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¨A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus.  
Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem 

compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente 
que o espírito humano é obra de força superior, e a mais notável¨  
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RESUMO 

 A malária é uma doença tropical negligenciada causada pelo 

protozoário Plasmodium sp., que é capaz de infectar as células vermelhas do 

sangue e do fígado. Células do perfil Th1 e Th2 desempenham um papel 

importante e podem determinar se existe uma resposta eficaz ou 

suscpetibilidade aumentada à doença. Vários fatores podem atuar sobre estas 

células e influenciam a resposta imunitária, tais como o hormônio leptina que, 

em concentrações elevadas, estimula as células Th1 e, consequentemente, 

macrófagos M1; por outro lado, os baixos níveis de leptina podem favorecer o 

perfil Th2 e a polarização de macrófagos M2. O papel dos macrófagos na 

malária fatal experimental não está claramente descrito. Assim, este trabalho 

teve como objetivo avaliar a regulação de macrófagos M1 e M2 durante a 

infecção com P. berghei NK65 in vitro e mecanismos reguladores, leptina e 

citocinas em camundongos BALB / c. Os animais foram infectados com iRBCs 

/ P. berghei e sacrificados aos 4; 7 ou 14 d.p.i.. De dois em dois dias, os 

camundongos foram pesados e a parasitemia foi estimada; avaliou-se o peso 

da gordura perigonadal, fígado e baço para análise do índice dos mesmos, 

bem como análise macroscópica destes órgãos. Foi realizada análise 

histológica do baço e fígado; e extrato de tecido foi transferido para o ensaio 

de citocina por ELISA. A concentração de leptina sérica foi determinada por 

ELISA. Macrófagos M1 e M2 foram diferenciadas e colocados, in vitro, na 

presença de eritrócitos infectados para avaliar a fagocitose, a eliminação do 

parasitae e a produção de ureia e NO. Nossos dados mostraram que a 

infecção levou à hepatoesplenomegalia, perda de gordura e danos nos 

tecidos. Inicialmente a infecção por P. berghei levou ao aumento da leptina e 

citocinas Th1, seguida por uma imunorregulação com aumento de  IL-4 e IL-

10. que caracterizam a regulação e a polarização de Th2 em 14 dias após a 

infecção. In vitro, os eritrócitos infectados foram capazes de induzir uma 

regulação macrófagos M2, fazendo com que  os mesmos fossem capazes de 

produzir NO, uma molécula característica de macrófagos M1. Apesar da 

produção de NO, não houve diminuição da taxa de infecção, indicando 

mecanismo de escape. Estes dados, juntamente com dados prévios do nosso 
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grupo mostram que a malária experimental é capaz de induzir 

imunomodulação e alterar os perfis de macrófagos, e que isso é devido à 

polarização da resposta de citocinas, que é diretamente influenciado pelo 

hormônio leptina; causando danos no tecido e conduzindo a elevados níveis 

de parasitemia, perpetuando a infecção e levando a morte subsequente. 

 

Palavras chave: Malária experimental, Plasmodium berghei, leptina, 
macrófagos M1, macrófagos M2. 
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ABSTRACT 

 

 Malaria is a neglected tropical disease caused by the protozoan 

parasite Plasmodium sp., which is capable of infecting red blood and liver cells. 

Profile Th1 and Th2 cells play an important role and can determine whether 

there is an effective response or increased sensitivity to the disease. Several 

factors may act on these cells and influence the immune response, such as 

leptin hormone, which in high concentrations stimulates Th1 cells and 

consequently M1 macrophages; on the other hand, leptin low levels may favor 

Th2 profile and M2 macrophages polarization. The macrophages role in the 

experimental fatal malaria is not clearly described. Thus, this work aimed 

evaluate the regulation of M1 and M2 macrophages during infection with P. 

berghei NK65 in vitro and regulatory mechanisms, leptin and cytokines in 

BALB / c mice. The animals were infected with iRBCs / P. berghei and 

euthanized at 4; 7 or 14 d.p.i. Every two days, the mice were weighed and 

parasitemia was estimated; it assessed the weight of the perigonadal fat, liver 

and spleen for index analysis thereof, as well as macroscopic of these organs. 

It was performed spleen and liver histological analysis and tissue extract was 

transferred to cytokine assay by ELISA. Serum leptin was determined by 

ELISA. M1 and M2 macrophages were differentiated and placed, in vitro, in 

the presence of infected mice erythrocytes to evaluate phagocytosis, 

elimination of the parasite, urea and NO production. Our data showed that the 

infection led to hepatosplenomegaly, fat loss and tissue damage. Initially 

infection by P. berghei led to increasing leptin and Th1 cytokines, followed by 

a immunoregulation and increasing IL-4 and IL-10 that characterize the 

regulation and Th2 polarization at 14 day after infection. In vitro, infected 

erythrocytes were able to induce a M2 macrophages regulation, causing the 

same to produce NO, a  characteristic molecule of M1 macrophages. Despite 

the NO production, there was no decrease in infection rate, indicating 

escapement mechanism. These data together with previous data from our 

group show that the experimental malaria is able to induce immunomodulation 

and change macrophages profiles, and that this is due to polarization of 

cytokine response that is directly influenced by the leptin hormone; causing 
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tissue damage and leading to high levels of parasitaemia, perpetuating the 

infection and subsequent death. 

 

Keywords: Experimental malaria, Plasmodium berghei, leptin, M1 

macrophages M2 macrophages. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Malária: breve atualização 

 

A malária é considerada uma doença parasitária tropical e subtropical de 

grande relevância médica e impacto na saúde pública, tanto por sua extensa 

distribuição, quanto pelas elevadas taxas de morbidade e mortalidade. As regiões 

mais afetadas são as tropicais e subtropicais, principalmente o continente africano 

(PAHO 2015). 

 É causada por protozoários intraeritrocíticos do gênero Plasmodium. 

