

 A obtenção de formas tripomastigotas em células LLCMK2 (monkey kidney fibroblast 

cell line) foi realizada conforme descrito anteriormente (MICHELIN et al., 2005). As células 

foram cultivadas em meio RPMI-C em estufa de CO2, a 37°C em atmosfera úmida com 5% de 

CO2 até obter-se uma cultura uniforme e confluente. O sangue de animais infectados foi coletado 

por punção cardíaca e centrifugado a 1000 rpm por 15 min a 10°C para obtenção do plasma. 



Terminada a centrifugação, todo o material foi colocado em estufa a 37° por 30 min para que as 

formas tripomastigotas migrem para o plasma. O plasma foi retirado e colocado nas garrafas de 

cultura das células LLCMK2. O meio de cultivo foi trocado a cada 2 dias. Após 10 dias obteve-se 

uma maior liberação dos tripomastigotas pelas células. O meio contendo os tripomastigotas foi 

retirado e centrifugado 3 vezes a 1000 rpm por 15 min a 10°C e o “pellet” descartado. Ao findar 

da terceira centrifugação o tubo foi colocado em estufa a 37° por 30 min para que as formas 

tripomastigotas migrem para o sobrenadante. Cuidadosamente o sobrenadante foi colhido e 

centrifugado a 3000 rpm a 4°C por 5 min para sedimentar os tripomastigotas. O sobrenadante foi 

descartado e os parasitos ressuspensos em meio RPMI-C, contados e utilizados nos experimentos. 

 

3.13. Avaliação da adesão/invasão de tripomastigotas e atividade tripanocida de células 

peritoneais aderentes 
 

3.13.1. Avaliação da adesão/invasão de tripomastigotas de T. cruzi 

As células da cavidade peritoneal de animais 129 ou 129 – 5LOko foram obtidas pela 

injeção de 5 mL de meio RPMI. O exsudato foi retirado com auxilio de agulha e seringa, 

colocadas em tubos plásticos de 50mL e lavadas 2 vezes a 1000 rpm por 15 min a 10°C. Ao final 

da segunda lavagem as células foram ressuspensas em meio RPMI-C e contadas. 1 x 106 

células/mL foram distribuídas em placa de 24 poços sob lamínulas de 13 mm e incubadas em 

estufa de CO2 por 2-4 h a 37ºC, em atmosfera úmida com 5% de CO2. Ao findar do período de 

incubação, as células não-aderentes foram removidas lavando 5 vezes os poços com meio RPMI. 

1mL de meio RPMI-C foram colocados nos poços contendo células aderentes. As células foram 

estimuladas com IFN-γ (5 ng/mL) e LPS (0,1µg/mL) por 1 h. Após a incubação, o conteúdo do 

poço foi retirado e alguns poços (4 para cada grupo experimental) foram incubados com 2 mM de 

L-NAME (éster de metil N-nitro-l-arginina) ou meio. A placa foi incubada por 30 minutos  

(JACOB SET al., 1998). Ao final da incubação, as formas tripomastigotas (~1Mφ:Parasito) foram 

colocados nos poços e incubadas por mais 2,5 h (TALVANI et al., 2002). Após este tempo, os 

tripomastigotas não associados aos macrófagos foram retirados por sucessivas lavagens com 

meio RPMI. Ao final da ultima lavagem, foi adicionado metanol absoluto sobre as lamínulas por 

5 min. As lamínulas foram retiradas dos poços, secadas e coradas com corante panótico, secadas 

e montadas em lâmina de microscópio. A análise foi realizada contado o número de 



tripomastigotas associados e internalizados em 200 macrófagos/lamina (WIRTH & 

KIERSZENBAUM, 1985). 

 

3.12.2. Capacidade tripanocida dos macrófagos peritoneais 

As células aderentes estimuladas com IFN-γ (5 ng/mL) e LPS (0,1 µg/mL), tratadas ou 

não com 2 mM de L-NAME (éster de metil N-nitro-l-arginina) ou meio foram incubadas na 

presença formas tripomastigotas (~1Mφ:2Parasito) e incubadas por 2-4 horas. Os poços foram 

lavados 5 vezes em meio RPMI-C e as placas incubadas por 5 dias em estufa de CO2, a 37ºC, em 

atmosfera úmida com 5% de CO2. Diariamente os sobrenadantes foram colhidos e meio novo 

adicionado aos poços. Os sobrenadantes foram centrifugados a 3000 rpm a 4°C por 5 minutos. 

Ao final da centrifugação o sobrenadante foi removido cuidadosamente e o “pellet” ressuspensos 

em 50 µL de meio RPMI e contados em câmara de Newbauer.  

 

3.15. Produção de antígenos de T. cruzi 

 As formas tripomastigotas obtidas de células LLCMK2 foram lavadas 5 vezes em PBS a 

3000 rpm a 4°C por 5 minutos. Após a última centrifugação dos parasitos. O sobrenadante foi 

desprezado e os parasitos ressuspensos em 1-1,5 mL de PBS, e submetidos a lise por 

congelamento em nitrogênio líquido e descongelamento por 6 vezes. Em seguida os parasitos 

lisados foram sonicados (20 KHz; 30 Watts por 2 minuto). O tubo foi centrifugado a 15000 g por 

15 min. O sobrenadante foi retirado e filtrado em membrana de poro 0,45 mµ. O produto da 

filtração foi congelado a -70◦. Após vários processos de obtenção de frações solúveis do parasito, 

foi feito um “pool” das diferentes extrações e a quantidade de proteínas dosadas pelo método de 

Bradford (1976). Alíquotas do antígeno foram congeladas para posterior uso em experimentos 

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

 

3.16. Determinação de anticorpos específicos contra T. cruzi 

A avaliação dos níveis de anticorpos foi realizada método imunoenzimático indireto. 

Assim, placas de poliestireno com fundo chato (Corning Costar Corporation, Cambridge, MA, 

USA) foram sensibilizadas com 10 µg de Ag de T. cruzi em um volume de 100 µl/orifício e 

incubadas por 12 horas a 4oC em PBS pH 8.0. Em seguida, efetuou-se o bloqueio dos sítios 

remanescentes com 200 µl/poço de PBS com 5% de caseína (PBS-C). A placa foi incubada por 1 



hora a temperatura ambiente. Após o bloqueio, o conteúdo dos poços removidos pela inversão da 

placa e os soros de camundongos dos diferentes grupos experimentais foram diluídos seriamente 

em 50µL de PBS-C contendo 0,05% (v/v) de Tween20 PBS-CT e incubadas por 2 horas a 37oC. 

As placas foram submetidas a cinco lavagens com PBS-T (200 µl/poço) em Auto Strip Washer. 

Em seguida, 50 µl de anticorpo anti-IgG ou anti-IgG2a ou anti-IgG1 de camundongo biotinilado 

(Pharmingen, San Diego, CA, USA) diluído 1/500 em PBS-T foram adicionados aos respectivos 

poços. Após 1 hora de incubação à 37oC, as placas foram lavadas cinco vezes com PBS-T (200 

µl/poço), Em seguida 50 µl de avidina conjugada à peroxidase (Sigma) diluidas 1/400 em PBS-T, 

foram adicionados aos poços. As placas foram incubadas por mais 30 minutos a 37oC. Por fim, as 

placas foram submetidas a mais cinco lavagens com PBS-T (200 µl/poço). A reação foi revelada 

com adição de 50 µl/poço de solução de 0,4 mg/ml (p/v) de orto-fenilenodiamina (OPD, Sigma), 

diluída em tampão citrato (citrato de sódio 100 mM e fosfato de sódio monobásico 100 mM, 

acrescido de 0,03% (v/v) de água oxigenada 30 volume. Após incubação por ~5-10 minutos em 

câmara escura, a reação foi interrompida com a adição de 50 µl/poço de ácido sulfúrico 4,0 N 

(Reagen, RJ). As leituras das absorvâncias foi medida a 492 nm, em leitor de ELISA (ELx50, 

Bio-Tek Instruments, INC., Winooski, VT). 

 

3.17. Análises estatísticas 

 Os resultados foram analisados pelo teste t Student, usando o software GrafPad Prism 

4.02. Para citocinas foi utilizado o teste Kruskal-Wallis não paramétrico. Foi considerado como 

significantes valores de p≤0,05. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Quantificação de Prostaglandinas e Leucotrienos produzidas por células do lavado 

peritoneal de camundongos 129 e camundongos 129 5-LOko infectados com cepa 

Colombiana de T. cruzi. 

 Os nossos resultados indicam que células do lavado peritoneal produzem LTB4 (Figura 

2A) e PGE2 (Figura 2B) durante a fase aguda da infecção pelo T. cruzi (cepa Colombiana) em 

animais 129. Verificamos que a produção de LTB4 aumenta gradativamente no decorrer da 

infecção, sendo que a maior produção deste mediador ocorreu no 19°dia de infecção e depois sua 

produção reduz drasticamente como o observado no 26° dia pós-infecção (Figura 2A). Em 

relação a PGE2, diferentemente ao observado para a cinética de produção do LTB4, este mediador 

é produzido em maiores quantidades no 12° dia de infecção e à medida que a infecção avança, 

seus níveis caem, como o observado no 19° dia de infecção e volta a aumentar (embora em 

menores níveis aos verificados no 12° dia de infecção) ao 26° dia de infecção (Figura 2B). É 

importante ressaltar que nossos resultados indicam também que a PGE2 é o mediador lipidico 

produzido em maiores quantidades durante a fase aguda de infecção por T. cruzi. Ademais, foi 

verificado que células peritoneais provenientes de camundongos 129 com 19 dias de infecção 

também são capazes de produzir LTC4 (Figura 2C). Como esperado, animais 129 5-LOko 

infectados não produziram LTB4 (Figura 2A) e LTC4 (Figura 2C). Mais ainda, foi verificado 

que animais 129 5-LOko infectados produzem menores quantidades de PGE2 na fase inicial de 

infecção comparados aos produzidos por animais controles infectados, e, embora aumentem a 

capacidade para produção de PGE2 (níveis semelhantes aos animais controles infectados com 5 

dias de infecção) em fases subseqüentes da infecção, não apresentam flutuação para a produção 

deste mediador lipídico no período analisado. 
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Figura 2. Dosagem de LTB4, PGE2 e LTC4 produzidas por células do lavado peritoneal de animais infectados 

pelo Trypanosoma cruzi. A – LTB4; C – PGE2; C –LTC4. 106 células do lavado peritoneal foram tratadas com 

ionóforo de cálcio, os sobrenadantes coletados e analisados quanto à presença de mediadores lipídicos. Os níveis de 

LTB4 e PGE2 foram analisados em amostras celulares coletadas com 5, 12, 19 e 26 dias de infecção (n=3, por grupo 

experimental), sendo que para a dosagem de LTC4 foram utilizadas amostras do 19° dia de infecção, quando se 

observou maiores níveis de LTB4. A figura representa os dados de um experimento de dois realizados com resultados 

semelhantes. *grupo infectado vs. grupo controle; #grupo 5-LOko infectado vs. grupo 129 infectado; (p<0,05) A 

linha tracejada representa o limite de detecção do método utilizado. 

  

4.2. Avaliação do número de parasitas circulantes (parasitemia) em camundongos 129 e 

camundongos 129 5-LOko infectados com cepa Colombiana de T. cruzi. 

Os resultados expressos na Figura 3 indicam que camundongos 129 e 129 5-LOko 

infectados com T. cruzi apresentam diferenças quanto à presença de parasitas circulantes. 

Animais 129 apresentaram níveis detectáveis de parasitas circulantes a partir do 19° dia e picos 

de parasitemia no 10° e 20° dias após a infecção, enquanto que animais 5-LOko apresentaram 

parasitas circulantes após o 11°dia e um único pico após 12 dias de infecção. Foi verificado 



também que animais 5-LOko apresentam significativamente, menor quantidade de parasitas 

circulantes entre os dias 16 e 22 de infecção, quando comparados aos números de parasitas 

verificados em camundongos 129. 
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Figura 3. Curva de parasitemia em camundongos 129 e 5-LOko infectados com a cepa Colombiana de 

Trypanosoma cruzi. Camundongos das linhagens 129 e 5-LOko (n=10) foram infectados intraperitonealmente com 

200 formas tripomastigotas e a contagem do número de parasitas sangüíneos foi realizado conforme descrito no item 

3.3. A figura representa os dados de um experimento de dois realizados com resultados semelhantes. # p<0,05.  

 

4.3. Avaliação da sobrevivência camundongos 129 e camundongos 129 5-LOko durante a 

fase aguda de infecção pelo T. cruzi. 

Quanto à mortalidade dos animais, observamos que animais 129 infectados começaram a 

morrer mais tardiamente (18° dia pós-infecção) que os animais 5-LOko (16° dia pós-infecção) 

(Figura 4). Mais ainda, animais 129 infectados morreram gradativamente, sendo que 30 dias 

após infecção, somente 30% de amimais 129 permaneceram vivos (Figura 4). Ao contrário, 

apesar de 20% dos animais 5-LOko terem morrido mais precocemente quando comparados aos 

animais 129 infectados, foi verificado que 80% dos animais 5-LOko sobrevivem até o 30° dia 

após infecção. 
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Figura 4. Porcentagem de sobrevivência de camundongos 129 e camundongos 129 5-LOko infectados com 

Trypanosoma cruzi. A porcentagem de sobrevivência foi analisada pelo acompanhamento diário dos animais (n=10). 

A figura representa os dados de um experimento de dois realizados com resultados semelhantes. (129 infectado Vs. 

129 5-LOko infectado, # P<0,001) 

 

4.4. Histopatologia do coração, músculo esquelético e fígado de camundongos 129 e 129 5-

LOko infectados com T. cruzi. 

 A análise dos cortes histológicos de musculatura cardíaca (Figura 5) e esquelética 

(Figura 6), após 16 dias de infecção indica que animais 129 infectados com T. cruzi 

apresentaram maior parasitismo tecidual, com maior número de ninhos de amastigotas (setas 

indicativas), bem como, um maior infiltrado inflamatório predominantemente composto de 

células mononucleares, quando comparados as amostras obtidas de animais 5-LOko infectados. O 

infiltrado inflamatório intenso no coração de camundongos controles, mas não em camundongos 

5-LOko foram verificados após 19 dias de infecção (Figura 8) Os dados referentes ao menor 

parasitismo em musculatura esquelética e cardíaca foram confirmados pela contagem dos ninhos 

de amastigotas (Tabela 1). Ao verificar cortes histológicos do fígado (Figura 7), observou-se 

que tanto cortes provenientes de animais 129 infectados como 5-LOko infectados, apesar de 

apresentarem um pequeno infiltrado de células mononucleares, não apresentaram a presença de 

parasitas. 

 



 
Figura 5. Cortes histológicos do coração de camundongos após 16 dias de infecção. A – camundongo 129 

controle; B – camundongo 129 infectado; C – camundongo 5-LO-/- controle; D – camundongo 5-LO-/- infectado. Os 

cortes histológicos foram feitos conforme metodologia citada no item 3.5. 



 
Figura 6. Cortes histológicos do músculo esquelético de camundongos após 16 dias de infecção.                         

A – camundongo 129 controle; B – camundongo 129 infectado; C – camundongo 5-LOko controle; D – camundongo 

5-LOko infectado. Os cortes histológicos foram feitos conforme metodologia citada no item 3.5. 



 

 
Figura 7. Cortes histológicos do fígado de camundongos após 16 dias de infecção. A – camundongo 129 

controle; B – camundongo 129 infectado; C – camundongo 5-LOko controle; D – camundongo 5-LOko infectado. 

Os cortes histológicos foram feitos conforme metodologia citada no item 3.5. 



 

Os dados da tabela mostram a média dos ninhos ± SD da contagem de 100 campos por lâmina (n=3). (129 infectado 

vs. 129 5-LOko infectado, # P<0,001) 

 

Tabela 1. Determinação do número de ninhos de amastigotas em coração, fígado e músculo esquelético 

de animais 129 e 5-LOko infectados com a Cepa Colombiana de Trypanosoma cruzi. 

Grupo experimental Coração Fígado Músculo esquelético 

5° dia    

 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

LO-/- 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

12° dia    

 17,00 ± 4,24 0 ± 0 0 ± 0 

LO-/- 1,50 ± 2,12 # 0 ± 0 0 ± 0 

16° dia 

 

LO-/- 

 

119,67 ± 4,73

7,33 ± 3,215 #

 

0 ± 0 

0 ± 0 

 

3,67 ± 2,52 

0,67 ± 0,58 # 

19° dia    

 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

LO-/- 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 



 
Figura 8. Cortes histológicos do coração de camundongos após 19 dias de infecção. A – camundongo 129 

controle; B – camundongo 129 infectado; C – camundongo 5-LOko controle; D – camundongo 5-LOko infectado. 