Foram descritas, até o momento, cinco espécies que infectam o homem: P. 

falciparum, P.vivax, P. malariae, P. ovale e P. knowlesi (Singh et al. 2004; Cox-

Singh et al. 2008). Entre as espécies, P. falciparum é a espécie mais relacionada 

aos casos de mortalidade pela doença (Gardner et al. 2002).  

Os parasitos são transmitidos ao homem quando fêmeas dos mosquitos do 

gênero Anopheles, durante o repasto sanguíneo, inoculam no hospedeiro 

vertebrado as formas infectantes (esporozoítos), que ganham acesso à circulação 

sanguínea, nesta fase aparecem os sintomas clínicos da doença, principalmente 

episódios de febre e dores (Crompton et al. 2014). 

A doença é endêmica em mais de 100 países e um relatório divulgado pela 

Organização Mundial de Saúde (World Health Organization 2015) estimou que 

cerca de 3,4 bilhões de pessoas estão sob risco de infecção e cerca de 207 

milhões de casos de malária ocorreram globalmente durante o ano de 2013 (World 

Health Organization 2015). Calcula-se que a cada ano cerca de 100 a 150 milhões 

de pessoas adquirem a doença e que aproximadamente 584 mil mortes ocorrem, 

e estão associadas principalmente a crianças e gestantes das regiões tropicais da 

África, Ásia e Américas (World Health Organization 2015). 

A realidade socioeconômica das populações mais afetadas pela doença é 

parte dos diversos fatores que contribuiriam para a elevada incidência, risco 

elevado de infecção e morte causados pela malária. Dessa forma, países tropicais 
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e subdesenvolvidos, como por exemplo no continente africano, onde os cuidados 

com saúde básica e métodos de prevenção são escassos, se tornaram as 

principais zonas endêmicas. 

Apesar das regiões mais afetadas estarem dentro do continente africano, 

a enfermidade também está presente nas Américas, sendo endêmica em 21 

países, principalmente na América do Sul, onde 70% dos casos estão 

concentrados no Brasil, Colômbia e Venezuela (World Health Organization 2010).  

Há 120 milhões de pessoas sob risco de infecção somente na América 

Latina, e apesar dos avanços com relação ao controle da malária na última 

década, mudanças ambientais e populacionais ameaçam essas conquistas, pelo 

fato de poderem acelerar o clico de vida do parasito e do vetor (Alimi et al. 2015). 

No Brasil, a malária é a mais expressiva das endemias, presente principalmente 

na região amazônica devido às suas condições climáticas, com hidrografia 

abundante, chuvas frequentes e enchentes, que favorecem os criadouros dos 

vetores. No ano de 2011, 99,7% da transmissão da malária concentrou-se nesta 

região, que é composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, compreendendo 807 

municípios (Brasil. Ministério da Saúde 2013). Em 2014, aproximadamente 139 

mil casos de malária foram reportados no país, continuando mais de 90% desses 

casos na região amazônica (Dotrário et al. 2016).  

Apesar de ser a doença endêmica de maior relevância no país, fora da 

região amazônica a malária não é tratada como tal. Apenas 19% dos casos de 

malária que ocorrem na região extra amazônica são diagnosticados e tratados 

dentro das primeiras 48 horas após o início dos sintomas, ao contrário do que 

acontece na região amazônica, onde há mais atenção voltada para os casos. Há 

então, uma alta proporção de casos de malária severa nas regiões não endêmicas 

brasileiras, onde a taxa de fatalidade da malária é maior do que na região 

endêmica (de Pina-Costa et al. 2014). As regiões extra amazônicas brasileiras 

afetadas estão demonstradas na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa do Brasil mostrando as regiões extra amazônica. (Lorenz et al. 2015). 

 

Entre 2000 e 2014, o Brasil alcançou uma queda de 78% na incidência de 

malária no país, mas ainda assim, atualmente contribui com 42% dos casos da 

doença na América Latina (PAHO 2015). Em novembro de 2015, foi criado o Plano 

Para Eliminação da Malária no Brasil, destacando a relevância de estudos 

endêmicos e experimentais acerca da doença para que tal objetivo seja atingido, 

além de demonstrar que é uma doença que, mesmo com as conquistas recentes, 

traz preocupações para o país (Ferreira & Castro 2016). 

A malária está entre as principais doenças tropicais negligenciadas 

(Neglected Tropical Diseases – NTDs) no mundo (Allotey et al. 2010). As NTDs 

são um grupo diverso de doenças transmissíveis que prevalecem em regiões 

tropicais e subtropicais em 149 países, principalmente países subdesenvolvidos 

e populações pobres, e afetam mais de um bilhão de pessoas, sendo que o gasto 

com tratamento das consequências geradas pela doença, supera os gastos com 

prevenção e atenção básica (Mensah et al. 2016).  Em operacionalização da 

Declaração do Milênio, através dos Objetivos de Desenvolvimento Milenares 

(Millennium Development Goals – MDGs), vários fatores que causam e sustentam 

a pobreza foram destacados e as maiores consequências observadas foram 

aquelas relacionadas à saúde pública. Há um termo criado nos MGDs, chamado 

de ¨big three¨, que agrupa HIV/SIDA, tuberculose e malária, colocando essas 
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doenças como prioridade entre as NTDs, já que juntas elas são causa de mais de 

cinco milhões de mortes por ano (Lopez & Mathers 2006). As dificuldades ainda 

presentes relacionadas às doenças negligenciadas são grandes e limitam o 

desenvolvimento de drogas, vacinas, intervenções preventivas, tratamento, 

fundos de pesquisa e o principal, que é a qualidade de vida das populações 

afetadas. Foram então criadas iniciativas para reunir recursos que tornem 

possível colocar estratégias em prática para lidar com esse problema de saúde 

pública global, que infelizmente encontra-se negligenciado (Ravishankar et al. 

2009). 