Os cortes histológicos foram feitos conforme metodologia citada no item 3.5. 



4.4. Quantificação de citocinas produzidas por células esplênicas de camundongos 129 e 5-

LOko infectados com T. cruzi. 

As análises de citocinas mostraram que células esplênicas de camundongos 5-LOko 

produzem níveis detectáveis de IL-1 e IL-6 na fase inicial da infecção (5° dia), fato não 

verificado em camundongos 129 infectados (Figura 9A e 9B). Com o decorrer da infecção (12° 

dia após a infecção) esplenócitos de camundongos 129 e 5-LOko aumentam drasticamente a 

capacidade para produção de IL-1 e IL-6.  Embora nossos dados mostrem que não há diferença 

significativa para produção de IL-1 entre os grupos experimentais, o mesmo não ocorre em 

relação a IL-6, onde nossos dados indicam que células provenientes de animais 5-LOko 

produzem mais IL-6 nesta fase da infecção (Figura 9B). Ao 19° e 26° dias após a infecção foi 

verificado que as células esplênicas tanto de animais 129 como 5-LOko reduziram a capacidade 

para produção de IL-1 e IL-6, porém, os animais 5-LOko mantiveram a capacidade para 

produção de IL-1 significativamente aumentadas quando comparados aos produzidos pelos 

animais 129 infectados (Figura 9A e 9B). 

A determinação de TNF-α indica que esta citocina é produzida na fase inicial de infecção 

por T. cruzi (Figura 9C). Os dados apontam ainda que células esplênicas de animais 129 

infectados produzem mais TNF-α no 5° dia após infecção, quando comparados aos níveis 

produzidos por animais 5-LOko infectados. Ademais, os dados indicam que no 12° dia após a 

infecção, os níveis de TNF-α em animais infectados se invertem, ou seja, células esplênicas de 

animais 5-LOko infectados produzem maiores níveis desta citocina, quando comparados aos 

níveis produzidos por células de animais 129 infectados (Figura 9C). 

Os dados relativos à dosagem de IL-10 indicam que esta citocina já é produzida na fase 

inicial da infecção (5 dias) sem que haja diferenças significativas entre os grupos experimentais 

(Figura 9D). Verificamos que no 12° dia de infecção ocorre um aumento de produção desta 

citocina nos animais infectados, sendo que nessa fase os animais 5-LOko infectados produzem 

menos IL-10 que os animais 129. Esse perfil altera com o decorrer da infecção, quando no 19° e 

26° dia de infecção foi verificado que comparativamente com os animais controles infectado, os 

animais 5-LOko produzem mais IL-10 (Figura 9D).  

Em relação a IL-12, os dados indicam que esta citocina é produzida pelas células 

esplênicas de animais 129 infectados entre do 12° ao 19° de infecção (Figura 9E). Curiosamente, 

células esplênicas de animais 5-LOko infectados produzem, precocemente, maiores níveis de     



IL-12 quando comparados aos níveis verificados em animais controles infectados. Os dados 

indicam ainda que os níveis desta citocina, em animais 5-LOko, aumentam gradativamente ao 

longo da fase aguda de infecção por T. cruzi (Figura 9E). 

Por fim, os dados relativos à produção de IFN-γ indicam que, os animais 5-LOko infectados 

produzem maiores quantidades desta citocina após 5 e 12 dias de infecção quando comparados 

aos verificados para animais 129 infectados, sendo que o pico para produção de IFN-γ foi 

observado no 12° dia de infecção (Figura 9F). No 19° e 26° dias de infecção foi verificado que 

animais 5-LOko produzem menos IFN-γ, quando comparado aos produzidos por células 

provenientes de animais 129 (Figura 9F). 
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Figura 9. Níveis de citocinas em sobrenadantes de cultura de esplenócitos provenientes dos diferentes grupos 

experimentais ao longo da fase aguda de infecção. A – IL-1; B – IL-6; C – TNF-α; D – IL-10; E – IL-12 e F – 

IFN-γ. Nos dias indicados, os esplenócitos dos diferentes grupos experimentais (n=7, por grupo experimental) foram 

isolados e cultivados por 24h (IL-1, IL-6 e IL-12) e por 48h (IL-10, TNF-α e IFN-γ). Os níveis de citocinas nos 

sobrenadantes foram quantificados pelo método de ELISA, conforme descrito no item 3.10. A figura representa os 



dados de um experimento dentre dois realizados com resultados semelhantes. A linha tracejada representa o limite de 

detecção do método utilizado. *grupo infectado vs. o controle; #grupo 5-LOko infectado comparado ao grupo 129 

infectado; p<0,05.  

 

4.5. Análise do fenótipo de células T do baço provenientes de camundongos 129 e 5-LOko 

infectados com T. cruzi. 
 

 Ao analisar um marcador celular de ativação recente (CD69) em amostras de células T 

esplênicas, verificou-se que a infecção de camundongos 129 com cepa Colombiana de T. cruzi 

leva a um discreto aumento de células T CD4+ expressando este marcador na fase inicial da 

infecção, como observado no 5° e 12° dias de infecção (Figura 10A). Este discreto aumento 

também foi verificado para células CD8+CD69+ até o 19° dia de infecção (Figura 10B). No 

entanto, na fase mais avançada da infecção, 19° dia para células T CD4+ e 26° dia de infecção 

para células T CD8+, foi verificado, neste grupo, um aumento significativo da população de 

células T expressando o marcador CD69 (Figura 10B). Os dados indicam que camundongos       

5-LOko infectados, diferentemente do observado para camundongos 129 infectados, não 

apresentam um aumento da população de células T expressando marcador CD69 até o 12° dia de 

infecção (Figura 10A e 10B). De forma semelhante ao verificado em camundongos 129 

infectados, camundongos 5-LOko infectados apresentam um aumento das populações de células 

CD4+ e CD8+, respectivamente no 19° e 26° dias, expressando o marcador CD69, porém, com 

menor amplitude (Figura 10A e 10B). 

 A análise de células T ativadas/memória expressando o marcador CD44+ mostrou que a 

infecção de camundongos 129 por T. cruzi leva a um aumento das células T expressando este 

fenótipo que pode ser observado já com 5 dias de infecção (Figura 10C e 10D). Este aumento 

pode ser verificado tanto em células expressando CD4+ ou CD8+ e é gradativo ao longo do curso 

da infecção. Por outro lado, camundongos 5-LOko infectados apresentam um aumento de células 

T CD44+ mais tardiamente, após 12 dias de infecção (Figura 10C e 10D). Ademais, os dados 

indicam que camundongos 5-LOko infectados mostram menores quantidades de células T 

CD4+CD44+ quando comparados aos números obtidos em camundongos 129 com 12, 19 e 26 

dias de infecção (Figura 10C). Finalmente, não verificamos grandes diferenças numéricas na 

população de células T CD8+CD44+ entre camundongos 129 e 5-LOko infectados com 12, 19 e 

26 dias de infecção (Figura 10D). 



Os resultados indicam que a infecção de camundongos 129 pela cepa Colombiana de T. 

cruzi leva a um aumento do número de células T expressando o fenótipo CD4+CD25+, que se 

manteve elevado em todo o período de experimentação avaliado neste trabalho (Figura 10E). 

Camundongos 5-LOko, surpreendentemente, não apresentaram elevação no número de células T 

CD4+CD25+ durante a maioria do período de infecção, cujos números absolutos se assemelham 

aos verificados em animais controles, ou discretamente aumentados porém em menor número 

quando comparados aos verificados em camundongos 129 infectados no 26° dia de infecção 

(Figura 10E). 
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Figura 10. Fenótipo de células T esplênicas provenientes de animais infectados com Trypanosoma cruzi. Os 

dados da figura expressam os valores obtidos na análise de populações celulares do baço dos diferentes grupos 

experimentais com 5, 12, 19, 26 dias de infecção (n=5, por grupo experimental) obtidas por citometria de fluxo, 

conforme descrito no item 3.11. Os dados representam os resultados de um experimento dentre dois realizados com 

resultados similares. 

 



Para verificar se as células T CD4+CD25+ são células T regulatórias (Treg), foram 

realizadas também uma terceira marcação para GITR (molécula da família do receptor do TNF 

induzidas por glicorticóides), um marcador específico para Treg. Nossos dados indicam que não 

há diferenças significativas desta população no baço de animais 129 e 5-LOko infectados com 26 

dias após a infecção (Figura 11). No entanto, animais 129 controles apresentam 

aproximadamente 3 vezes mais células Treg no baço, quando comparados ao número destas 

células em animais 5-LOko controles. 
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Figura 11. Análise da população de células T regulatórias (Treg) no baço de animais infectados pelo 

Trypanosoma cruzi. Os dados da figura expressam os valores obtidos na análise de populações celulares do baço dos 

diferentes grupos experimentais com 26 dias de infecção (n=5, por grupo experimental) obtidas por citometria de 

fluxo com tripla marcação, conforme descrito no item 3.11. Os dados representam os resultados de um experimento 

de dois realizados com resultados similares. P<0,001 

 

4.6. Análise do fenótipo de diferentes populações celulares do baço provenientes de 

camundongos 129 e 129 5-LOko infectados com T. cruzi. 

A análise das células B através do marcador CD19 demonstra que esta população aumenta 

durante a infecção de camundongos 129 com a cepa Colombiana de T. cruzi (Figura 12A). Os 

dados indicam que há um grande aumento de células B em camundongos 129 durante a fase 

inicial de infecção que diminuem gradativamente no decorrer da infecção. Por outro lado, os 



resultados demonstram que camundongos 5-LOko infectados apresentam um discreto aumento de 

células B na fase inicial da infecção que permanece em menor número após 5, 12 e 19 dias 

comparados aos camundongos 129 infectados (Figura 12A). Após 12 dias de infecção, 

curiosamente, o número de células CD19+ em camundongos 5-LOko aumenta gradativamente, 

sendo que no 26° dia, o número de células B nestes animais é maior que o verificado em 

camundongos 129 infectados (Figura 12A). 

Camundongos 129 e 5-LOko infectados por T. cruzi possuem um aumento de células 

mononucleares expressando marcador F4/80 (Figura 12B). Os resultados indicam que 

camundongos 129 após 5 dias de infecção têm um aumento considerável de células F4/80+, que 

diminuem, porém continuam numericamente maiores que os valores de camundongos controles 

(12 e 19 dias), voltando a aumentar após 26 dias de infecção (Figura 12B). Por outro lado, 

camundongos 5-LOko infectados apresentam um aumento discreto de células F4/80+ na fase 

inicial da infecção (5° dia), que é menor ao verificado nesta fase em camundongos 129 

infectados. Com o progresso da infecção, as células F4/80+ aumentam gradativamente, como 

observado no 12° e 19° dias pós-infecção, com valores numéricos maiores aos verificados neste 

período em camundongos 129 infectados (Figura 12B). Após 26 dias, animais 5LOko infectados 

e 129 infectados apresentam números extremamente aumentados de células expressando F4/80+, 

porém, sem diferenças significativas entre os grupos. Outro fato importante é que as análises de 

citometria de fluxo indicam que células F4/80+ seriam as células não linfóides majoritárias 

presentes no baço durante a infecção por T. cruzi, neste modelo. 

Outra população de células analisada foi a que expressa Gr-1, um marcador de células 

polimorfonucleares, sub-populações de células dendríticas e uma população minoritária de 

células T. Os resultados indicam que a infecção de camundongos 129 por T. cruzi leva a um 

aumento discreto de células esplênicas expressando Gr-1 após 5 e 12 dias de infecção, que 

aumentam um pouco mais após 19 e 26 dias de infecção (Figura 12C). Ao contrário, 

camundongos 5-LOko infectados não apresentam aumento de células Gr-1+ na fase inicial da 

infecção, como verificado no 5° dia para camundongos 129 infectados. De forma importante, os 

resultados indicam que ocorre um grande aumento de células Gr-1+ no baço de camundongos 5-

LOko no 12° dia de infecção (Figura 12C), que diminuem com o decorrer da infecção (19° e 26° 

dias) para números menores aos verificados em camundongos 129 infectados (Figura 12C).  



Ao continuar a análise fenotípica de células esplênicas em camundongos infectados por T. 

cruzi verificou-se a presença de células dendríticas expressando o fenótipo Gr-1+ CD11c+. Os 

resultados expressos na Figura 12D indicam que camundongos 129 infectados apresentam uma 

elevação no número de células Gr-1+ CD11c+ na fase inicial da infecção (5° dia), porém, com o 

decorrer da infecção (12° e 19° dias) há uma diminuição das células com este fenótipo para níveis 

semelhantes aos observados em animais controles. Foi verificado que células Gr-1+ CD11c+ 

voltam a aumentar no baço de camundongos 129 no 26° dia de infecção (Figura 12D). De modo 

diferente, camundongos 5-LOko infectados não apresentam aumento de células Gr-1+ CD11c+ na 

fase inicial da infecção, mas aumentam bastante o número de células com este fenótipo no 12° e 

19° dias de infecção, sendo que, o maior número destas células são encontrados no 12° dia de 

infecção (Figura 12D). No 26° dia, as células Gr-1+ CD11c+ em camundongos 5-LOko 

infectados diminuem, apresentando valores semelhantes aos verificados em camundongos 

controles. 

Por fim, foram analisadas células esplênicas com o fenótipo CD11b+, um marcador de 

células da linhagem mielóide. Foi verificado que camundongos 129 infectados com 5 dias de 

infecção, apresentam um aumento de células CD11b+, que reduzem um pouco no 12° dia de 

infecção e voltam a aumentar gradativamente no decorrer da infecção, durante os 19° e 26° dias 

(Figura 12E). Por outro lado, camundongos 5-LOko infectados, na fase inicial de infecção, não 

apresentam aumento na população de células CD11b+ (Figura 12E). Estes animais apresentam 

um aumento de células esplênicas CD11b+ no 12° dia de infecção, que se mantêm ao longo da 

infecção (Figura 12E). No entanto, o aumento de células CD11b+ observado em camundongos 5-

LOko infectados é numericamente a metade do verificado em camundongos 129 infectados. 
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Figura 12. Análise fenotípica de diferentes populações celulares esplênicas provenientes dos diferentes grupos 

experimentais. Os dados da figura expressam os valores obtidos na análise de populações celulares do baço dos 

diferentes grupos experimentais com 5, 12, 19 e 26 dias de infecção (n=5, por grupo experimental) obtidas por 

citometria de fluxo, conforme descrito no item 3.11. Os dados representam os resultados de um experimento dentre 

dois realizados com resultados similares. 

  

E 



4.7. Quantificação dos níveis séricos de NO3 e NO2 (produtos de oxidação do óxido nítrico – 

NO) em camundongos 129 e 129 5-LOko infectados por T. cruzi. 

Os dados relativos às dosagens de NO3 e NO2 indicam que animais infectados por T. cruzi 

não produzem níveis significativamente alterados de NO na fase inicial da infecção (5° dia), 

quando os níveis de NO3 e NO2 foram semelhantes aos níveis basais medidos em soros de 

animais controles (Figura 13). Ao analisar os soros obtidos de animais com 12 ou mais dias de 

infecção, verificou-se que há um aumento significativo nos níveis séricos de NO3 e NO2, quando 

comparados aos animais controles. Verificamos que os níveis máximos em animais infectados 

seriam produzidos ao redor do 19° dia de infecção (Figura 13). Os dados indicam que no 19° dia 

após infecção, os soros de animais 129 infectados apresentaram maiores quantidades de NO3 e 

NO2, quando comparados aos níveis séricos de animais 5-LOko infectados (Figura 13). As 

diferenças nos níveis séricos de NO3 e NO2 entre camundongos 129 infectados e 5-LOko 

infectados não foram observadas em amostras de soro com 12 ou 26 dias de infecção. 

5 12 19 26
0

25

50

75

100

125

*

#

*

*
*

*
*

129
5-LOko
129 Infectado
5-LOko Infectado

Dias após a infecção

N
O

2/
N

O
3

(m
M

)

 
Figura 13. Níveis séricos de NOx em camundongos infectados pelo Trypanosoma cruzi. Os dados indicam a 

média ± SEM da dosagem de NOx (NO2/NO3) em soros pelo método de Griess utilizando nitrato redutase após 5, 12, 

19 e 26 dias de infecção (n=5, por grupo experimental), conforme descrito no item 3.6. A figura representa os dados 

de um experimento dentre dois realizados com resultados semelhantes. *grupo infectado comparado ao grupo 

controle; #grupo 5-LO-/- infectado comparado ao grupo 129 infectado; p<0,001.  