 

1.2 Ciclo Parasitário 

 

 A infecção se inicia durante o repasto sanguíneo, quando a fêmea do 

mosquito do gênero anófeles injeta saliva contendo esporozoítos na corrente 

sanguínea do hospedeiro. Após a inoculação do parasito, o ciclo de 

desenvolvimento do Plasmodium no hospedeiro vertebrado é altamente 

complexo, composto de duas etapas principais: uma que ocorre no fígado, fase 

hepática (assintomática) e outra eritrocítica (sintomática). Na fase hepática, os 

esporozoítos infectam os hepatócitos e se diferenciam em merozoítos. Os 

merozoítos infectam as hemácias e iniciam a fase eritrocítica com multiplicação 

dos parasitos até o rompimento do eritrócito e liberação de mais parasitos e 

também dos metabólitos tóxicos, gerados pelos mesmos (Figura 2). Nesta fase 

ocorrem os eventos clínicos associados à malária, como a febre alta, sudorese 

intensa, dores de cabeça e no corpo e cansaço (Crompton et al. 2014). 

Durante o ciclo eritrocítico ocorre a elevação da parasitemia, que poderá 

ser limitada pela atuação das células do sistema imune do hospedeiro, prevenindo 

a patologia grave e reduzindo o número de células infectadas. Entretanto, 

normalmente esta resposta não é totalmente eficaz, permitindo a persistência do 

parasito por meses ou mesmo anos no hospedeiro, enquanto há então uma 

infecção assintomática (Stevenson et al. 2011). Isso também ocorre porque 

grupos de esporozoítos que invadiram os hepatócitos podem não evoluir para 

trofozoítos, mas permanecem em fase de latência, na qual podem persistir por 
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anos; estes grupos são chamados de hipnozoítos e podem reativar o processo de 

evolução para as próximas fases do parasito depois de semanas, meses ou até 

anos (Ferrer et al. 2014; Ott 1967). Os processos que levam a essa reativação 

parecem estar relacionados com enfraquecimentos no sistema imune, 

interferências ambientais e características do próprio parasito, mas os 

mecanismos em questão ainda não são claros (Dembélé et al. 2014). Além disso, 

o que agrava o problema é que a morbidade e mortalidade causadas pela malária 

estão exclusivamente associadas à fase eritrocítica do parasito, onde há 

desenvolvimento e proliferação contínua com invasão de novas células. 

Exatamente nesta fase que o repertório imune tem dificuldade em reconhecer as 

células infectadas devido aos mecanismos de evasão do Plasmodium (Oehring et 

al. 2012). 

 

 
Figura 2: Ciclo de vida do Plasmodium. A fêmea do mosquito Anopheles injeta saliva contendo esporozoítos 
na corrente sanguínea (a). Os esporozoítos migram para o fígado e infectam hepatócitos (b). Cada 

esporozoíto se multiplica e dá origem a vários merozoítos (c). Aproximadamente uma semana após a invasão 

do fígado, merozoítos entram na corrente sanguínea e iniciam o ciclo de 48h (d) invadindo hemácias, se 
multiplicando até que a hemácia se rompa e liberando os merozoítos (e), A hemácia é radicalmente 

remodelada e passa a expressar antígenos de superfíce que vão atuar como receptores para uma variedade 
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de ligantes de células endoteliais de vários órgãos (f) promovendo inflamação e obstrução circulatória 

associada a síndromes de malária grave (g). Receptores expressos em hemácias infectadas podem se ligar 

a hemácias não infectadas, contribuindo para a doença (h) (Crompton et al. 2014). 

 

1.3 A Resposta Imune 

 

Tal como o ciclo biológico do Plasmodium, a resposta imune do hospedeiro 

ao parasito é bastante complexa, envolvendo diversos tipos celulares, citocinas e 

quimiocinas, entre outras substâncias, tanto na resposta inata quanto na 

adquirida. Ainda pouco se conhece sobre os mecanismos acerca deles envolvidos 

(Long & Zavala 2016; Langhorne 2004).  

Por ser no estágio eritrocítico que ocorre maior parte dos eventos 

responsáveis pelas manifestações clínicas da doença, este consequentemente, 

tem sido alvo de grande parte dos estudos acerca da imunopatogênese da doença 

(Sundararajan et al. 2013). 

Há vários fatores que contribuem para a manutenção do parasito no 

hospedeiro e a não erradicação do mesmo, como por exemplo as alterações 

morfológicas e funcionais do Plasmodium, seus estágios intra e extraeritrocíticos, 

sua resistência aos medicamentos e ausência de vacina eficaz (Koncarevic et al. 

2007). 

Para discutir sobre o sistema imune e seu papel no curso da malária, é 

necessário salientar que o Plasmodium falciparum tem coexistido e evoluído junto 

com o sistema imune de humanos por mais de 100.000 anos. Assim, é 

assegurado que sua capacidade de se perpetuar e evadir dos mecanismos de 

defesa sejam complexos (Mu et al. 2002).  

Muitos pesquisadores ao longo dos anos têm demonstrado o papel da 

resposta imune específica ao Plasmodium em humanos e modelos animais 

(Langhorne 2004). Entretanto, devido à grande variabilidade dos componentes 

antigênicos do parasito, características ambientais e do hospedeiro, a imunidade 

gerada naturalmente acaba não sendo efetiva em populações que não têm uma 

exposição contínua (Boyd & Kitchen 1945; Scholzen & Sauerwein 2016). 
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1.3.1- A Resposta Imune na Fase Hepática 

 

O primeiro contato do Plasmodium com o sistema imune acontece no 

fígado, sendo então, importante conhecer como acontece a interação imunológica 

neste órgão. No fígado, o maior órgão interno do ser humano, a vascularização é 

abundante com a presença da artéria hepática, veia porta e capilares sinusóides. 

Dessa forma, há grande transporte de sangue, além de antígenos do intestino, 

baço e pâncreas. Devido a este ambiente rico em antígenos, o fígado se 

desenvolveu, no sentido evolutivo, como um ambiente tolerogênico, já que uma 

resposta constante a estes antígenos e seus metabólitos poderia causar grande 

dano tecidual (Chassaing et al. 2014).  