 

 



4.8. Análise dos níveis séricos de anticorpos específicos para T. cruzi em camundongos 129 e 

129 5-LOko infectados. 

 Para avaliar a se a produção de anticorpos específicos ao parasita estariam relacionados 

com a resistência a infecção ao T. cruzi verificados em camundongos 5-LOko, avaliamos os 

níveis séricos de anticorpos em animais com 19 e 26 dias após a infecção. Nossos dados indicam 

que durante a infecção ocorre produção de anticorpos específicos da classe IgG (Figura 14A e 

Figura 14B), que são predominantemente do isotipo IgG2a (Figura 14E e Figura 14F), mas não 

do isotipo IgG1 (Figura 14B e Figura 14C). Nossos dados indicam que camundongos 5-LOko 

infectados e camundongos 129 infectados apresentam níveis semelhantes de IgG específicos ao 

parasita 19 dias após a infecção (Figura 14A), no entanto, 26 dias após a infecção os 

camundongos 5-LOko surpreendentemente apresentaram menores níveis séricos de IgG 

específicos ao parasita quando comparados aos níveis séricos desta classe de anticorpos em 

camundongos 129 infectados (Figura 14B). A determinação dos isotipos indicou que os níveis 

séricos de IgG2a em camundongos 5-LOko são menores aos observados em camundongos 129 

infectados, tanto após 19 quanto 26 dias de infecção (Figura 14E e Figura 14F)  
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Figura 14. Níveis séricos de anticorpos específicos para o parasita da classe IgG em camundongos infectados 

com Trypanosoma cruzi. Os soros dos diferentes grupos experimentais foram obtidos 19 e 26 dias após a infecção. 

A analise dos anticorpos específicos foi determinado por ELISA indireto conforme descrito em material e métodos. 

Os dados da figura expressa média ± SD obtidos da análise individual dos soros (n=6, por grupo experimental) é 

representativo de um experimento de 2 realizados com resultados semelhantes. Nos gráficos C, D e F há 

significância entre as curvas (p<0,001). 



 

4.10. Avaliação da capacidade de Adesão/invasão (Aderidos e intracelulares) do T. cruzi e 

atividade tripanocida de macrófagos peritoneais de camundongos 129 e 129 5-LOko 

 As analises dos fenótipos celulares no baço demonstram que animais 5-LOko apresentam 

elevação numérica de células F4/80+ em grande parte da fase aguda da infecção pelo T. cruzi 

(Figura 12B). Deste modo, decidimos investigar se estas células estariam envolvidas na 

resistência deste animal a infecção pelo parasita. Deste modo, macrófagos peritoneais de 

camundongos 129 e 129 5-LOko foram obtidos da cavidade peritoneal, estimulados in vitro com 

IFN-γ e LPS e cultivados na presença de T. cruzi (formas tripomastigotas) e divididos em dois 

grupos: 1- para avaliar a Adesão/invasão do parasita nos macrófagos; e 2- para avaliar a 

capacidade tripanocida, avaliada pela recuperação de formas tripomastigotas do parasita após a 

passagem do seu ciclo dentro do macrófago. 

Os dados referentes aos experimentos de Adesão/invasão demonstram claramente que 

macrófagos de camundongos 129 após 4 horas de co-cultivo com o parasita, apresentam menor 

número de parasitas associados e internalizados, comparativamente ao número de parasitas 

associados e internalizados a macrófagos provenientes de camundongos 5-LOko (Figura 15A). 

Ainda, nossos dados indicam que o pré-tratamento dos macrófagos ativados com L-NAME (um 

inibidor de NOS) antes do co-cultivo com os parasitas parece afetar diferentemente a interação e 

internalização do Trypanosoma, facilitando a adesão e entrada do parasita nos macrófagos de 

animais 129 e inibindo a associação e internalização do parasita em macrófagos provenientes de 

animais 5-LOko (Figura 15A). 

Por fim, os resultados referentes à recuperação de parasitas, demonstram claramente que 

macrófagos ativados de animais 5-LOko são extremamente eficientes na destruição do T. cruzi, 

visto que o número de formas tripomastigotas liberados por estas células ao longo de 5 dias de 

infecção é bem menor que o número obtido de macrófagos provenientes de animais 129 (Figura 

15B). De forma importante, nossos dados de recuperação de parasitas em macrófagos ativados de 

animais 129 tratados com L-NAME, sugere que essa droga afeta negativamente a destruição 

intracelular do parasita, como observado para células provenientes de animais 129, mas, não seria 

relevante para a destruição intracelular do parasita por macrófagos ativados provenientes de 

animais 5-LOko (Figura 15B).  
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Figura 15. Avaliação da adesão/invasão do parasita e da atividade tripanocida de células peritoneais 

aderentes. A – tripomastigotas associados e internalizados a macrófagos; B – n° de parasitas recuperados ao longo 5 

dias de infecção. (n=4, por grupo experimental). Os dados do gráfico é representativo de um experimento de 2 

realizados com resultados semelhantes. Os dados indicam a média ± SEM da contagem do número de parasitas 

realizada em 200 macrófagos (A) ou em câmara de Newbauer (B).*# p<0,005 
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5. DISCUSSÃO 

O presente trabalho demonstra que mediadores lipídicos como a PGE2, LTB4 e LTC4 são 

produzidos durante a fase aguda da infecção experimental pelo T. cruzi (cepa Colombiana) em 

camundongos 129 (Figura 1). Pela primeira vez, nossos dados mostram que camundongos 129 

deficientes da enzima 5-lipoxigenase (5-LOko) infectados, quando comparados aos camundongos 

129 infectados, apresentam: (1) uma menor parasitemia durante a fase aguda da doença     

(Figura 2); (2) menor índice de mortalidade (Figura 3); e (3) um menor infiltrado inflamatório, 

com menor número de ninhos de amastigotas no tecido muscular cardíaco (Figura 4 e Tabela 1) 

e esquelético (Figura 5 e Tabela 1). Portanto, indicam que animais deficientes de 5-LO são 

capazes de elaborar uma resposta imune mais eficiente frente o parasita, sugerindo que, na 

infecção pelo T. Cruzi, leucotrienos e outros metabólitos gerados pela enzima 5-Lipoxigenase, 

contribuiriam diminuindo a resistência do hospedeiro frente ao parasito. 

Durante a infecção pelo T. cruzi, tem sido demonstrado que há envolvimento de diversos 

mediadores lipídicos como LTB4 (WIRTH & KIERZENBAUM, 1985a; TALVANI et al., 2002); 

LTC4 (WIRTH & KIERZENBAUM, 1985b); Prostaglandinas (TARLETON, 1988; NOMIZO et 

al., 1995; CELENTANO et al., 1995; PINGE-FILHO et al., 1999; MELO et al., 2003; 

MICHELIN et al., 2005); PAF (TALVANI et al., 2003) PGF2α, 6-keto PGF1α, TXB2 (CARDONI 

& ANTUNEZ, 2004). Embora a dosagem sérica ou em sobrenadantes de cultura de mediadores 

lipídicos como a PGE2 (MELO et al., 2003) e PGF2α, 6-keto PGF1α, TXB2 (CARDONI & 

ANTUNEZ, 2004). tenham sido mostrados anteriormente durante a infecção pelo T. cruzi, nosso 

trabalho é pioneiro demonstrando a produção de LTB4 e LTC4 (Figura 1A e Figura 1C), 

respectivamente. Adicionalmente nossos resultados mostram que animais infectados deficientes 

de Leucotrienos não aumentam a produção de PGE2, como verificados em outros modelos 

utilizando animais 5-LOko (GOULET et al., 1994; PETERS-GOLDEN et al., 2002; OKUNISHI 

et al., 2004), pelo contrario, em grande parte do período de infecção analisado nesse trabalho, os 

níveis de PGE2 em camundongos 5-LOko são semelhantes ou menores aos produzidos por 

camundongos controles infectados (Figura 1B). 

 

5.1. Citocinas e Mediadores lipídicos na infecção 

Para tentar entender o que tornam os camundongos 5-LOko mais resistentes a infecção 

pelo T. cruzi, realizamos a analise da produção de citocinas por células esplênicas. Assim, 



verificamos a produção de IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, IL-12 e IFN-γ por células esplênicas de 

animais controles e animais infectados (Figura 7). Os resultados indicam que células esplênicas 

provenientes de camundongos 5-LOko infectados na fase inicial de infecção produzem mais IL-

1β (5° dia) ou em níveis semelhantes (12° dia) (Figura 7A) e IL-6 (5° e 12° dias) (Figura 7B), 

quando comparados aos níveis detectados em amostras provenientes de animais controles 

infectados. Esses dados nos permitem especular que estas citocinas, produzidas precocemente ou 

em maiores quantidades ou mesmo sendo produzidas em fases subseqüentes, como verificado 

para IL-1β (19° e 26° dias) (Figura 7A) e IL-6 (19° dia) por camundongos 5-LOko, poderiam 

estar envolvidos com os reduzidos números de parasitas circulantes no primeiro pico de 

parasitemia e ausência do segundo pico (Figura 1), bem como, o menor parasitismo nos 

músculos e eliminação mais rápida nestes animais (Tabela 1).  

Esta possibilidade é sustentada, por trabalhos anteriores demonstrando que a produção de 

IL-6 está relacionada com o controle mais eficiente de parasitas circulantes (GAO & PEREIRA, 

2002; OHSHIMA et al., 1998) e a geração de uma resposta imune efetiva contra T. cruzi 

(TARLETON et al., 2000), bem como que, a IL-1β produzida durante a infecção pelo parasito 

(ZANG & TARLENTON, 1996) é importante para eliminação do parasito circulante (REED et 

al., 1989), bem como, parasitas presentes no citoplasma de células musculares (MACHADO et 

al., 2000; FISHERA et al., 2004). 

Em vários modelos experimentais tem sido descrito que Leucotrienos potencializam a 

produção de IL-1β (DINARELLO et al., 1984; ROLA-PLESZCZYNSKI & LEMAIRE, 1985; 

KAGEYAMA et al., 1994; KIM et al., 2006) e IL-6 (POUBELLE et al., 1991; ROLA-

PLESZCZYNSKI & STAHKOVA, 1992; HARIZI et al., 2003), no entanto, em nosso modelo 

onde há deficiência de produção de Leucotrienos estas citocinas estão aumentadas ou em níveis 

semelhantes aos verificados em camundongos controles. Uma possível explicação para esse 

aparente paradoxo seria a redundância funcional dos diferentes mediadores que participam da 

inflamação/resposta imune, deste modo, a produção de IL-1 poderia estar sendo estimulada por 

vias independentes de Leucotrienos (PARKAR et al., 1990), como por exemplo, através de 

moléculas padrão associados aos patógenos (PAMPs) que se associam ao receptor Toll-Like-4 

(TLR-4) (BAUMGARTEN et al., 2001), como os glicoinositolfosfolipídeos do T. cruzi 

(OLIVEIRA et al., 2004). Nesse sentido a produção de IL-6 estaria sendo estimulada na ausência 

de Leucotrienos pela própria IL-1 presente neste nicho (SIRONI et al., 1989; HARIGAI et al., 



1989) ou mesmo pela PGE2, um indutor de produção de IL-6 (MARCINKIEWICZ & CHAIN, 

1993). 

Os dados relativos ao TNF-α indicam que esta citocina é produzida na fase inicial da 

infecção (5° dia) (Figura 7C) e diferentemente do verificado para IL-1β e IL-6, animais 5-LOko 

produzem menores quantidades de TNF-α, quando comparados aos produzidos por animais 

controles (Figura 7C). Embora em níveis inferiores aos verificados no 5° dia de infecção e 

diferentemente dos animais controles infectados, os animais 5-LOko mantém a capacidade para 

produção desta citocina no 12° dia de infecção. Tem sido demonstrado que o TNF-α é produzido 

durante a infecção pelo T. cruzi (TARLENTON, 1988) e contribui para a atividade tripanocida 

(DE TITTO et al., 1986; PLAYFAIR & TAVERNE, 1987) e resistência à infecção (PLAYFAIR 

& TAVERNE, 1987; SILVA et al., 1995).   

Por outro lado a produção excessiva de TNF-α durante a infecção parece contribuir para 

uma maior susceptibilidade ao parasito (RUSSO et al. 1988; STAROBINAS et al. 1991; LIMA et 

al., 2001), levando a exacerbação da imunopatologia nos tecidos infectados (CASTANOS-

VELEZ et al., 1998; ALIBERTI et al., 2001), imunossupressão de linfócitos T 

(ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1995), apoptose de células esplênicas (MARTINS et al., 

1998), indução de caquexia (TRUYENS et al., 1995) ou mesmo choque e morte dos animais 

infectados (STAROBINAS et al., 1991; HÖLSCHER et al., 2000). Neste sentido, é possível que 

manutenção na produção de TNF-α em camundongos 5-LO infectados no 12° de infecção 

(Figura 7C) poderiam estar relacionados a uma mortalidade precoce de parte destes animais 

(Figura 3). Embora em nosso método de detecção de TNF-α não tenhamos observado a 

produção desta citocina por células esplênicas é importante ressaltar que essa citocina 

diferentemente das outras podem ser produzidas por células não hematopoiéticas, que poderiam 

produzir TNF-α e infelizmente não ser detectado ou mesmo o TNF-α funcional expresso na 

membrana das células (LIU et al., 1992). 

Os níveis elevados de TNF-α em animais 129 no 5° dia de infecção (Figura 7C) sugerem 

ainda que LTB4 produzido nestes animais (Figura 1A) poderia estar envolvido na regulação 

positiva de produção de TNF-α durante a fase inicial da infecção. Esta hipótese é reforçada, pois, 

o LTB4 parece modular positivamente a produção de TNF-α (TALVANI et al., 2002). O TNF-α 

em camundongos 5-LO com 12 dias de infecção (Figura 7C) por outro lado estaria sendo 

estimulado pelo IFN-γ, um potente indutor de TNF-α (DINARELLO et al., 1986; Arenzana-



Seisdedos et al., 1987; Hart et al., 1988), presentes em abundancia nessa fase da infecção (Figura 

7F).    

Foi avaliada ainda a produção de IL-10. Nossos demonstram que essa citocina é 

produzida em maiores quantidades na primeira quinzena de infecção (5° e 12° dias) (Figura 7D). 

Verificamos que não há diferenças para produção de IL-10 no 5° dia de infecção entre os 

camundongos controles e camundongos 5-LOko, no entanto, após 12 dias de infecção, podemos 

observar que células esplênicas de animais 5LOko produzem menos IL-10 (Figura 7D). A IL-10 

é produzida durante a infecção pelo T. cruzi e exerce uma atividade imunoregulatória levando a 

susceptibilidade ao parasita (REED et al., 1994), inibindo a atividade tripanocida dos macrófagos 

estimulados pelo IFN-γ (SILVA et al., 1992), nesse sentido, foi verificado que animais 

deficientes de IL-10 (IL-10ko) apresentam menor parasitemia e parasitismo tissular e apresentam 

aumento na capacidade para produção de IL-12, TNF-α e IFN-γ (ABRAHAMSOHN & 

COFFMAN, 1996; HUNTER et al., 1997). Assim, a menor produção de IL-10 em animais 5-

LOko no 12° dia de infecção poderia levar a uma maior produção de TNF-α (Figura 7C), IL-12 

(Figura 7E) e IFN-γ (Figura 7F) nesta fase da infecção e justificaria a menor parasitemia nestes 

animais (Figura 2). O melhor controle de agentes infecciosos em animais 5-LOko e reduzida 

capacidade para produção de IL-10 também foi observado na infecção pelo Schistosoma mansoni 

(SECOR et al., 1998). 

Mais ainda a manutenção para capacidade produção de IL-10 no 19° e 26° dias em 

camundongos 5-LOko, mas, não em camundongos controles (Figura 7D), poderia ser explicado 

por um possível envolvimento da PGE2, pois, camundongos 5-LOko, diferentemente dos 

camundongos controles, mantém a capacidade para produção deste mediador lipídico (Figura 

1B). Essa hipótese é sustentada porque em outros modelos tem sido verificado que a PGE2 

estimula a produção de IL-10 por macrófagos (STRASSMANN et al., 1990; OH-ISHI et al, 

1996) e células dendríticas (KAMBAYASHI et al., 2001; HARIZI et al., 2002). 

Um outro fato relacionado a IL-10 em nosso modelo seria relativo à mortalidade dos 

animais infectados. Nossos dados relativos a IL-10 indicam claramente que animais controles, 

diferentemente dos animais 5-LOko, não produzem IL-10 (19° dia de infecção) (Figura 7D), 

período que coincide com o início da mortalidade deste grupo de animais (Figura 4). Essa 

correlação parece ser verdadeira, pois, animais IL-10ko infectados apesar de apresentarem menor 



parasitemia, morrem mais precocemente que os animais controles (ABRAHAMSOHN & 

COFFMAN, 1996; HUNTER et al., 1997).  

A IL-12 foi descrita como uma citocina estimuladora de células NK (KOBAYASHI et al., 

1989), indutora de produção de IFN-γ por células NK e linfócitos T (CHAN et al., 1991) e seria a 

principal citocina promotora de resistência a patógenos pela resposta imune inata, independente 

de células T (GAZZINELLI et al., 1994; TRIPP et al., 1994), bem como, é fundamental para 

polarização da resposta imune adaptativa mediada por linfócitos (SYPEK et al., 1993).  

De forma importante, verificamos que animais infectados produzem IL-12 (Figura 7E). 

Os nossos resultados indicam que animais 5-LOko infectados apresentam produção aumentada de 

IL-12 em todos os dias de infecção analisados (Figura 7E), sugerindo que a proteção destes 

animais na fase aguda da infecção, poderia estar associada a maior produção desta citocina. A IL-

12 pode ser induzida pelo T. cruzi (FROSCH et al., 1996) e animais IL-12ko são mais 

susceptíveis a infecção pelo T. cruzi (GALVÃO DA SILVA et al., 2003; BASTOS et al., 2002). 

A IL-12 é uma citocina fundamental para a destruição de parasitas circulantes estimulando a 

produção de TNF-α e IFN-γ (HUNTER et al., 1996), que ativam macrófagos e outras células 

fagocíticas para indução de morte intracelular do parasita via indução de óxido nítrico (NO) 

(VESPA et al., 1994; SILVA et al., 1995; ALIBERTI et al., 1996). A IL-12 também é relevante 

para destruição de parasitas nos tecidos (MICHAILOWSKY et al., 2001) via indução de 

quimiocinas e NO em cardiomiócitos (MACHADO et al., 2000). 

O nosso modelo demonstra que a deficiência Leucotrienos levaria a um aumento de 

produção de IL-12. Esse fenômeno parece ser verdade, pois, o bloqueio da ação de Leucotrienos 

in vitro (JOZEFOWSKI et al., 2005) ou in vivo (MACHIDA et al., 2004) por antagonistas de 

receptor para Leucotrienos BLT1, como o U-75302, leva a um aumento de produção de IL-12 por 

células dendríticas. O aumento de produção de IL-12 em camundongos 5-LOko tem sido 

correlacionado com resistência à infecção pelo Schistosoma mansoni (SECOR et al., 1998) e o 

aumento de produção de IL-12 concomitante com a redução de produção de Lipoxina A4 (LXA4) 

em camundongos 5-LOko, com maior capacidade de destruição do patógeno na infecção pelo 

Toxoplasma gondii (ALIBERTI et al., 2002B) e Mycobacterium tuberculosis (BAFICA et al., 

2005). Em outros modelos, embora esteja relacionado à susceptibilidade, o da Strongiloidíase em 

camundongos 5-LOko também foi verificado que ocorre um aumento de produção de IL-12 

(MACHADO et al., 2005) e ainda animais deficientes de 12/15 Lipoxigenase (12/15LOko) 



apresentam deficiência para produção de IL-12 (ZAO et al., 2002). Por outro lado, no modelo de 

infecção pelo Histoplasma capsulatum, o tratamento com um inibidor da FLAP, proteína 

ativadora de 5-lipoxigenase (MK-886), foi verificado que ocorre a inibição de produção de IL-12 

(MEDEIROS et al., 2004). 

Embora neste trabalho não tenhamos demonstrado quem seriam as células produtoras de 

IL-12, as análises do fenótipo celular indicam que seriam as células Gr-1+ (BLISS et al., 2000), 

Gr-1+CD11c+ (GRAGE-GRIEBENOW et al., 2001; DALOD et al., 2002), F4/80+ (FISHER et 

al., 2000; MORDUE & SIBLEY, 2003) na primeira quinzena de infecção e F4/80+ (FISHER et 

al., 2000; MORDUE & SIBLEY, 2003), e IL-12 dependente de células T (UNE et al., 2003 e 

dados não mostrados).  

O IFN-γ faz parte de uma família de citocinas que foi originalmente descrito com um 

potente inibidor replicação viral (ISSAC & LINDENMANN, 1957) e potente ativador de 

macrófagos (SCHULTZ et al., 1977). Os dados relativos ao IFN-γ indicam que células de 

animais infectados produzem IFN-γ (Figura 7F) e demonstram que animais 5-LOko infectados 

comparativamente aos animais controles infectados, produzem maiores quantidades desta 

citocina após 5° e 12° dias de infecção, que é justamente quando começa a aparecer formas 

circulantes do parasita, e estão em menor número. Esses dados indicam que esta citocina poderia 

estar envolvido na melhor eficiência de animais 5-LOko na capacidade de controlar o número de 

parasitas e conseqüente resistência ao parasita.  

De fato trabalhos anteriores corroboram com essa possibilidade, pois, o tratamento de 

animais infectados com IFN-γ previne o aparecimento da fase aguda e reduz a mortalidade dos 

animais (REED, 1988) e a neutralização de IFN-γ in vivo pelo tratamento com anticorpos 

monoclonais anti-IFN-γ tornam animais resistentes susceptíveis levando-os a morte (SILVA et al; 

1992), nesse sentido, foi demonstrado que animais deficientes de receptores para IFN-γ (IFN-

γRko) (HÖLSCHER et al., 1998) ou animais deficientes de IFN-γ (IFN-γko) (MARTINS et al., 

1999) são altamente susceptíveis a infecção pelo T. cruzi elevando de forma drástica o número de 

parasitas no sangue e tecidos e induzindo a mortalidade em 100% dos animais (HÖLSCHER et 

al., 1998; MARTINS et al., 1999). Em outros modelos de infecção/Inflamação também tem 

verificado que a resistência de animais 5-LOko está relacionado ao aumento da produção de IFN-

γ como na Schistosomíase (SECOR et al.,1998), Toxoplasmose (ALIBERTI et al., 2002), 

Tuberculose (BAFICA et al., 2005) e Fibrose pulmonar (PETERS-GOLDEN et al., 2002). 



Tem sido demonstrado que Leucotrienos modulam positivamente a produção de IFN-γ em 

vários modelos como pela estimulação direta de leucócitos do sangue humano (JOHNSON & 

TORRES, 1984; ROLA-PLESZCZYNSKI et al., 1987) ou esplenócitos de camundongos na 

presença LTB4 (ARCOLEO et al., 1995); estimulação de esplenócitos de camundongos com 

LTC4 (KATO et al., 1990); bloqueio da produção de IFN-γ por células mononucleares humanas 

(ANTONELLI et al., 1990) ou esplenócitos de camundongos (KATO et al., 1990) cultivadas com 

inibidor de lipoxigenase, Acido Nordihidroguaiaretico-NDGA ou células T esplênicas 

estimuladas com anti-CD3 e cultivadas na presença de antagonista do receptor de Cis-

Leucotrienos, Montelukast-MNT (SPINOZZI et al., 2004) e infecção pelo Histoplasma 

capsulatum em camundongos tratados com MK-886 (MEDEIROS et al., 2004). 

No entanto, em nosso modelo de infecção com deficiência de produção de LTB4 (Figura 

1A) e LTC4 (Figura 1C), verificamos que há um aumento significativo dos níveis de IFN-γ nos 

5° e 12° dias de infecção (Figura 7F). Estes dados indicam que a ausência de Leucotrienos 

estaria favorecendo a produção de IFN-γ. De fato tem sido mostrado no modelo de 

Schistosomíase (SECOR et al.,1998), Toxoplasmose (ALIBERTI et al., 2002), Tuberculose 

(BAFICA et al., 2005), Strongiloidíase (MACHADO et al., 2005) em camundongos 5-LOko 

também ocorre um aumento de IFN-γ, bem como que, linfócitos T humanos normais estimulados 

com anti-CD3 e cultivadas na presença de antagonista do receptor de Cis-Leucotrienos, 

Montelukast-MNT aumentam a capacidade dessas células para produção de IFN-γ (NAKATA et 

al., 2005).  

Outra possibilidade seria que citocinas presentes nesses animais poderiam estar estimulando 

a produção a produção de IFN-γ em animais 5-LOko. Um candidato possível seria a IL-12 que 

estão aumentados nessa fase da infecção (Figura 7E) e tem sido descrito como um potente 

indutor de IFN-γ (CHAN et al., 1991). De fato, durante que a infecção pelo T. cruzi a IL-12 é 

produzida (ALIBERTI et al., 1996), bem como a IL-18, outro indutor de IFN-γ (MULLER et al., 

2001). 

Ainda, verificamos que os níveis de IFN-γ em camundongos 5-LOko infectados estão 

diminuídos no 19° e 26° dias de infecção (Figura 7F). Uma possível explicação para este fato 

seria pela presença concomitante de IL-10 (Figura 7D). De fato tem sido mostrado que a IL-10 

inibe a produção (TAGA & TOSATO, 1992) e/ou atividade funcional do IFN-γ (FIORENTINO 



et al., 1991). A IL-10 modulando a ação do IFN-γ também ocorreria no modelo de infecção pelo 

T. cruzi (SILVA et al., 1992; GAZZINELLI et al., 1992; MINOPRIO et al., 1993). 

No modelo de T. cruzi e outros parasitas intracelulares o IFN-γ é considerado o principal 

mediador para destruição do parasita e foi à primeira citocina utilizada in vitro para ativação de 

macrófagos de para destruição do parasita localizados intracelularmente (WIRTH et al., 1985). 

Trabalhos anteriores, que a posteriori foram demonstrados como sendo o IFN-γ responsável pela 

ativação de macrófagos para atividade tripanocida (ROFF, 1976; NOGUEIRA & COHN, 1978), 

verificaram que a H2O2 liberada pelos macrófagos seriam relevantes para a destruição do parasita 

(NATHAN et al., 1979) e somente em 1987, Reed e colaboradores demonstraram que o IFN-γ 

ativa macrófagos matando parasitas via H2O2/O2
•-. Trabalhos subseqüentes demonstraram que o 

IFN-γ também seria importante para estimular o macrófago para atividade tripanocida, via óxido 

nítrico (VINCENDEAU & DAULOUEDE, 1991; MUNOZ-FERNANDEZ et al., 1992). O IFN-γ 

também seria importante para matar o Trypanosoma presente no meio extracelular via espécies 

reativas derivadas do oxigênio (ROS) e espécies reativas derivadas do nitrogênio (RNS) 

secretado por macrófagos (Gobert et al., 1998). De fato, o mecanismo mais próximo do que 

estaria ocorrendo in vivo seria o IFN-γ induzindo a morte de parasitas pela secreção concomitante 

de ROS e RNS, pois, o peroxinitrito, uma espécie reativa é gerada pela reação do O2
•- e NO 

demonstrou ter uma potente atividade tripanocida (DENICOLA et al., 1993). No entanto, tem 

sido descrito que o IFN-γ seria capaz de induzir a morte de parasitas intracelulares por via 

independente de ROS e RNS (HALONEN & WEISS, 2000).  

Diversos trabalhos descrevem a participação do óxido nítrico (NO) tanto na resistência, 

como na susceptibilidade à infecção por parasitas, fungos e bactérias (revisto em RILEY et al., 

2006; KJAERGAARD & RASMUSSEN, 1996). Os resultados deste trabalho indicam animais 

infectados produzem NO, medida pelos seus metabólitos NO2 e NO3 (Figura 11), confirmando 

observações anteriores (PETRAY et al., 1994). A produção de NO possivelmente estaria sendo 

estimulada pela IL-12 (Figura 7E; ALIBERTI et al., 1996) e IFN-γ (Figura 7F; VINCENDEAU 

& DAULOUEDE, 1991; MUNOZ-FERNANDEZ et al., 1992), ainda em outros modelos, tem 

sido descrito que o NO durante infecções sistêmicas ou sepse endotóxico, não seriam produzidas 

majoritariamente por células hematopoiéticas e sim por células do parênquima do fígado, 

pulmões e trato digestivo (BULTINCK et al., 2006).   



Os mediadores lipídicos também parecem modular a produção de NO. Tem sido descrito 

que LTC4 induz a produção de NO em células endoteliais (MAYHAN, 1993) e neutrófilos 

(LÄRFANS et al., 1999). O LTD4 também induz produção de NO em neutrófilos (LÄRFANS et 

al., 1999). O LTB4 induz produção de NO em neutrófilos (SCHMIDT et al., 1989; MCCALL et 

al., 1989), potencializa o efeito do PAF e IFN-γ para produção de NO em macrófagos 

(TALVANI et al., 2002) via BLT1 (SEREZANI et al., 2006). Interessantemente a indução de NO 

pela IL-1β em miócitos do ventrículo cardíaco é inibido pelo tratamento com inibidor de 

lipoxigenase, Acido Nordihidroguaiaretico-NDGA (LAPOINTE & STIKINS, 1998). A PGE2 

também regula a produção de NO. Assim, tem sido descrito que a PGE2 potencializa o efeito do 

IFN-γ e TNF-α na estimulação de mRNA para iNOS em macrófagos (MAUEL et al., 1995; 

PINGE-FILHO et al., 1999) e potencializa o efeito da IL-1β para produção de NO em miócitos 

de ventrículo cardíaco (LAPOINTE & STIKINS, 1998). 

Nossos dados demonstram que camundongos 5-LOko infectados apresentam níveis 

séricos de NO semelhantes (12° e 26° dia de infecção) ou mesmo significativamente inferiores 

(19° dia de infecção), aos verificados em camundongos 129 infectados (Figura 11).  A produção 

de níveis semelhantes por animais infectados controles e 5-LOko no 12° dia de infecção são 

intrigantes, pois, os animais controles apresentam como indutores de NO: baixos níveis relativos 

de IL-12 e IFN-γ e altos níveis relativos de PGE2 e LTB4; apresentam como inibidores da 

produção de NO: altos níveis relativos de IL-10. Este perfil de mediadores correlaciona com um 

elevado número de parasitas circulantes e nos músculos, e presença de maior infiltrado 

inflamatório. Por outro lado, animais infectados 5-LOko apresentando níveis semelhantes de NO 

observados em animais controles apresentam como indutores de NO, altos níveis relativos de IL-

12 e IFN-γ e baixos níveis relativos de TNF-α e PGE2 e apresentam como inibidores da produção 

de NO, menores níveis relativos de IL-10. Este quadro correlaciona com um menor número de 

parasitas circulantes e nos músculos e presença de menor infiltrado inflamatório. 

Embora tenhamos consciência que estes mediadores não refletem o universo do que 

estaria de fato ocorrendo in vivo, poderíamos especular que possivelmente haveria uma 

preponderância funcional de determinado (os) mediador (es), por exemplo, o fato de animais 

controles infectados terem como os mais abundantes indutores de NO a PGE2 e LTB4 e 

quantitativamente menores níveis de IL-12 e IFN-γ possivelmente favoreceria a predominância 

da atividade modulatória dos altos níveis de IL-10. Este fato poderia ser justificado, pois, a IL-10 



modula a produção de IL-12 e IFN-γ (ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1996; HUNTER et al., 

1997), modula atividade microbicida de macrófagos estimulados com IFN-γ (SILVA et al., 1992; 

GAZZINELLI et al., 1992; MINOPRIO et al., 1993), mesmo na presença de LTB4 (TALVANI et 

al., 2002) o que justificaria o grande número de parasitas circulantes, mais ainda os altos níveis 

de PGE2 poderia ser as responsáveis pelos maiores níveis de IL-10 (STRASSMANN et al., 1990; 

OH-ISHI et al, 1996) e finalmente o maior infiltrado inflamatório seria decorrente da presença 

dos altos níveis de LTB4 que induziriam a migração de macrófagos (FORD-HUTCHINSON et 

al., 1980; MIGLIORISI et al., 1987; SERHAN & PRESCOTT, 2000), células T (JORDAN et al., 

1986; TERNOWITZ et al., 1986; BACON et a., 1988; ROSS et al., 1990; LEPPERT et al., 1995; 

TAGER et al., 2003) e células TCD8+ (GOODARZI et al., 2003; OTT et al., 2003; MEDOFF et 

al., 2005; MIYAHARA et al., 2005) e o maior infiltrado inflamatório de células mononucleares 

também poderia ser devido à ação do LTC4 (HONIG et al., 2003). A inabilidade de animais 129 

infectados destruírem parasitas nos tecidos, também, poderia ser atribuída ao LTB4 que inibiria a 

atividade funcional da IL-1β detectada nestes animais de induzir a produção de NO pelos 

miócitos (LAPOINTE & STIKINS, 1998). 