Aproximadamente 60% das células do fígado são hepatócitos, e eles 

mesmos são capazes de controlar alguns aspectos da inflamação. Entretanto, há 

outras células que são importantes para a manutenção e funcionamento do 

fígado, entre essas células, as que compõe o sistema imune são as células 

Natural Killer (NK), células de Kupffer, linfócitos, células dendríticas, macrófagos 

e células estreladas ou células de Ito (Figura 3) (Grakoui & Crispe 2016). 

 

 
Figura 3: Representação esquemática da apresentação de antígenos nos sinusóides do fígado. Placas de 

hepatócitos são separados do sangue circulante nos sinusóides por células endoteliais. No espaço sanguíneo 

ficam as células NK, células NK-T, macrófagos, monócitos, células dendríticas e células de Kupffer aderidas 
à parede endotelial. Para interagir diretamente com os hepatócitos, os linfócitos T CD8+ podem atravessar a 
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parede endotelial. Linfócitos T CD4+ também podem atravessar essa barreira, mas não são capazes de 

interagir diretamente com os hepatócitos.(Grakoui & Crispe 2016). 
 

 

O Plasmodium invade os hepatócitos por invasão direta do citoplasma, que 

parece ser mediada por uma interação primária com as células de Kupffer (Sacks 

2015; Baer et al. 2007; Pradel & Frevert 2001).  

Os antígenos expressos pelo esporozoíto estariam então acessíveis para 

apresentação via MHC de classe I, mas o parasito induz a formação de um 

vacúolo parasitóforo cujo a membrana contém proteínas tanto do parasito como 

do hospedeiro. Essa membrana coordena a interação entre o parasito e o 

hepatócito infectado, a extensão dessa interação e a interferência na 

apresentação do antígeno ainda não está totalmente esclarecida, mas sabe-se 

que essa membrana expressa proteínas do parasito como CSP (Circumsporosoite 

Protein) e TRAP (thrombospondin-related anonymous protein/sporozoite surface 

protein 2), permitindo deduzir que as próprias proteínas do parasito presentes 

nesse vacúolo possam ser apresentadas via MHC de classe I (Labaied et al. 2007; 

Swearingen et al. 2016). Como o parasito é intracelular, a defesa imunológica será 

mediada principalmente por linfócitos T CD8+.   

Experimentos com depleção de linfócitos T CD8+ em camundongos 

infectados com Plasmodium mostraram significante elevação da parasitemia 

(Wang et al. 1996; Weiss et al. 1988). Após ativados, os linfócitos T CD8+ entram 

em expansão clonal e são capazes de exercer sua função citotóxica sobre os 

hepatócitos infectados sem haver necessidade de interação com outros tipos 

celulares. Contudo, para uma eficiente ativação primária, desempenho da função 

efetora, sobrevivência e indução de memória, as células T CD8+ dependem da 

interação com os linfócitos T CD4+. Essa interação pode ocorrer em resultado da 

liberação de citocinas, como a interleucina-2 (IL-2), por linfócitos T CD4+ 

previamente ativados; através da função melhorada das células apresentadoras 

de antígenos (APCs), pelo mecanismo de licenciamento; e através da interação 

direta entre os linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+, que requer a expressão de 

CD40 nas células T CD8+ (Williams et al. 2006; Smith et al. 2004; Crispe 2014; 

Xydia et al. 2011). O mecanismo de licenciamento das APCs é o mais eficiente, 

já que elas são capazes de fazer a apresentação antigênica tanto via MHC de 
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classe I, como via MHC de classe II. Entretanto, os hepatócitos, que são as 

principais células infectadas pelo Plasmodium no fígado, são capazes de 

apresentar antígenos somente via MHC de classe I, não sendo então capazes de 

realizar o mecanismo de licenciamento com linfócitos T CD4+ (Crispe 2014). 

Sendo assim, a interação entre um antígeno hepatocelular e o linfócito T CD8+, 

para sua ativação completa, depende de apresentação cruzada via MHC de 

classe I e II. Dessa forma, linfócitos T CD8+ são ativados via MHC de classe I e 

linfócitos T CD4+ também são ativados via MHC de classe II e podem produzir 

citocinas importantes para o linfócito T CD8+ (Figura 4) (Grakoui & Crispe 2016). 

 

 

 
Figura 4: Vias de apresentação direta e apresentação cruzada de antígenos hepatocelulares. O endotélio 

fenestrado do fígado permite a apresentação direta de antígenos pelos hepatócitos aos linfócitos T CD8+ (A), 
mas esses antígenos só serão reconhecidos por linfócitos T CD4+ após apresentação cruzada (B) via células 

de Kupffer (KC), células endoteliais do sinusoide (LSEC) ou células dendriticas mielóides (mDC). Cada uma 

delas expressa MHC de classe II e são capazes de ativar o linfócito T CD4+ (C). As mDC também podem 
mediar o licenciamento (D). Linfócitos T CD4+ e CD8+ também podem interagir diretamente via CD40l (E) 

(Grakoui & Crispe 2016). 
 
 Apesar desse mecanismo imunológico ser ativado na fase hepática da 

doença, ele não é capaz de conter ou erradicar o parasito sozinho, então além do 

papel de apresentar o antígeno, outras células da imunidade inata envolvidas na 

fagocitose e morte do Plasmodium são de extrema importância. 

As células dendríticas (CD) (Bettiol et al. 2010),as células Natural Killer 

(NK), as células T Natural Killer (NKT) (Padte et al. 2011), macrófagos e células 

Tγδ, estão envolvidas em processos de destruição dos parasitos. Entretanto uma 
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resposta excessiva e desregulada pode levar a sérias consequências teciduais e 

até morte do hospedeiro. Dessa forma, é importante que haja controle da resposta 

inflamatória a despeito do controle inicial dos parasitos (Stevenson et al. 2011). 

As células dendríticas e células NK podem desencadear ou inibir respostas 

inflamatórias. Esta polarização é dependente do hospedeiro, da linhagem do 

parasito, das diferenças nas taxas de crescimento do Plasmodium, da carga 

antigênica e do grau de ativação de diferentes células do sistema imunológico 

(Augustine et al. 2009). 

Entre as células do sistema imune inato, os macrófagos ocupam um lugar 

de destaque, pois suas funções, de fagocitose e apresentação de antígenos, 

fazem com que se tornem um elo entre os sistemas inato e adquirido (Harding et 

al. 2003). Além disso, estas células são fonte de diversas citocinas que podem 

atuar sobre outros tipos celulares contribuindo para a amplificação da resposta, 

como a interleucina-12 (IL-12) (Trinchieri et al. 2003), interleucina-1 (IL-1), 

interleucina-10 (IL-10), Fator de Necrose tumoral-alfa (TNF-α), interleucina-6 (IL-

6) entre outras (Cavaillon 1994). 

A partir do reconhecimento de PAMPs, estes fagócitos respondem 

prontamente à infecções por patógenos intracelulares como plasmódios, 

leishmanias e toxoplasmas, aumentando a produção de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio que são altamente citotóxicas ao parasito (Jobgen et al. 

2006). As espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, assim como o óxido nítrico 

(NO), estão intimamente envolvidas no processo de hemólise e morte do parasito, 

no contexto da malária (Allison & Eugui 1983).  O NO é um produto derivado do 

aminoácido L-arginina, pela atividade enzimática de dioxigenases, denominadas 

óxido nítrico sintetases (NOS) (Van Assche et al. 2011). Dois isômeros dessa 

enzima são expressos na forma constitutiva (cNOS) em células endoteliais, nos 

neurônios e músculos esqueléticos. O terceiro isômero induzido (iNOS) é 

identificado nas células do sistema imune, a exemplo dos macrófagos (Jobgen et 

al. 2006). O NO já foi decrito como sendo importante na proteção do hospedeiro 

por ser uma molécula efetora anti-microbiana (Kröncke et al. 1995).  

Desta forma torna-se claro que a primeira linha de defesa contra 

Plasmodium são as células fagocíticas que reconhecem os eritrócitos infectados 

pelos parasitos e respondem contra elas (Urquhart 1994), controlando o 
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crescimento do protozoário, realizando a fagocitose e produzindo componentes 

oxidativos que auxiliarão na destruição destes. 

1.3.2 A Resposta Imune na Fase Eritrocítica 

 

Diferentemente da fase hepática, na fase eritrocítica do ciclo, sabe-se que 

a resposta dos linfócitos B e anticorpos é importante no combate à infecção, uma 

vez que as hemácias não expressam nenhuma classe de moléculas do complexo 

principal de histocompatibilidade  em sua superfície (Langhorne et al. 1998). Os 

anticorpos produzidos previnem a invasão dos eritrócitos (Blackman et al. 1990), 

medeiam a morte celular dependente de anticorpo (Bouharoun-Tayoun et al. 

1995) e também intensificam a fagocitose. Entretanto a resposta humoral contra 

o Plasmodium na malária humana não é efetiva, devido à intensa diversidade 

genética (Takala & Plowe 2009) e à extensa variação nas proteínas derivadas dos 

parasitos que são expressas na parede das hemácias infectadas (Scherf et al. 

2008). Além disso, vários estudos sugerem que o Plasmodium é capaz de evadir 

da resposta imune humoral desregulando a reposta mediada por células B 

(Portugal et al. 2012; Scholzen & Sauerwein 2013; Hviid et al. 1991). Em 

populações, geográfica e geneticamente diferentes, em  grupos de adultos e 

crianças expostos à malária, foi observado o aumento de subgrupos de células B 

fenotipicamente similares (Weiss et al. 2009; Nogaro et al. 2011; Weiss et al. 2011; 

Portugal et al. 2012). Esses subgrupos de células B são referidos como atípicos, 

já que o papel dessas células na infecção por Plasmodium é desconhecido (Weiss 

et al. 2011). Dessa forma, fica claro que a resposta humoral não é capaz de 

controlar sozinha a infecção, sendo necessário o envolvimento tanto de células 

da imunidade celular quanto da imunidade inata. 

Os linfócitos T CD4+ também desempenham um papel na resposta imune 

contra o estágio sanguíneo do parasito, estimulando a resposta imune humoral, a 

indução de resposta citotóxica das células T CD8+ e inibindo, indiretamente, 

através da produção de citocinas, o desenvolvimento do estágio hepático dos 

parasitos (Tsuji & Zavala 2003). Além disso, estudos com camundongos e 

humanos têm mostrado que citocinas pró-inflamatórias, como Interferon-gama 

(IFN-g), Interleucina-12 (IL-12) e Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF), são fatores 
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essenciais para uma imunidade protetora contra a fase eritrocítica dos parasitos 

(Artavanis-Tsakonas & Riley 2002). Os linfócitos T CD4+ são, então, importantes 

tanto no estágio hepático quanto no estágio eritrocítico dos parasitos, contribuindo 

para uma resposta imune efetiva.  

 
1.4 - A Resposta Imune Mediada Por Fagócitos e Sua Relação Com A Malária 
 

 Os estudos obtidos até o momento, em geral, avaliaram o papel de certos 

padrões moleculares associados à patógenos (PAMP’s) expressos na superfície 

das hemácias infectadas por Plasmodium, como o glicosilfosfatidilinositol (GPI) de 

P. falciparum que interagem com TLRs de macrófagos (Krishnegowda et al. 2005) 

ou receptores scavengers (ou CD36) ativando a resposta destas células pela 

liberação de citocinas inflamatórias, como TNF-α (Patel et al. 2007). Foi descrito 

que micropartículas derivadas do plasma de animais infectados por P. berghei 

NK65 e ANKA, têm relação com o aumento da expressão de CD40 e produção de 

TNF (Couper et al. 2010); e ainda, substâncias liberadas durante o ciclo do 

parasito, como a hemozoína (Coban et al. 2005), podem ser fagocitadas pelos 

macrófagos, seja na forma livre, ou no interior de hemácias infectadas, formando 

lipoperóxidos tóxicos, prejudicando suas funções como a fagocitose (Schwarzer 

et al. 1996), processamento e apresentação de antígenos (Schwarzer et al. 1998). 