Já em animais 5-LOko infectados que apresentam como indutores de NO: altos níveis 

relativos de IL-12 e IFN-γ e baixos níveis relativos de TNF-α e PGE2 não permitiria a atividade 

regulatória da IL-10 que se apresentam diminuídos. Deste modo, mecanismos importantes para o 

controle do parasita seriam preservados como a IL-12 que estimularia a produção de TNF-α e 

IFN-γ (HUNTER et al., 1996) e induziria uma atividade tripanocida eficiente em macrófagos 

para destruição intracelular via ROS (NATHAN et al., 1979; REED et al., 1987) e RNS 

(VINCENDEAU & DAULOUEDE, 1991; MUNOZ-FERNANDEZ et al., 1992). A IL-12 ainda 

poderia ativar células NK para destruição de parasitas circulantes (LIEKE et al., 2004). O IFN-γ 

por sua vez poderia também contribuir para a destruição de parasitas circulantes por mecanismos 

dependentes de ROS e RNS (GOBERT et al., 1998) ou intracelularmente por mecanismos 

independentes de ROS e RNS (HALONEN & WEISS, 2000) e desta forma levaria a redução de 

parasitas circulantes que são observados em camundongos 5-LOko nessa fase da infecção. A 

ausência de Leucotrienos inibiria a migração de células e conseqüente redução no infiltrado 

celular inflamatório nos músculos, bem como, permitiriam que a IL-1β (MACHADO et al., 2000; 

FISHERA et al., 2004) elevada nessa fase da infecção em sinergismo com a PGE2 (LAPOINTE 

& STIKINS, 1998) presentes nessa fase da infecção, juntamente como a IL-12 (MACHADO et 



al., 2000; MICHAILOWSKY et al., 2001) estimulariam a produção de NO em miócitos para 

destruição de parasitas localizados em seu citoplasma. 

No 19° dia de infecção, que temporalmente correlaciona com o segundo pico de 

parasitemia (Figura 2), bem como, uma mortalidade maior em camundongos controles (Figura 

3), verificamos que correlaciona com a presença de elevados níveis de NO sérico nestes animais. 

Ao contrário, camundongos 5-LOko infectados apresentam número muito reduzido de parasitas 

circulantes (Figura 2), apresentam uma redução significativa nos níveis de NO séricos, 

associados ao maior percentual de sobrevida dos animais 5-LOko (Figura 2). 

Os níveis elevados de NO em animais controles infectados poderiam ser decorrentes da 

ausência de níveis detectáveis de IL-10 (ROGGERO et al., 2002) e presença de indutores do NO 

como a IL-12 e IFN-γ e principalmente pelos elevados níveis de LTB4 e LTC4. A produção 

excessiva de NO poderia levar a um quadro de susceptibilidade verificada nestes animais, de fato, 

elevada quantidades de NO tem sido relacionado com a susceptibilidade à infecção pelo parasito 

(MARTINS, 1998; MARTINS et al., 1999; CARDILLO et. al., 2004; BASSO et al., 2004, 

QUAISSI & QUAISSI, 2005; WALLACE, 2005) e no modelo de infecção por Paraccocioides 

brasiliensis (NASCIMENTO et al., 2002; PINA et al., 2006). A excessiva produção de NO 

modularia a atividade funcional de linfócitos T (ABRAHAMSOHN & COFFMAN, 1995), 

seguida de indução apoptose de células esplênicas (MARTINS et al., 1998) e macrófagos ao 

fagocitar células apoptóticas produziriam TGF-β (FADOK et al., 1998), uma potente citocina 

imunossupressora e desativadora de macrófagos (BOUTARD et al., 1995) que poderia também 

ser induzida pela LTC4 (PERNG et al., 2006), e desativar ela própria e outros macrófagos 

propiciando um ambiente favorável para multiplicação do T. cruzi (FREIRE DE LIMA et al., 

2000).  

O LTB4 presentes nestes animais poderia levar a estimulação de receptores estimulados 

por proliferadores de peroxissomos α (PPAR-α) (DEVCHAND et al., 1996) induzindo a 

produção de Heme Oxidase 1 (HO-1), um potente indutor de monóxido de carbono (CO) e 

inibiria a ativação do Fator de Transcrição Nuclear κB (NF-κB) (WAYMAN et al., 2002), assim 

o NO, CO, TGF-β e bloqueio do NF-κB levaria a uma imunossupressão severa em células 

fagocíticas e linfócitos. 

Mais ainda, o LTC4 induziria NO em células da microvasculatura, aumentando a 

permeabilidade vascular e levando o extravasamento de plasma para o tecido, causando um 



quadro de choque (MAYHAN, 1993; BENJAMIM et al., 2005), levando a morte dos animais. De 

fato, tem sido descrito que animais infectados pelo T. cruzi são extremamente susceptíveis a 

indução de choque induzido pela enterotoxina B de Staphylococccus aureus (SEB), levando a 

morte de 100% dos animais (PAIVA et al., 2003).  Ainda, tem sido descrito que a presença de 

TNF-α, IL-12 e IFN-γ na produção diminuída ou ausência de IL-10 também levariam a um 

quadro de choque em animais infectados pelo T. cruzi (HÖLSCHER et al., 2000). Embora em 

nosso modelo não tenhamos detectado TNF-α, um mediador envolvido no choque séptico e 

susceptibilidade a infecção ao T. cruzi (HÖLSCHER et al., 2000) e o LTB4 presente nesses 

animais poderiam potencializar a ação desta citocina (VAN PUIJENBROEK et al., 1999). 

Diferentemente, camundongos 5-LOko sobreviveriam porque não produz Leucotrienos, 

os principais mediadores envolvidos na produção de NO e indução de choque e a presença de IL-

10 possivelmente estaria modulando a produção de NO mediado pela PGE2 presente nessa fase 

da infecção, mas, não pela IL-12, pois, essa citocina somente induz a produção de NO 

dependente de IFN-γ, que estão diminuídos e TNF-α, que estão ausentes (HUNTER et al., 1996). 

Assim, em nosso modelo a resistência e ausência de mortalidade de animais 5-LOko nesta fase da 

infecção estaria relacionado possivelmente à presença de IL-12 (ALIBERTI et al., 1996), IL-1β 

(ZHANG & TARLENTON, 1996), IFN-γ (SILVA et al; 1992), fatores sabidamente ativadores de 

macrófagos, mais ainda, a IL-1β associado a IL-12 poderiam estar ativando células NK 

(HUNTER et al., 1995) para atividade tripanocida (LIEKE et al., 2004) permitindo a esse animal 

controlar eficientemente a infecção pelo T. cruzi. 

 

5.2. Perfil de células esplênicas durante a fase aguda de infecção pelo T. cruzi 

Os resultados referentes à análise fenotípica de células T em camundongos 129 e 5-LOko 

infectados com T. cruzi demonstram que camundongos 5-LOko apresentam menores quantidades 

de células T CD4+ com marcadores de ativação CD69+ (Figura 9A) e CD44+ (Figura 9C) ou o 

marcador de ativação ou de células T regulatórias CD25+ (Figura 9E) e células T CD8+ CD69+ 

(Figura 9B) no baço. Portanto, nossos dados relativos a diferenças fenotípicas de células T em 

camundongos 5-LOko e camundongos 129 durante a infecção por T. cruzi (Figura 9B), indicam 

que mediadores lipídicos, como os leucotrienos, participariam ativamente modulando 

positivamente  ou negativamente a ativação de células T. Tem sido descrito que o papel dos 

Leucotrienos sobre as células T poderia ser direto ou indireto, sendo que na maioria dos modelos 



as ações diretas modulariam positivamente os linfócitos T e as ações indiretas modulariam 

negativamente as células T.  

De fato, foi demonstrado que linfócitos T podem produzir LTB4 (ATLURU et al., 1986), 

LTC4 (AMBRUS et al., 1988) e LTD4 (HOJO et al., 2000) e as atividades exercidas por 

leucotrienos em linfócitos T seriam mediados predominantemente via receptores para 

leucotrienos BLT1 (GOODARZI et al., 2003; MIYAHARA et al., 2005) e receptores para Cis-

leucotrienos CisLTR1 (SPINOZZI et al., 2004; PRINZ et al., 2005). A proliferação de Linfócitos 

T é potencializada por LTB4 (PASCAL & DERREPAS, 1986) e LTC4 (BAILEY et al., 1997). O 

LTB4 seria um mediador importante para linfócitos T secretarem IL-2 (GOODWIN et al., 1986; 

LOS et al., 1995) e induzir de proliferação de células T responsivas a IL-2 ou células T ativadas 

(ATLURU & GOODWIN et al., 1986) via indução de expressão de IL-2R beta (STANKOVA et 

al., 1992).  Importantemente tem sido mostrado que inibidores de 5-LO (SC-45662) (WEIR et al., 

1991) ou antagonistas do receptor de LTB4 (ONO-4057) (MORITA et al., 1999) bloqueiam a 

capacidade dos leucotrienos aumentarem a atividade proliferativa de células T e produção de IL-

2, o que justificaria a redução numérica de Células T ativadas expressando os fenótipos 

CD4+CD69+, CD4+CD25+, CD4+CD44+ e CD8+CD69+ verificado em animais 5-Loko infectados 

e possivelmente seria parte das populações que estariam contribuindo para que camundongos 5-

Loko infectados apresentem uma redução numérica de leucócitos esplênicos, quando comparado 

ao número de células verificadas em camundongos controles infectados (dados não mostrados). 

De forma importante, a ausência de LTC4 em camundongos 5-LOko, poderia explicar a 

redução da expressão de CD44 em células CD4+, pois, LTC4 estimulam a migração e expressão 

de CD44 em linfócitos T para sua localização “homing” em órgãos linfóides periféricos (HONIG 

et al., 2003) e a sua atividade seletiva em células CD4+ é justificável porque diversos trabalhos 

demonstram que os leucotrienos poderiam modular diferentemente células T CD4+ e células T 

CD8+ (ROLA-PLESZCZYNSKI et al., 1982; PAYAN et al., 1984; ROLA-PLESZCZYNSKI et 

al., 1986; ROLA-PLESZCZYNSKI et al., 1987; GUALDE et al., 1991). Mais ainda, a reduzida 

expansão da população de células T CD4+CD25+ em camundongos 5-LOko, também poderiam 

estar relacionado à ausência de Cis-Leucotrienos como o LTC4, porque, foi demonstrado 

recentemente que células T CD4+CD25+ de camundongos apresentam alta expressão mRNA para 

CisLTR1 e são responsivas funcionalmente na presença de Cis-leucotrienos (PRINZ et al., 2005). 



O fato de animais 5-LOko infectados apresentarem ao longo da infecção menor expansão 

da população de células T expressando CD4+CD25+, despertou o nosso interesse em verificar se a 

as células CD4+CD25+ poderiam ser células T regulatórias (Treg) (SAKAGUCHI & 

SAKAGUCHI, 1988; SAKAGUCHI et al., 1995), que modulam negativamente a resposta imune 

e participam do controle de células T auto-reativas, inibição da geração de resposta efetora 

eficiente contra tumores e patógenos (revisto em SAKAGUCHI, 2005). Deste modo em nosso 

modelo, à diminuição de células Treg CD4+CD25+ em camundongos 5-LOko, poderia explicar 

sua eficiência no controle da infecção.  

No entanto, nossos resultados da analise a expressão de GITR, um marcador de Treg 

(SHIMIZU et al., 2002), indicam que animais 5-LOko e animais controles infectados apresentam 

números semelhantes de células CD4+CD25+GITR+ no baço. Esses dados indicam que as células 

CD4+CD25+ aumentadas em camundongos controles infectados não são células Treg e sim 

células T ativadas, bem como, sugerem que células Treg não seriam as responsáveis pela 

resistência ao parasito circulantes em animais 5-LOko, o que corroboram com os achados 

recentes onde foi demonstrado que células Treg CD4+CD25+ teriam um papel limitado durante a 

infecção pelo T. cruzi (KOTNER & TARLENTON, 2007). 

Curiosamente, verificamos que animais 5-LOko apresentam 3 vezes menos células Treg 

naturais CD4+CD25+GITR+ em comparação com animais controles. Esses dados indicam que 

leucotrienos poderiam estar envolvidos na sua diferenciação no timo ou sua sobrevivência em 

órgãos periféricos como o baço. Essa possibilidade é sustentada porque leucotrienos modulam a 

diferenciação de timócitos (MEXMAIN et al., 1985) e células Treg CD4+CD25+ são 

exclusivamente de origem tímica (SAKAGUCHI & SAKAGUCHI, 1988). Mais ainda, foi 

mostrado que células Treg CD4+CD25+ expressando Foxp3+, um marcador alternativo para 

células Treg CD4+CD25+ (SCHUBERT et al., 2001; HORI et al., 2003; FONTENOT et al., 

2003), apresentam elevada expressão de mRNA para CisLTR1 (PRINZ et al., 2005). 

No entanto, não podemos descartar a possibilidade de células T supressoras estarem 

atuando em nosso modelo. Historicamente os primeiros relatos sobre a atividade de leucotrienos 

em células T, indicaram que esses mediadores induziriam células T supressoras (ROLA-

PLESZCZYNSKI et al., 1982; PAYAN & GOETZL, 1983; ATLURU & GOODWIN, 1984). No 

modelo de infecção por T. cruzi tem sido descrito a participação de células T γδ+ supressoras 

(CARDILLO et al., 1993) e animais deficientes de células T γδ+ (TCRγδko) são mais resistentes 



à infecção pelo parasito (LIMA & MINOPRIO, 1996). Recentemente foi mostrado que Cis-

Leucotrienos estimulam a migração de células T γδ+ via CisLTR1 (PRINZ et al., 2005), 

demonstrando claramente o envolvimento destes mediadores lipídicos na atividade funcional 

destas células. Em nosso modelo, onde há ausência de leucotrienos e Cis-Leucotrienos, os 

animais são mais resistentes, como, verificado em animais TCRγδko (LIMA & MINOPRIO, 

1996) e apresentam redução numérica de células T γδ+ (dados não mostrados). 

 Ainda com relação às células da resposta imune adaptativa, é conhecido que células B 

produtoras de anticorpos têm grande importância no controle do T. cruzi (KIERSZENBAUM & 

HOWARD, 1976; CORSINI et al., 1982) ou mesmo como células produtoras de citocinas 

(MONTES et al., 2006). Os resultados da análise de células B, através do marcador CD19, 

indicam que camundongos 129 infectados apresentam uma expansão destas células no início da 

infecção, que diminuem gradativamente no decorrer da infecção (Figura 10A). Estes dados estão 

em concordância com observações anteriores demonstrando que durante a fase inicial da infecção 

por T. cruzi, há uma fase transitória com ativação/expansão policlonal (MAYOR-WITHNEY et 

al., 1978; SANTOS-BUCH, 1979; ORTIZ-ORTIZ et al., 1980) que resulta na refratariedade 

destas células responderem a antígenos exógenos (MURRAY et al., 1973) e começam a expressar 

Fas e FasL (ZUNIGA et al., 2000) e entram em apoptose espontaneamente “Fratricide” 

(ASKONAS et al., 1979; ZUNIGA et al., 2000) ou induzidos, via produção de PGE2, por células 

mielóides supressoras “Natural suppressor cells” Gr1+CD11b+ (ZUNIGA et al., 2005).   

No entanto, as análises dos níveis séricos de anticorpos da classe IgG específicos para o 

parasito no 19° e 26° dias de infecção demonstram claramente que animais 129 infectados 

produzem anticorpos predominantemente da classe IgG2a, mas não IgG1 e seus níveis séricos 

aumentam com o decorrer da infecção. Esses dados estão em concordância com os dados 

anteriores, demonstrando que animais infectados com o T. cruzi estimulam células B para 

diferenciarem em plasmócitos secretores de IgG2a, mas, não IgG1 (SPINELLA et al., 1992; 

ROWLAND et al., 1992; POWELL & WASSON, 1993). Esses dados também poderiam indicar 

que a redução de Linfócitos B CD19+ verificadas nessa fase da infecção correlacionaria em parte 

com a gradual diferenciação de células B em plasmócitos secretores de anticorpos, nesse sentido, 

há evidências consistentes que plasmócitos deixam de expressar CD19 (CALLIGARIS-CAPPIO 

et al., 1985; JACKSON et al., 1988). 



Por outro lado, camundongos 5-LOko infectados, embora apresentem um menor aumento 

de células CD19+ no 5° de infecção e uma discreta redução numérica no 12° dia de infecção, em 

fases mais tardias como verificado para o 26° dia de infecção, não apresentam redução de células 

CD19+, ao contrário, possuem um aumento de células B (Figura 10A). Estes dados indicam que, 

diferentemente dos animais controles infectados, os animais deficientes de Leucotrienos 

apresentam um deficiência para levar a diferenciação de células B para plasmócitos, de fato, 

verificamos que animais 5-LOko, no 26° dia de infecção, apresentam níveis séricos reduzidos de 

anticorpos IgG e IgG2a. Ainda poderíamos especular que o fato das células B CD19+ estarem 

diminuídas no 12° dia de infecção em animais 5-LOko e produzirem menos IL-10, poderia 

implicar na possível ausência de células B1 produtoras de IL-10 (MINOPRIO et al., 1991; 

MINOPRIO et al., 1993). 

O papel dos leucotrienos em células B tem sido pouco estudado e geralmente em modelos 

in vitro. Foi demonstrado que células B expressam LOX (JAKOBSSON et al., 1991) e produzem 

LTB4 (ODLANDER et al., 1989; JAKOBSSON et al., 1991; WERZ et al., 2000) e o LTB4 

modularia células B potencializando sua ativação, indução de expressão de CD23 e proliferação 

(YAMAOKA et al., 1989) via IL-4 (DUGAS et al., 1990) e diferencia-las para produção de 

anticorpos (YAMAOKA et al., 1994), bem como, estimularia as células B para produção de 

anticorpos com maior afinidade para o Antígeno (PHILLIPS, 1991). O LTD4 também modularia 

positivamente células B ativadas de maneira T dependente, potencializando a diferenciarem em 

plasmócitos via sinalização do CD40 (LAMOUREUX et al., 2006).  

Ainda com relação à redução gradual de células CD19+ em animais controles infectados, 

Zuniga e colaboradores (2005) demonstraram que durante a fase aguda da infecção há uma 

significativa redução do número de células B imaturas decorrente da apoptose induzidas por 

células mielóides supressoras Gr-1+CD11b+ dependente de PGE2. Estes dados sugerem que 

células CD11b+ poderiam estar envolvidas em parte com redução de células CD19+ observada em 

animais 129 com 19 e 26 dias de infecção (Figura 10A), pois, nesse período, foi verificado um 

aumento significativo de células CD11b+ (Figura 10E) e PGE2 (Figura 1B). Ademais, 

camundongos 5-LOko, com 19 e 26 dias de infecção, apresentam menor número de células 

CD11b+ (Figura 10E) e PGE2 (Figura 1B), sendo que, neste período, verificou-se um 

concomitante aumento de células CD19+ (Figura 10A).  



O fato de animais 5-LOko apresentarem número reduzido de células CD11b+, também 

poderiam ser explicados pela ausência de leucotrienos. Embora a expressão de CD11 em 

leucócitos, possa ser induzida de forma independente de leucotrienos (WEBER et al., 1997; 

SELLMAYER et al., 1997), em vários modelos de inflamação ou infecção tem sido mostrado que 

LTB4 (SHOWELL et al., 1996; PARTRICK et al., 1997) e 5-oxo-6,8,11,14-Acido 

eicosatetraenoico (5-oxo-ETE) (POWELL et al., 1999) induzem a expressão de CD11b+ em 

leucócitos e a modulação da expressão de CD11b na ausência de Leucotrienos, foi confirmada 

utilizando o bloqueio com o antagonista de receptor para LTB4 LY293111Na (ALLEN et al., 

1996; VAN PELT et al., 1997), BIIL 284 (ALTEN et al., 2004); antagonista de receptor de Cis-

Leucotrienos como o Montelukast (GAGRO et al., 2004); pelo tratamento concomitante de LTB4 

e CP-105,696, um antagonista de LTB4 (SHOWELL et al., 1996) e animais deficientes de BLT1 

(SCOTT et al., 2004). 

Os nossos dados corroboram com as investigações realizadas in vitro demonstrando que 

leucotrienos são importantes para diferenciação de células B em plasmócitos secretores de 

anticorpos, bem como in vivo, como demonstrado recentemente nos modelos de infecção pelo 

Schistosoma mansoni (SECOR et al., 1998) e Strongiloidíase (MACHADO et al., 2005) em 

animais 5-LOko e Asma experimental induzida pela OVA em camundongos BLT1ko 

(TERAWAKI et al., 2005) e de forma importante, sugere que anticorpos da classe IgG 

possivelmente teriam um papel limitado na proteção do animal durante a fase aguda da infecção 

pelo T. cruzi, foi descrito que o controle de parasitas circulantes não seria dependente de 

anticorpos (KIERSZENBAUM & PIENKOWSKI, 1979; SCOTT, 1981; TRISCHMANN, 1983; 

MINOPRIO et al., 1986; MINOPRIO et al., 1989b; MILLER et al., 1997; KUMAR & 

TARLETON, 1998). 

Os dados relativos a análises fenotípicas de linfócitos T e linfócitos B indicam que a 

resistência em camundongos 5-LOko infectados é verificada em condições onde há uma menor 

ativação de Linfócitos T, Linfócitos B e ausência de redução de células T CD4+CD25+GITR+, 

células reconhecidamente envolvidas pela resistência ao parasito (KIERSZENBAUM & 

PIENKOWSKI, 1979; REED, 1980; KIERSZENBAUM & HOWARD, 1976; CORSINI et al., 

1982; KOTNER & TARLENTON, 2007). No entanto, devemos deixar claro que isso não implica 

que essas células não sejam importantes e não sejam funcionais, pois, os linfócitos são células 

fundamentais para a geração e manutenção de uma resposta imune protetora ao parasito 



(MINOPRIO et al., 1987; RUSSO et al., 1988; ARAÚJO, 1989; ROTTENBERG et al., 1992; 

TARLETON et al., 1992; HOFT et al., 2000; KUMAR & TARLETON, 2001).  

Os nossos dados, de forma inédita indicam claramente que leucotrienos seriam relevantes 

para a expansão e manutenção destas células e consequentemente estaria também afetando o seu 

repertório durante a fase aguda de infecção pelo T. cruzi. A resistência de animais 5-LOko e 

alteração no repertório de linfócitos é compatível com a correlação entre expansão de linfócitos e 

susceptibilidade a infecção pelo parasito (NOGUEIRA et al., 1981) e as alterações no padrão de 

citocinas produzidas durante a fase aguda nesses animais com os recentes relatos sobre alterações 

no repertório e função dos linfócitos T mediados pelo FasL (LOPES et al., 1995, LOPES et al., 

1996; SILVA et al., 2005; COSTILLA GUILHERMO et al., 2007).  

O marcador Gr-1 (Ly-6G), é expresso preferencialmente em neutrófilos maduros e 

imaturos, sub-populações minoritárias de linfócitos ativados (HESTDAL et al., 1991; FLEMING 

et al., 1993), determinados macrófagos ativados (HESTDAL et al., 1991) e células dendríticas 

plasmocitóides (NAKANO et al., 2001). Os nossos resultados indicam que no início da infecção 

(5 dias), animais 129 infectados apresentam um maior número de células Gr-1+ comparados aos 

5-LOko infectados. O número reduzido de células Gr-1 em camundongos 5-LOko infectados 

poderia ser devido à ausência de leucotrienos, já que tem sido descrito que LTB4 (HEBERT et al., 

1996) via BLT1 (MURRAY et al., 2003) bloqueiam a apoptose de neutrófilos e a indução de 

apoptose são induzidos pelo tratamento com antagonista de receptor de Leucotrienos como 

SB201146 (LEE et al., 1999) e CP-105,696 (MURRAY et al., 2003); drogas que inibem a 5-LO 

como o BWA4C e inibidores da proteína ativadora da 5-LO (FLAP) como o MK-886 (LEE et al., 

1999). 

No 12° dia de infecção, animais 5-LOko, diferentemente dos animais controles, 

apresentam um grande aumento da população Gr-1+ (Figura 10C). Estes dados sugerem que 

células Gr-1+ seriam importantes durante a infecção por T. cruzi em animais 5-LOko infectados, 

pois este aumento ocorre justamente quando aparecem parasitas circulantes nestes animais e 

comparado com animais controles estão bastante reduzidos (Figura 1A). Deste modo, a presença 

de células Gr-1+ em camundongos 5-LOko infectados poderia estar contribuindo para a 

eliminação dos parasitas, levando a uma redução drástica no segundo pico de parasitemia.  

Essa possibilidade é reforçada, pois trabalhos anteriores demonstraram que neutrófilos 

(reconhecidamente como as principais células Gr-1+) são importantes para o controle de parasitas 



circulantes (VILLALTA & KIERSZENBAUM, 1983; CARDONI et al., 1985). De fato, foi 

demonstrado que a depleção de células Gr-1+ através do anticorpo monoclonal RB6-8C5 em 

animais infectados leva a exacerbação da doença e aumento do número de parasitas circulantes 

(CHEN et al., 2001). Resultados mostrando a relevância de células Gr-1+ na infecção por 

protozoários, usando como modelo a depleção in vivo de células Gr-1+, também foram 

demonstrados na infecção pelo Toxoplasma gondii (SAYLES & JOHNSON, 1996).  

No entanto, se os Leucotrienos são importantes para retardar a apoptose de células Gr-1+ 

como os neutrófilos; quem estaria mantendo estas células vivas e funcionais na ausência destes 

mediadores lipídicos? Uma possibilidade seria o GM-CSF, que semelhantemente ao LTB4 

aumentam a sobrevida de neutrófilos (LEE et al., 1999; MURRAY et al., 2003). E isso parece ser 

possível, pois, o GM-CSF apresenta atividade estimuladora sobre células fagocíticas para 

atividade tripanocida (MORRISSEY et al., 1989) é produzido rapidamente nos primeiros dias de 

infecção pelo T. cruzi (TAKASU et al., 1990) e se mantém em níveis bastante elevados durante a 

parasitemia e o bloqueio in vivo do GM-CSF, pelo tratamento com anticorpos monoclonais anti-

GM-CSF, antecipa o aparecimento da parasitemia e aumenta a mortalidade dos animais 

(OLIVARES FONTT et al, 1996). Neste mesmo trabalho os autores demonstraram que o 

tratamento com GM-CSF reduz significativamente a parasitemia e morte dos animais 

(OLIVARES FONOTT et al, 1996).  

No modelo de Toxoplasma gondii foi demonstrado que neutrófilos Gr-1+ seria uma 

importante fonte de IL-12 (BLISS et al., 2000). Coincidentemente, os níveis de IL-12 em animais 

5-LOko na fase inicial da infecção estão elevados. Assim, podemos especular que possivelmente 

as células Gr-1+ poderia ser uma das células envolvidas na produção de IL-12 em nosso modelo. 

O marcador Gr-1 também pode estar presente em células CD11b+ (APOLLONI et al., 

2000; GONI et. al., 2002), que estão aumentadas em camundongos controles infectados com T. 

cruzi na fase mais avançada da infecção como verificado no 19° e 26° dias, período onde 

verificamos uma grande mortalidade destes animais. Embora não tenhamos dados com dupla 

marcação poderíamos especular que parte das células CD11b+ poderiam ser Gr-1+CD11b+. A 

possibilidade de células Gr-1+CD11b+ estarem associados à morte dos animais seria porque estas 

células induzem imunossupressão (APOLLONI et al., 2000; GONI et. al., 2002) e secretam NO 

(MAZZONI et al., 2002), que estão bastante aumentadas nestes animais. Ao contrário, animais  



5-LOko não apresentam mortalidade significativa nessa fase da infecção e apresentam números 

reduzidos de células CD11b+ e níveis reduzidos de NO. 

A análise de células Gr-1+CD11c+, um marcador de células dendríticas plasmocitóides 

(SORG et al., 1999; ITO et al., 1999; NAKANO et al., 2001), mostra que esta população esta 

aumentada nos animais 129 infectados na fase inicial da infecção (5° dia) e reduz drasticamente à 

medida que a infecção avança e começa aumentar um pouco somente no final da fase aguda (26° 

dia), Ao contrário, animais 5-LOko infectados apresentam um grande aumento destas células no 

12° dia de infecção e permanece com números elevados até o 19° dia (Figura 10D). Estes dados 

sugerem que as células Gr-1+CD11c+ poderia ser parte integrante das células Gr-1+, que também 

estão aumentadas neste período (Figura 10C) e estariam contribuindo para o controle mais 

eficiente do número de parasitas circulantes em camundongos 5-LOko infectados. 

Uma possibilidade seria que as células dendríticas Gr-1+CD11c+ estariam produzindo IL-

12, uma citocina importante no controle da infecção pelo T. cruzi (ALIBERTI et al., 1996). De 

fato, têm sido descrito que células dendríticas Gr-1+CD11c+ são grande produtoras de IL-12 

(GRAGE-GRIEBENOW et al., 2001; DALOD et al., 2002) e nossos dados indicam que animais 

5-LOko infectados (12° e 19° dias) apresentam níveis aumentados de IL-12 (Figura 7C) e 

elevação numérica de células Gr-1+CD11c+ (Figura 10D). Em concordância com esta 

possibilidade, em outro modelo de resistência a infecção, foi mostrado que animais 5-LOko 

infectados com Mycobacterium tuberculosis apresentam números aumentados de células 

CD11c+IL-12+ nos pulmões (BAFICA et al., 2005). Mais ainda, na infecção pelo Toxoplasma 

gondii, a depleção de células dendríticas produtoras de IL-12 torna o animal susceptível 

aumentando a mortalidade dos animais (LIU et al., 2006).  

Uma outra contribuição das células dendríticas Gr-1+CD11c+ para o controle do parasito 

em animais 5-LOko, seria produzindo IFN-γ, pois, o pico de produção desta citocina que ocorre 

no 12° dia de infecção, correlaciona com a fase onde encontramos o maior aumento de células 

dendríticas Gr-1+CD11c+. Esta correlação poderia ser verdadeira, pois, células dendríticas 

plasmocitóides expressando CD11c seriam as únicas células dendríticas capazes de produzir 

elevadas quantidades de IFN-γ (PELAYO et al., 2005). 

A análise do marcador F4/80, uma molécula expressa predominantemente em macrófagos 

maduros/ativados, mostrou que somente camundongos controles apresentam um grande aumento 

de células F4/80+ no 5° dia de infecção (Figura 10B). Estes dados indicam que possivelmente 



estas células seriam as responsáveis pela secreção de TNF-α, que estão aumentadas nestes 

animais, pois, foi demonstrado que o Trypanosoma estimulam macrófagos para produção desta 

citocina (KELLER et al., 1994). Os camundongos controles mantêm elevado o número de células 

F4/80+ durante todo o período analisado, embora ocorra uma discreta redução (12° e 19° dia de 

infecção), quando comparado aos números verificados no 5° dia de infecção. Por outro lado, 

camundongos 5-LOko infectados não aumentam o número de células F4/80+ na fase inicial da 

infecção e aumentam gradativamente células F4/80+ e as mantêm elevadas durante o período 

analisado (26° dia de infecção) (Figura 10B). Estes dados mostram que o número aumentado de 

células F4/80+ coincide com o período em que há parasitas circulantes, indicando um possível 

envolvimento destas células no controle do número de parasitas circulantes.  

A relevância de macrófagos F4/80+ na resistência/proteção do hospedeiro foi demonstrada 

em diversos modelos como na infecção de camundongos com protozoários como Leishmania 

major (SUNDERKOTTER et al., 1993) e Plasmodium chabaudi (SU & STEVENSON, 2000); 

bactéria como o Mycobacterium bovis – BCG (GORDON et al., 1994) e Burkholderia 

pseudomallei (HAQUE et al., 2006) e tumores como o Fibrosarcoma, após administração de 

vacinas gênicas carreando PAMPs de Salmonella typhimurium (PAGLIA et al., 1998). 