Nos últimos anos, a compreensão de que macrófagos são fundamentais no 

direcionamento da resposta imune tem avançado significativamente, permitindo 

identificar subconjuntos de células com características funcionais distintas. Os 

macrófagos são células do sistema imune derivadas de monócitos e apresentam 

fenótipo altamente plástico, o que lhes permite se especializar e realizar respostas 

polarizadas, tais como pró-inflamatória ou anti-inflamatória em respostas às 

citocinas ou produtos microbianos (Mosser & Edwards 2008). Na fase inicial de 

uma resposta imune inata, após estímulos inflamatórios, há o desenvolvimento de 

uma inflamação no tecido afetado. Os macrófagos presentes nos tecidos 

inflamados podem ser ativados de duas formas distintas. Classicamente, os 

macrófagos denominados M1, podem ser ativados por LPS, IL-6, IFN-g e TNF, 

citocinas que aumentam o potencial microbicida destas células, favorecendo a 

produção de NO e ROS (espécies reativas de oxigênio) (Van Assche et al., 2011). 

As citocinas ativadoras dos macrófagos M1 podem ser produzidas por células da 
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imunidade inata, como células NK, macrófagos, células dendríticas, ou células da 

imunidade adquirida como linfócitos T, principalmente os linfócitos Th1 (Liew & 

O’Donnell 1993). Macrófagos M1, têm a enzima iNOS ativada, que como citada 

anteriormente, gera produtos como NO e ROS, que são tóxicos para o parasito e 

atuam na morte dos mesmos (Van Assche et al. 2011). 

De maneira alternativa, macrófagos podem ser ativados por IL-4, IL-13, IL-

10, produzidas principalmente por linfócitos T helper 2 (Th2), glicocorticóides, 

entre outras moléculas (Gordon 2003). Estes macrófagos, denominados M2, são 

relacionados ao reparo tecidual, produção atenuada de citocinas pró-

inflamatórias, secreção de citocinas imunossupressoras como IL-4 e recrutamento 

de leucócitos anti-inflamatórios (Mosser & Edwards 2008)(Van Assche et al. 

2011). Os M2 podem ser divididos em 3 subtipos, a saber, M2a, M2b e M2c. O 

M2a é o subtipo aqui descrito como alternativamente ativado, sendo a IL-4 o 

principal fator de ativação. O M2b e o M2c são ativados por imuno-complexos e 

IL-10, respectivamente (Gordon 2003). 

Macrófagos M2 possuem alta atividade de arginase. Anfíbios e mamíferos 

expressam duas isoformas da enzima e ambas catalisam a mesma reação, ou 

seja, participam da etapa final na síntese do ciclo da uréia. No entanto, são 

codificadas por diferentes genes e diferem no que diz respeito a distribuição 

celular e modo de regulação. A arginase I também conhecida como arginase 

hepática é uma enzima citosólica expressa quase que exclusivamente no fígado, 

mas também pode ser expressa por macrófagos e linfócitos extra-hepáticos. A 

arginase II é uma enzima mitocondrial amplamente distribuída nos tecidos como 

rins, próstata, intestino delgado e no cérebro (Jenkinson et al. 1996). A isoforma 

arginase I é regulada positivamente em macrófagos murinos e células dendríticas, 

sendo importante na regulação de processos imunológicos, enquanto que a 

arginase II é expressa constitutivamente (Munder et al. 1998).  

Neste âmbito, atribui-se ao perfil decitocinas Th1 e Th2 a polarização M1 e 

M2. Citocinas produzidas por célulasTh1 induzem a superexpressão da enzima 

óxido nítrico sintase induzida (iNOS) em macrófagos M1 enquanto as citocinas 

das células Th2 aumentam a atividade da arginase sem indução da iNOS em 

macrófagos M2. Macrófagos M1, por apresentarem uma grande produção de 

óxido nítrico e outros radicais quando ativados, estão geralmente, relacionados 

com resistência a microorganismos intracelulares, respostas anti-tumorais e 
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inflamação tecidual. Por outro lado, os macrófagos M2 são relacionados com 

reparo e remodelação tecidual, atividade tumoral e regulação da resposta imune 

(Mantovani & Locati 2009).  

Existem diversos fatores envolvidos na regulação destas células, entre eles 

o balanço entre citocinas do tipo Th1 e Th2, a expressão de galectina-3(Gal-3) e 

o hormônio leptina. Galectina-3 é uma lectina endógena cujas funções no sistema 

imune são de amplo espectro, sendo relacionada com adesão e migração celular, 

regulação imune e mais recentemente com a modulação da polarização de 

macrófagos. Macrófagos M1 e M2 apresentam padrões de expressão de Gal-3 

(Novak et al. 2012) e mecanismos distintos de endocitose desta lectina. Gal-3 é 

descrita como um modulador funcional de macrófagos, interferindo na expressão 

de citocinas por estas células, além de induzir o influxo de cálcio e modular a 

apoptose (Lepur et al. 2012). 