Especificamente na infecção pelo T. cruzi, foi demonstrado que macrófagos interagem com o 

parasito in vitro (DVORAK & SCHMUNIS (1972), formas sanguíneas (MIDLER et al., 1973) e 

são consideradas as principais células responsáveis pela remoção e destruição de parasitos 

circulantes (SCHMUNIS et al, 1973; KIERSZENBAUM et al., 1974; HOFF, 1975).  

Em trabalhos com infecção por Toxoplasma gondii, tem sido verificado que a presença de 

células dendríticas F4/80+ Gr-1+ são críticos para o controle do parasito, pela elevada capacidade 

de produzir IL-12 (MORDUE & SIBLEY, 2003), bem como, células dendríticas CD11c+F4/80+ 

produtoras de IL-12 (FISHER et al., 2000). Esses dados nos fazem especular, que possivelmente 

as células F4/80+ aumentadas a partir do 12° dia de infecção em animais 5-LOko infectados, 

seriam em parte, também células dentríticas Gr-1+, assim o gradativo aumento de IL-12 ao longo 

da infecção verificado nestes animais a partir do 12° dia de infecção seriam produzidas por 

células F4/80+ Gr-1+. Mais ainda, existiria a possibilidade das células F4/80+ aumentadas em 

animais 5-LOko infectados no 12° dia de infecção, estarem envolvidos na produção de IFN-γ, 

que em nosso modelo, está bastante aumentada. Nesse sentido foi demonstrado que macrófagos 

F4/80+ secretam IFN-γ após estimulação com IL-12 (PUDDU et al., 1997; WANG et al., 1999). 



Curiosamente células F4/80+ e células CD11c+ estão aumentadas em nosso modelo de infecção 

onde há deficiência de Leucotrienos, fato que também foi verificado em animais 5-LOko 

infectados com Mycobacterium tuberculosis (BAFICA et al., 2005), portanto, sugerindo que 

Leucotrienos poderiam estar envolvidos em sua regulação. 

Os dados relativos às células da Resposta Imune Inata sugerem que células Gr-1+, F4/80+ 

e Gr-1+CD11c+ poderia estar envolvidos na resistência dos animais 5-LOko durante a fase aguda 

da infecção pelo T. cruzi. Estes resultados são de extrema importância, pois, indicam que a 

resistência à infecção estaria relacionado à expansão de células dendríticas plasmocitóides Gr-

1+CD11c+, uma célula especializada em secretar um padrão específico de citocinas do Tipo 1 

(Th1) como a IL-12 e IFN-γ, que apresentam potente atividade estimuladora em células 

fagocíticas como Macrófagos (F4/80+) e Neutrófilos (Gr-1+). 

Nossos resultados demonstram que no período onde começam aparecer formas circulantes 

do parasito, os animais infectados apresentam números aumentados de células F4/80+, mas não 

células Gr-1+, indicando que predominantemente macrófagos poderiam estar envolvidos na 

controle de parasitos. Assim, avaliamos a capacidade de macrófagos peritoneais provenientes de 

animais controles ou animais deficientes em 5-LOko, ativados via IFN-γ e LPS, quanto à 

capacidade de adesão e indução de morte do parasito in vitro. 

 

5.3. Interação e Atividade Tripanocida de Macrófagos 

De forma importante, observamos que macrófagos de animais 5LOko apresentam maior 

número de tripomastigotas associados a sua membrana, sugerindo que a ausência de leucotrienos 

estaria modulando positivamente a expressão de moléculas envolvidas no reconhecimento/adesão 

do parasito. A interação do parasito com as células do hospedeiro, entre eles o macrófago é um 

sistema complexo dependente tanto de glicoproteínas e gicolipideos (DE ARAÚJO JORGE & 

SOUZA, 1984).  Assim, macrófagos ativados na ausência de leucotrienos poderiam ter uma 

expressão aumentada de moléculas sensíveis à ação de neuroaminidase do parasito (LIBBY et al., 

1886) ou mesmo moléculas que reconhecem as glicoproteínas gp-35 e gp-55 (YOSHIDA et al., 

1989) e gp-82 (RAMIREZ et al., 1993) do parasito ou mesmo uma maior expressão de 

polipeptídios de 32 e 34kD (DAVIS & KUHN, 1990), Lectinas do tipo-C (IIDAET al., 1999), 

que reconhecem resíduos de N-Acetil galactosamina (BONAY & FRESNO, 1995) ou galactose 



reconhecidos por trans-sialidases inativas (lectina-like) de parasitos (CREMONA et al., 1999; 

SILBER et al., 2002). 

Um outro fato interessante observado neste trabalho foi que a adição de inibidores de 

Óxido Nítrico Sintase (NOS) com o L-NAME, aumentam a capacidade de interação de 

tripomastigotas por macrófagos ativados de animais controles. É conhecido que macrófagos 

estimulados com LTB4 ou LTC4 produzem NO (SEREZANI et al., 2006) ou estimulados com 

IFN-γ e LTB4 secretam maiores quantidades de NO, bem como que, o bloqueio prévio de 

macrófagos com antagonistas do receptor de LTB4, inibe a capacidade do IFN-γ induzir 

macrófagos para produção de NO (TALVANI et al., 2002). Esta última evidência demonstra que 

possivelmente em nosso sistema, o IFN-γ poderia estar levando a produção de LTB4 que 

sinergicamente com IFN-γ e o LPS via receptor Toll-like 2 (TLR2) (MATSUGUCHI et al., 2000; 

CAMPOS et al., 2001), dependente do fator 88 de diferenciação Mielóide (MyD88) poderiam 

estar levando a produção de NO. 

Este evidencia é muito importante, pois, implicam que o LTB4 poderia estar sendo 

produzido por macrófagos ativados de animais controle. Em outros modelos de adesão de 

leucócitos às células endoteliais, tem sido demonstrado que LTB4 estimula células endoteliais 

permitindo a adesão de leucócitos (RENKONEN et al., 1988) distintos de ICAM-1 

(RENKONEN, 1989) via indução de NO e o pré-tratamento de vênulas do mesentério com L-

NAME aumenta significativamente a adesão de leucócitos ao endotélio e este efeito é abolido 

pelo pré-tratamento com antagonista de receptor de LTB4 (SC41930) (ARNDT ey al., 1993). O 

fato do L-NAME estar aumentando a adesão de leucócitos às células endoteliais é o mesmo que 

verificamos com macrófagos ativados tratados com L-NAME reconhecerem tripomastigotas, 

sugerindo que as moléculas envolvidas na interação leucócitos-células endoteliais e interação 

Macrófagos-T. cruzi seriam moduladas negativamente pelo óxido nítrico. 

Surpreendentemente o tratamento de macrófagos ativados de animais 5-LOko com L-

NAME reduziu drasticamente a capacidade dos macrófagos reconhecem o T. cruzi, sugerindo 

que na ausência de Leucotrienos os sinais mediados pelo IFN-γ e LPS possibilitam a produção de 

NO, de fato isso acontece (PELUFFO et al., 2004), que seria importante para levar essas células 

expressarem moléculas envolvidas no reconhecimento do parasito. 

Estes dados em conjunto, indicam pela primeira vez que macrófagos ao serem sinalizados 

pelo IFN-γ, LPS e pelo T. cruzi, que pode induzir a fosforilação de resíduos Tirosina presentes na 



membrana celular (RUTA et al., 1996) e ativação de proteína quinase C – PKC (VILALTA et al., 

1999) em macrófagos, por exemplo, estariam permitindo a preponderância de sinais 

diferenciados nestes macrófagos ativados na presença ou ausência de Leucotrienos, que refletiria 

na capacidade funcional destas células para o reconhecimento do parasito. 

Mais ainda os nossos resultados referentes à recuperação de parasitos indicam claramente 

que essa sinalização reflete também na capacidade destes macrófagos matarem os Trypanosoma 

intracelularmente, pois, foi verificada uma maior eficiência dos macrófagos ativados de animais 

5-LOko no controle de parasitos intracelulares em comparação com macrófagos ativados de 

animais controles. Corroborando com nossa hipótese, verificamos que o NO é importante para a 

destruição do parasito intracelular por macrófagos controles, mas não, por macrófagos de animais 

deficientes de 5-LO. 

Os dados relativos ao bloqueio por L-NAME de induzir a morte de parasitos 

intracelulares por macrófagos controles confirmam observações anteriores que o NO é importante 

para matar o parasito intracelular (VINCENDEAU & DAULOUEDE, 1991; MUNOZ-

FERNANDEZ et al., 1992; GAZZINELLI et al., 1992) e que leucotrienos potencializam os 

macrófagos ativados para matar o parasito intracelular (WIRTH & KIERZENBAUM, 1985a; 

WIRTH & KIERZENBAUM, 1985b), ou o IFN-γ via produção de NO (TALVANI et al., 2002). 

No entanto, a produção de NO e ROS, são fenômenos interdependentes, que possibilita 

macrófagos produzirem as duas espécies de radicais livres (COFFEY et al, 2002). De fato, os 

eicosanóides podem estimular a produção de ROS em macrófagos ativando a NADPH oxidase 

(SELLMAYER et al., 1996), bem como, a ativação de oxigenases como lipoxigenase, 

cicloxigenase (SELLMAYER et al., 1996; MCLNTYRE et al., 1999) e leucotrienos (LTB4) e cis-

Leucotrienos (LTC4 e LTD4) estimulam macrófagos alveolares para produção de ROS (COFFEY 

et al, 2002; SEREZANI et al., 2005), via BLT1 (SEREZANI et al., 2005). Ainda, diversos 

trabalhos demonstraram que ROS são importantes para o macrófago matar o parasito (ROFF, 

1976; NOGUEIRA & COHN, 1978; NATHAN et al., 1979; REED et al., 1987; GOBERT et al., 

1998) e linhagens de macrófagos deficientes na geração de ROS são ineficientes em eliminar o 

parasito (TANAKA et al., 1983). Assim, é perfeitamente possível a co-existência destes agentes 

oxidantes na destruição do parasito por macrófagos ativados de animais normais.  

Se os macrófagos de animais normais produzem eficientes mecanismos tripanocida fica a 

seguinte pergunta: Por que eles não conseguem matar o parasito de forma eficiente? Essa 



pergunta é sedutora, mas, no momento só podemos especular que esses macrófagos ao serem 

ativados estimulariam cascatas de ativação, que seria mediado por metabólitos da 5-LO, pois, 

apresenta diferença na expressão de moléculas para o reconhecimento do parasito aos verificados 

em macrófagos deficientes de 5-LO. Assim, possivelmente esses macrófagos seriam mais 

sensíveis a ação de PGE2 para inibir a produção de TNF-α (BORGES et al., 1998) ou mesmo 

produzirem IL-10 (STRASSMANN et al., 1994; FREIRE-DE-LIMA et al., 2000) e assim não 

apresentarem capacidade plena para destruição do parasito. Ainda a PGE2 e o NO nestas células 

poderiam induzir a heme oxygenase (HO)-1, impedindo que elas morram (CHEN et al., 2002). A 

IL-10 produzidas por estas células poderiam também causar um desequilíbrio no metabolismo da 

arginina levando a produção preferencial de poliaminas como a putrescina, permitindo que 

parasita possa crescer (FREIRE-DE-LIMA et al., 2000). 

Os nossos resultados de forma pioneira demonstram que na ausência de leucotrienos, 

macrófagos ativados são estimulados de forma diferenciada para reconhecimento do parasito 

dependente de NO e para destruição intracelular do parasito de forma muito eficiente, por uma 

via distinta, independente de NO, o que justificaria os nossos resultados in vivo demonstrando 

uma maior eficiência de animais 5-LOko controlarem a parasitemia durante a fase aguda da 

doença e validam observações anteriores que mediadores distintos do NO estão envolvidos na 

destruição intracelular do T. cruzi pelo macrófago (NATHAN et al., 1979; REED et al., 1987; 

DAMATTA et al., 2000) que foram confirmadas em camundongos iNOS-ko (CUMMINGS & 

TARLETON, 2004). 

Embora não tenhamos realizado experimentos comprobatórios, acreditamos que o fato de 

macrófagos provenientes de animais 5-LOko serem eficientes para matar o parasito independente 

de NO, estaria relacionado à estimulação pelo IFN-γ tanto in vitro como in vivo, que estão 

aumentados na fase da infecção onde há parasitas circulantes e verificamos uma eficiência destes 

animais em seu controle. Essa possibilidade é sustentada por estudos recentes demonstraram que 

a deficiência da proteína 47GTPase (LRG-47) induzida pelo IFN-γ torna os animais LRG-47ko 

bastante susceptíveis a infecção pelo T. cruzi e os macrófagos destes animais embora apresentem 

alta expressão de mRNA para iNOS perdem completamente a habilidade para matar o parasito 

intracelularmente (SANTIAGO et al., 2005), portanto, por hipótese estes macrófagos também 

não apresentariam a maquinaria para a destruição do parasito, verificados em nosso modelo. 



Deste modo, poderíamos especular que a eficiência dos macrófagos dos animais 5-LOko 

na destruição do parasito, seria dependente de IFN-γ como demonstrados anteriormente como 

espécies reativas do oxigênio (ROS) (NATHAN et al., 1979; REED et al., 1987) ou mesmos 

outros mecanismos estimulados pelo IFN-γ, demonstrado em outros modelos, que seriam 

independentes de ROS e RNI in vitro (CATTERALL et al., 1987; HALONEN & WEISS, 2000) 

via Ubiquicitina (HIEMSTRA et al., 1999), limitando o conteúdo intracelular de íons Ferro 

(Murray et al., 1991) ou via Peptídeos antimicrobianos (MCGWIRE et al., 2003; BOULANGER 

et al., 2006) e in vivo (BLANCHARD et al., 2003; GILLMAN et al., 2004; LOEWENICH et al., 

2004). 

Finalmente, especulamos sobre um possível modelo hipotético fundamentado no conjunto 

de dados obtidos neste trabalho para destruição efetiva do parasito intracelular por macrófagos de 

animais 5-LOko. Durante a fase aguda da infecção por T. cruzi na ausência de leucotrienos, 

possivelmente outros mediadores como ROS poderiam estar matando os parasitos circulantes. Os 

animais 5LOko tem níveis de IFN-γ aumentados exatamente no período que começam aparecer 

parasitas circulantes e IFN-γ ativa a NADPH oxidase em macrófagos (KIKUCHI et al., 1996) e 

estimulam macrófagos para atividade tripanocida (WIRTH et al., 1985). Bem como, tem níveis 

detectáveis de TNF-α e IL-1β que também ativa a NADPH oxidase em diversos tipos celulares 

(RHEE et al., 2000), inclusive macrófagos (ROTHWARF et al., 1999; GHOSH & KARIN, 2002; 

JEFFERLES et al., 2001; FREY et al., 2002; LI et al., 2002; GU et al., 2003).  

Mais ainda, os macrófagos do baço são fundamentais na remoção e destruição de parasitas 

circulantes durante a fase aguda (CORDEIRO et al., 1996; UMEKITA et al., 1999; GUARNER 

et al., 2001), Ao interagir com a célula do hospedeiro, formas tripomastigotas de T. cruzi liberam 

fatores solúveis (TARDIEUX et al., 1994; BURLEIGH & ANDREWS, 1995) que ativam a 

enzima fosfolipase C do hospedeiro, culminando na mobilização de Ca2+ de estoques 

intracelulares e geração de diacilglicerol (DAG) (RODRIGUEZ et al., 1995) e a estimulação de 

PKC durante a interação parasito-macrófago (VILALTA et al., 1999) e deste modo levaria a 

ativação da NADPH oxidase. De fato, a infecção de macrófagos leva a expressão de NADPH 

oxidase na membrana celular e associada às vesículas contendo parasitas internalizados (DE 

CARVALHO & DE SOUZA, 1987).  

Ainda, tem sido demonstrado que PAMPs de T. cruzi ancorados em 

Glicosilfosfatidilinositol (GPI) e glicoinositolfosfolipídeos (GIPLs) poderiam associar a TLR2 



expressos em macrófagos (CAMPOS et al., 2001), potencializando a ação de IFN-γ (CAMARGO 

et al., 1997) para a ativação da NADPH oxidase. A sinalização via PAMP-TLR2 é dependente de 

uma proteína adaptadora intracelular MyD88 (MCGETTRICK & O’NEILL, 2004) e animais 

deficientes de MyD88 tornam-se muito susceptíveis na fase aguda da infecção por T. cruzi, com 

mortalidade precoce e baixo índice de sobrevivência, associados a uma incapacidade dos 

macrófagos tornarem-se ativados para produção plena de citocinas, NO e matar o parasito, pela 

reduzida capacidade de fosforilar a Proteína kinase via ERK1/2 e p38MAPK (CAMPOS et al., 

2001), que na forma ativa fosforila a subunidade p47phox ativando NADPH oxidase (EL 

BENNA et al., 1996; DEWAS et al., 2000). De fato, foi demonstrado, posteriormente, que o 

MyD88 é importante para a ativação da p38MAPK e ativação da NADPH oxidase em 

macrófagos para produção de íons O2
•- (MATSUZAWA et al., 2005; LAROUX et al., 2005). 

A IL-1 e IL-6 aumentadas em animais 5-LOko infectados poderiam estimular também a 

produção de hepcidina por hepatócitos (PARK et al., 2001) ou mesmo macrófagos (LEE et al., 

2005; INAMURA et al., 2005; WRIGHTING & ANDREWS, 2006). A Hepcidina é uma proteína 

de fase aguda que controla a homeostase de ferro no organismo e induz o seqüestro de Fe2+ por 

macrófagos (ATANASIU et al., 2006). Altas concentrações de ferro intracelular em células 

fagocíticas são tóxicas e capazes de matar microrganismos internalizados por sua capacidade de 

gerar radicais •OH a partir de H2O2, através da reação de Fenton (GOLDSTEIN et al., 1993). 

Curiosamente em laminas de células aderentes do baço de animais infectados verificamos a 

presença muito maior de ferro intracelular em células aderentes de animais 5-LOko (dados não 

mostrados). Ainda, nesse modelo, verificamos que essas células vivem aderentes vivem por mais 

tempo em cultura que as células aderentes de animais infectados controles (Dados não 

mostrados). Esses dados poderiam explicar o número aumentado de células F4/80+ verificados 

nos animais 5-LOko. 

Os dados obtidos neste trabalho indicam que metabólitos gerados pela 5-LO modulam 

negativamente a geração de uma resposta protetora durante a fase aguda de infecção pelo T. cruzi 

e são diferentes dos dados implicando a LTB4 potencializando o efeito dos macrófagos primados 

para atividade tripanocida dependente de NO e que tratamento in vivo com antagonista do 

receptor LTB4 (BLT1), (CP-105,696) em animais infectados, onde demonstraram que há um 

aumento de parasitemia nestes animais (TALVANI et al., 2002). Uma possível explicação para 

esta discrepância seria que por hipótese o tratamento com CP-105,696 estaria levando ao 



bloqueio somente do LTB4 via BLT1, no entanto, em nosso modelo, também poderia ser pela 

ausência de estimulação em receptores BLT2, de fato tem sido descrito que BLT1 e BLT2 podem 

estar expressos concomitantemente na maioria das células do sistema imune (YOKOMIZO et al., 

2001), mais ainda, o nosso modelo implica na ausência de Cis-LTs como a LTC4 e LTD4 e outras 

como a LXA4 e mesmo assim, os macrófagos primados conseguem controlar eficientemente o 

parasito por uma via distinta de NO. Deste modo, as comparações ficam extremamente 

prejudicadas não só em modelos de inibição farmacológica ou genética de BLT1. Ainda, os 

dados relativos ao efeito verificados em animais infectados com M. tuberculosis em animais 5-

LOko (BAFICA et al., 2005), são opostos aos obtidos com inibidores da FLAP, como o MK886 

(PERES et al., in press), indicando que a inibição farmacológica é diferente de um inibição 

geneticamente induzida onde o animal não produz leucotrienos desde a formação do zigoto. 

Ainda nossos dados na infecção aguda pelo T. cruzi, corroboram com observações 

anteriores que na ausência de leucotrienos em modelos de infecção/inflamação há um aumento de 

produção de citocinas do tipo 1 como a IL-12 e IFN-γ, como verificado para Fibrose Pulmonar 

(PETERS-GOLDEN et al., 2002), S. Mancini (CECO et al.,1998), T. gondii (ALIBERTI et al., 

2002b), M. tuberculosis (BAFICA et al., 2005) e S. venezuelensis (MACHADO et al, 2005). 

A correlação entre ausência de leucotrienos, maiores níveis de citocinas tipo 1 e 

resistência a infecção tem sido verificado neste trabalho e no modelo de  M. tuberculosis 

(BAFICA et al., 2005), embora, no modelo de T. gondii (ALIBERTI et al., 2002b) também tenha 

sido verificado o aumento de citocinas do tipo 1, diferentemente dos animais infectados com T. 

cruzi, os animais infectados morrem mais precocemente. Essa aparente contradição pode ser 

porque em T. gondii, foi observado que esses animais produzem altos níveis de TNF-α e níveis 

altíssimos de NO, o que levariam os animais a morte, ao contrario, embora os níveis de TNF-α 

possam estar envolvidos na morte precoce de parte dos nossos animais 5-LOko, os níveis de NO 

em nossos animais são semelhantes ou inferiores aos verificados em animais controles e a 

maioria controla eficientemente o parasito. Ainda, um fato importante é que diferente do T. 

gondii, o T. cruzi apresenta parasitemia e faz com que tenha características semelhantes a um 

quadro de sepse, de fato, a maior sobrevida de animais 5-LOko com sepse (BENJAMIM et al., 

2005) e o maior sobrevivência durante a fase aguda de infecção pelo T. cruzi, parecem estar 

relacionados com a ausência de CisLTs. Ainda, a capacidade de animais deficientes de 



leucotrienos elaborarem uma resposta preferencialmente Th1, explicaria à susceptibilidade as 

infecções pelo S. mansoni (SECOR et al.,1998) e S. venezuelensis (MACHADO et al, 2005). 

Finalmente foi mostrado recentemente que LTB4 e LTD4 são capazes de estimular a 

atividade Leishmanicida em macrófagos elicitados com tioglicolato, via indução de NO e que os 

efeitos dos leucotrienos são bloqueados por inibidores de FLAP (MK0591) ou antagonistas de 

receptor BLT1 (U57302) e inibidores de NOS (L-NAME) (SEREZANI et al., 2006). Esses dados 

diferem dos nossos, possivelmente porque os nossos macrófagos, embora tenham sido obtidos do 

peritônio, são macrófagos residentes e não foram elicitados pelo tioglicolato, mas, estimulados ex 

vivo com IFN-γ e LPS, um modelo clássico de ativação de macrófagos que podem secretar ROS 

(ADAMS & HAMILTON, 1987) e NO (IYENGAR et al., 1987), enquanto que, macrófagos 

elicitados com tioglicolato estimulados com PMA não secretam ROS (NOMIZO – Tese de 

mestrado), mas, quando estimulados com IFN-γ e LPS (STUHR et al., 1989; COX et al., 1992), 

IFN-γ e S. mansoni (OSWALD et al., 1992) secretam NO, portanto, são macrófagos com níveis 

de ativação diferentes e poderiam refletir em uma maior ou menor resposta aos leucotrienos. 

Ainda, em nosso modelo a atividade tripanocida dos macrófagos ativados de animais 5-LOko 

seriam por um mecanismo independente de NO e de fato Talvani e cols. 2002, mostraram 

claramente que  o antagonista do receptor BLT1 não afeta macrófagos estimulados pelo IFN-γ 

para atividade tripanocida. Mais ainda, os animais controles, que poderiam produzir leucotrienos 

pela estimulação com IFN-γ e LPS, são ineficientes em matar o parasito e a sua atividade 

tripanocida e exacerbada pela presença de L-NAME, portanto, mostrando que o papel dos 

leucotrienos na atividade tripanocida não seria essencial, apenas potencializador.  

De forma importante, os trabalhos relativos à atividade tripanocida do LTB4  (TALVANI 

et al., 2002) e os descritos neste trabalho, mostraram a atividade tripanocida pela recuperação do 

parasito e não pela contagem de parasitos (Leishmania) em macrófagos após 24 horas de cultivo. 

O fato de ter menos Leishmania intracelularmente poderia ser uma conseqüência no 

reconhecimento do parasito pelos macrófagos. O trabalho mostrando a atividade Leishmanicida 

usou como forma infectante, promastigotas. As formas promastigotas de Leishmania podem 

utilizar diferentes receptores para entrar no macrófago como receptores para complemento e 

proteínas ligantes a manose (BLACKWELL et al., 1985; WILSON & PEARSON, 1986), 

curiosamente, formas amastigotas do T.cruzi são reconhecidos por proteínas ligante a manose 

(DOYLE et al., 1986; KAHN et al., 1996). Dados preliminares indicam que diferentemente do 



que ocorre com formas tripomastigotas os macrófagos ativados de animais normais apresentam 

grande capacidade de adesão a formas amastigotas e macrófagos ativados de animais 5-LOko tem 

menor capacidade de adesão com formas amastigotas (dados não mostrados). Assim, 

especulamos que os resultados com Leishmania poderia ser por uma menor adesão e 

internalização do parasito. 

Em relação à infecção in vivo com Leishmania em animais tratados com o inibidor de 5-

LO (zileuton) ou em animais 5-LOko, mostrarem maior susceptibilidade, pela medição de edema 

após a infecção com o parasito é surpreendente. Em outros modelos com a infecção pulmonar 

pelo H. capsulatum e no modelo de infecção pulmonar pela K. pneumoniae, a deficiência de 

leucotrienos torna os animais susceptíveis à infecção, enquanto que, na infecção pelo M. 

tuberculosis (BAFICA et al., 2005) gera resistência.  Deste modo, a única explicação possível é 

que diferentes patógenos por apresentar diferentes tipos de PAMPs e ciclos dentro do hospedeiro 

personalizado, poderiam gerar mediadores pro - inflamatórios e resposta imune adaptativa 

diferenciada que dependeriam mais ou menos dos leucotrienos, bem como, da atividade funcional 

exercida pelos leucotrienos potencializando ou modulando a resposta do hospedeiro. Ainda, 

guardada as diferenças de espécie, recentemente o tratamento com zileuton, em modelo de 

inflamação pulmonar aguda por inalação de ácaros domésticos foi mostrado que embora o 

tratamento reduza drasticamente os níveis de leucotrienos no aspirado brônquico, o nível de 

metabólitos dos leucotrienos na urina não altera significativamente, ainda verificaram que o 

zileuton neste modelo causa neutrofilia e aumenta os níveis de citocinas pró-inflamatórias como a 

IL-6 no sangue (LARSSON et al., 2006). 

Esses dados demonstram a complexidade da resposta do hospedeiro aos patógenos, 

porém, demonstram a participação de mediadores lipídicos nas infecções, portanto, a necessidade 

de mais estudos para saber como estes mediadores atuam durante os diferentes tipos de 

inflamação ou infecção por patógenos. 

Este trabalho demonstra pela primeira vez que leucotrienos são produzidos durante a fase 

aguda de infecção pelo T. cruzi. E que a infecção de animais deficientes em leucotrienos são mais 

resistentes a infecção pelo parasito, demonstrado pelo menor parasitemia, menor número de 

parasitismo tissular e menor mortalidade durante a fase aguda. A resistência ao T. cruzi em 

animais 5-LOko está relacionado com a habilidade de estes animais produzirem citocinas 

inflamatórias como IL-1 e TNF-α e IL-6 e citocinas do tipo 1, como a IL-12, IFN-γ e menos 



PGE2 e IL-10, e aumento no número de células Gr-1+, Gr-1+CD11c+ na fase inicial da doença e 

números aumentados de células F4/80+ e  numero reduzido de células CD11b+ durante o período 

de investigação deste trabalho, que correlaciona com o menor número de parasitas circulantes e 

parasitismo tissular. Verificamos ainda que animais 5-LOko infectados apresentam menor 

inflamação nos tecidos infectados e redução numérica de células T ativadas com o fenótipo 

CD4+CD69+, CD4+CD25+, CD4+CD44+ e CD8+CD69+, ausência de alteração numérica de 

células T regulatórias CD4+CD25+GITR+ e menor capacidade para produção de anticorpos 

parasito-específicos do isotipo IgG2a. E demonstram pela primeira vez que leucotrienos 

poderiam modular a ativação de células T e células B durante a infecção pelo T. cruzi. 

Ainda, verificamos que a maior sobrevivência em animais 5-LOko infectados está 

relacionada à capacidade destes animais controlarem os parasitos já na primeira parasitemia, bem 

como, apresentarem menor parasitemia subseqüente, menores níveis de NO, LTB4 e LTC4 e 

manutenção da capacidade para produção de IL-1, PGE2 e IL-10 e produzirem menos IFN-γ. De 

forma importante, demonstramos que macrófagos ativados de animais 5-LOko são mais 

eficientes para destruição do parasito por mecanismo independente de NO, indicando que outros 

mecanismos poderiam ser relevantes para a destruição intracelular do parasito. Estes dados em 

conjunto, indicam que mediadores lipídicos produzidos pela enzima 5-lipoxigenase, modulam 

negativamente a capacidade dos camundongos para geração de uma resposta imune protetora 

durante a fase aguda da infecção pelo T. cruzi. 
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6. CONCLUSÕES 

- Camundongos na fase aguda de infecção pelo T. cruzi produzem metabólitos do ácido 

aracdônico como PGE2, LTB4 e LTC4; 

 

 - Camundongos deficientes de 5-lipoxigenase (5-LOko) apresentam capacidade para produção 

de PGE2; 

 

- Comparados aos animais controles, os animais 5-LOko apresentam parasitemia mais tardia e 

menor, tem menor parasitismo tissular, menor infiltrado de células inflamatórias e apresenta 

menor taxa de mortalidade durante a fase aguda, indicando que animais deficientes de 

leucotrienos são mais resistentes a infecção pelo parasito; 

 

- A resistência ao parasito verificado em animais 5-LOko está relacionada à capacidade das 

células esplênicas produzirem IL-1β e TNF-α, produzirem mais IL-6, IL-12, IFN-γ e menos 

PGE2 e IL-10, e aumento de células expressando Gr-1 e CD11cGR-1 durante a parasitemia 

durante a parasitemia; 

  

- A morte dos animais controles está relacionada à produção aumentada de NO, LTB4, LTC4, 

níveis maiores de IFN-γ, níveis detectáveis de IL-12 e ausência de PGE2 e IL-10 e  número 

elevados de parasitas circulantes; 

  

- A maior sobrevida dos animais 5-LOko correlaciona com manutenção da capacidade de 

produzir níveis detectáveis de IL-1β, PGE2 e IL-10 e produção reduzida IFN-γ e NO e altos 

níveis de IL-12 e baixíssima parasitemia; 

 

- Animais deficientes de leucotrienos controlam o parasito em condições onde há menor número 

de células T esplênicas ativadas expressando os marcadores CD4+CD69+, CD4+CD25+, 

CD4+CD44+ e CD8+CD69+, ausência de alteração numérica de células T regulatórias 

CD4+CD25+GITR+ e menor capacidade para produção de anticorpos parasito-específicos do 

isotipo IgG2a; 



- A resistência à infecção em animais deficientes de leucotrienos está relacionada com aumento 

de células F4/80+ e redução de células CD11b+ durante a fase aguda; 

 

- Macrófagos ativados provenientes de animais deficientes em leucotrienos, apresentam maior 

capacidade para adesão e internalização de formas tripomastigotas e eficiente atividade 

tripanocida por mecanismo independente da geração de NO; 

 

- Os resultados indicam camundongos controles não conseguem polarizar uma resposta Th1 onde 

há parasitas circulantes e mais tardiamente produzem de altos níveis de leucotrienos, NO e 

citocinas puramente Th1 estão associados à susceptibilidade ao parasita; 

 

- Ao contrário na ausência de leucotrienos, permite a geração de uma resposta 

predominantemente Th1 durante a fase onde há parasitas circulantes, capazes de controlar 

eficientemente o parasita circulante e tissular e uma resposta mais tardia com níveis relativos 

altos de citocinas Th1 e níveis relativos baixos de citocinas Th2 e capacidade para produzir níveis 

detectáveis de PGE2 e níveis mais baixos de NO; 

 

- Estes dados em conjunto demonstram que mediadores lipídicos produzidos pela enzima 5-

lipoxigenase, modulam negativamente a capacidade dos camundongos para geração de uma 

resposta imune capaz de controlar os parasitos circulantes e parasitos localizados nos tecidos, 

portanto, protetora durante a fase aguda da infecção pelo T. cruzi. 
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