 A leptina é um hormônio derivado de adipócitos que reflete os estoques 

de gordura corporal. Em camundongos, a leptina está correlacionada diretamente 

com o montante de gordura perigonadal, além de estar relacionada com a 

manutenção da homeostase, com a regulação de processos fisiológicos e funções 

imunes (Hou & Luo 2011)(Wauman & Tavernier 2011). Esse hormônio é capaz de 

exercer efeitos centrais na função pituitária-hipotalâmica que podem influenciar 

na severidade da malária através de distúrbios que levam à malária severa (Davis 

et al. 1997). A relação da leptina com o sistema imune está estabelecida desde 

1998, quando Faggione et al. relataram que a secreção desse hormônio é 

regulada por IL-1 e TNFα. Em camundongos deficientes de receptores de leptina, 

o efeito do LPS é reduzido, e parâmetros séricos de leptina e TNFα são possíveis 

mediadores entre a inflamação e a mortalidade induzida por LPS (Halle & Persson 

2003)(Pulido-Mendez et al. 2002). Em respostas imune inflamatórias que induzem 

a polarização do perfil Th1, macrófagos classicamente ativados produzem IL-6, 

IL-1 e TFNα, citocinas que estimulam a produção de leptina, sendo que a mesma 

também pode estimular macrófagos a produzirem essas citocinas em um 

mecanismo de feedback (Panayoula C Tsiotra et al. 2013). Na imunidade inata, a 

leptina pode então estimular macrófagos, influenciar na ativação de APCs e na 

citotoxicidade de células NK. Enquanto que na imunidade adaptativa, pode ativar 

células Th1, inibir células Th2 e estimular a proliferação celular, como pode ser 

visto na Figura 5 (Cava & Matarese 2004). A leptina também interage com 
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hormônios reguladores do metabolismo energético, incluindo a insulina, e altos 

níveis de leptina estão relacionados com obesidade (Tigno et al. 2003). Este pode 

ser um hormônio importante na patogênese da malária, já que altos níveis de 

leptina foram encontrados no soro e na urina de camundongos infectados com P. 

berghei, e tiveram aumento progressivo no decorrer da infecção, atingindo o nível 

máximo em 6 dias de infecção (Pulido-Mendez et al. 2002). 

 

 
Figura 5: Efeitos da leptina sobre as respostas imune inata e adaptativa. Na imunidade inata, a leptina modula 

a atividade e função dos neutrófilos, podendo ativa-los diretamente; pode aumentar a fagocitose por 
monócitos/macrófagos e aumentar a secreção de mediadores pró-inflamatórios; em células natural killer (NK), 

a leptina aumenta capacidade citotóxica. Na imunidade adaptativa, a leptina afeta a produção, maturação e 

sobrevivência das células T do timo, reduzindo a sua taxa de apoptose; em respostas de células T naive, 
aumenta a proliferação celular e secreção de IL-2. Estimula células Th1, aumentando a produção de IFN-γ e 

a secreção de TNF. Podendo também inibir células Th2, diminuindo sua produção de IL-10 e IL-4. Finalmente, 

a leptina tem efeitos anti-apoptóticos em células T e em procursores hematopiéticos.(Cava & Matarese 2004). 

 

Tendo em vista então que os macrófagos podem ter suas funções ativadas 

ou inibidas através dos diversos mecanismos de regulação citados, a inibição da 

função dos macrófagos poderia contribuir para a perpetuação do parasito no 

hospedeiro (Urban & Roberts 2002), o que é condizente com os quadros de 
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imunossupressão observados durante certos episódios de infecção (Hviid et al. 

1991). 

Por outro lado, a infecção pode ativar uma exacerbação da resposta 

inflamatória com grande produção de TNF, que tem sido relacionado à malária 

grave (Kwiatkowski et al. 1990). A malária grave tem como características a forma 

cerebral da malária, a anemia grave, a insuficiência renal e distúrbios respiratórios 

e metabólicos. Alguns estudos também relacionam a malária grave com a baixa 

produção de IL-10, uma citocina imunorreguladora produzida por linfócitos T 

reguladores, capaz de inibir linfócitos Th1, modificar a função de células 

dentríticas, induzir apoptose de linfócitos TCD4+ e estimular linfócitos Th2 (Nie et 

al. 2007; Rahmah et al. 2015; Kurtzhals et al. 1998). 

Neste contexto, dados prévios do nosso grupo, demonstraram que em 

camundongos BALB/c infectados com P. berghei NK65, os macrófagos recolhidos 

do peritônio apresentaram menor capacidade fagocítica e diminuição de 

moléculas co-estimuladoras. Tendo em vista estes dados anteriores e remetendo 

aos escassos trabalhos que analisam o papel dos macrófagos, células 

importantes para o controle inicial de diversas infecções, este trabalho se propôs 

a analisar o papel destas células durante a malária, levando em conta a 

polarização M1 e M2. 

1.4 - Modelos murinos na malária experimental 

 

 Apesar dos avanços técnicos e do número crescente de pesquisas na 

malária humana, as limitações éticas, financeiras e metodológicas reiteram a 

relevância dos modelos experimentais no conhecimento acerca da patogênese e 

das interações parasito-hospedeiro na malária. Mesmo com a existência de 

modelos não murinos, como a utilização de células obtidas em estoques de 

bancos biológicos, estes encontram-se em grande desvantagem quando 

comparados ao número de estudos que utilizam camundongos como hospedeiro. 

Este fato se deve, principalmente, à facilidade e custo de manutenção, 

isogenicidade de haplótipos de MHC e reprodutibilidade, que em conjunto, 

favorecem a escolha dos camundongos para estudos imunológicos (Wykes & 

Good 2009; Stoute 2012). 
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 As linhagens mais utilizadas na malária experimental são os 

camundongos BALB/c, C57BL/6 e CBA/T6; e ratos Wistar. Para estes modelos, 

existem quatro espécies de Plasmodium capazes de infectar roedores: 

Plasmodium chabaudi, Plasmodium vinckei, Plasmodium berghei, Plasmodium 

yoelii e diferentes cepas em cada espécie. Estas espécies são morfologicamente 

distintas e apresentam tropismo celular específico. Por isso cada uma delas pode 

mimetizar as diferentes formas da malária humana, como a malária clássica e a 

malária cerebral, por exemplo, dependendo da linhagem do camundongo 

infectado e da espécie/cepa de Plasmodium utilizada. (Wykes & Good 2009).  

 Animais das linhagens C57BL/6 e CBA/T6 infectados com P. Berghei, 

são utilizados em estudos sobre malária cerebral (MC), já que se mostraram 

capazes de desenvolver essa forma da doença. Contudo, camundongos BALB/c 

não apresentam esta forma clínica, sendo considerados resistentes a MC (Wykes 

& Good 2009).  

 Classificados como isogênicos, camundongos BALB/c são albinos, 

imunocompetentes e são comumente usados em modelos de infecção com P. 

berghei e P. chabaudi para estudos relacionados com a imunopatogenia da 

malária. P. berghei e suas cepas NK65 e ANKA, são capazes de infectar hemácias 

e reticulócitos e de estabelecer seu ciclo nos camundongos BALB/c mimetizando 

o que acontece na malária humana (Stoute et al., 2012). Ao contrário da cepa 

ANKA, o Plasmodium berghei NK65 não é capaz de induzir malária cerebral em 

nenhum modelo experimental, já foi demonstrado que essa cepa não apresenta 

tropismo pelo sistema nervoso, mas leva ao desenvolvimento característico da 

malária clássica (Kirkman & Deitsch 2012). 

 Estudos com camundongos BALB/c infectados com P. berghei marcado 

com luciferase, foram capazes de descrever a cinética da infecção in vitro, 

mostrando que dentro de aproximadamente após 60 horas de infecção, já haviam 

parasitos no sangue dos animais (Zuzarte-Luis et al. 2014). Mais recentemente 

foi mostrado em mesmo modelo, utilizando nanoluciferase, que apresenta 

luminescência mais sensível e de maior detecção do que a luciferase, que 44 

horas após a inoculação do parasito no animal, o a fase eritrocítica já estava bem 

estabelecida, mas o pico de luminescência ocorre realmente após 60 horas, 

sugerindo que os merozoítos são capazes de deixar o fígado e infectar hemácias 

após 44 horas, quando se multiplicam e rompem as hemácias, iniciando novo ciclo 
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de infecção eritrocítica após 60 horas de inoculação (De Niz et al. 2016). Este 

mesmo estudo demonstrou que após 18 a 25 horas do início do estágio 

sanguíneo, a luminescência começa a diminui e estabilizar, caracterizando o 

tempo que as hemácias infectadas começam a ser sequestradas por órgãos como 

o baço. Nota-se então, que apesar de mimetizar o ciclo do Plasmodium em 

humanos, esses modelos experimental apresenta ciclo mais curto, esperado já 

que o tempo de vida de camundongos é bastante reduzido quando comparado a 

humanos. Isso possibilita um estudo de modelo experimental eficiente e em 

períodos de tempo reduzidos, sendo uma escolha viável para pesquisa. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O elevado número de pessoas expostas ao risco de infecção por malária 

corresponde a quase metade da população mundial, o que pode caracterizar a 

doença como uma das enfermidades parasitárias mais incidentes no mundo na 

atualidade. Assim, estudos que objetivem a ampliação do conhecimento sobre a 

relação parasito-hospedeiro na malária possuem extrema relevância à medida 

que o conhecimento gerado pode propiciar o desenvolvimento de produtos que 

consigam regular e/ou inibir processos imuno-patogênicos.  

Nesse sentido, esse trabalho pretende através de uma abordagem inédita 

da função e regulação dos macrófagos, contribuir para o entendimento da doença. 

O papel dos macrófagos no controle de diversas infecções é amplamente 

reconhecido, mas sabe-se também que muitos parasitos possuem a habilidade 

de prejudicar as funções destas células, como forma de evadir o sistema imune 

do hospedeiro. A polarização dos macrófagos M1 e M2 ainda é pouco estudada, 

contudo, há consenso sobre a maior atividade fagocítica em M1 e a atividade 

reparadora de M2 de modo geral. Devido à indícios de uma modulação da 

atividade fagocítica de macrófagos pelo Plasmodium em alguns modelos 

experimentais, é possível que haja uma polarização para M2 associada à malária. 

A polarização depende de vários fatores, principalmente do perfil de citocinas e 

dos fatores que podem regular ou alterar a produção destas, como o hormônio 

leptina. 

Tendo em vista a escassez de trabalhos que visam o entendimento da 

relação destes fagócitos com os parasitos do gênero Plasmodium, sobretudo nos 

modelos letais da malária experimental e sabendo-se que existem casos de 

imunossupressão do hospedeiro na malária, este trabalho visa esclarecer melhor 

estas relações entre imunossupressão e as funções dos macrófagos M1 e M2 e 

seus mecanismos reguladores.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a regulação dos macrófagos M1 e M2 durante a infecção pelo 

P.berghei NK65 in vitro e mecanismos reguladores, citocinas e leptina, em 

camundongos BALB/c. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Quantificar a produção das citocinas IL-4, IL-10, IL-12, IFN-γ e TNF- α, no 

fígado e no baço de animais infectados e não infectados em diferentes fases da 

infecção. 

• Quantificar os níveis séricos de leptina de animais infectados e não 

infectados e correlacionar com o índice corpóreo de gordura perigonadal; 

• Avaliar a regulação da capacidade fagocítica e de eliminação do parasito 

por macrófagos M1 e M2 in vitro, frente à infecção por P. berghei NK65; 

• Avaliar a produção de NO e atividade da arginase macrófagos M1 e M2 

infectados por P. berghei NK65 in vitro. 

 

 



 21 

4 MÉTODOS 

4.1 Animais 

 

Camundongos machos da linhagem BALB/c, entre 6 e 8 semanas de idade 

foram mantidos no Biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás sob iluminação de 12 h claro/12h escuro em 

gaiolas apropriadas e estantes ventiladas (ALESCO, Monte Mor-SP, BR. Série: 

1803) com água e ração ad libitum.. Foram utilizados 40 animais, que foram 

mantidos. O presente projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da UFJF (Protocolo nº013/2010) (Anexo 1). 

 

4.2 Infecção por Plasmodium berghei NK65 (pbNK65) 

 

No presente trabalho, foi utilizado P.berghei cepa NK65A, gentilmente 

cedido pela Profª Dra. Clarice Abramo, do departamento de Parasitologia, 

Microbiologia e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas (UFJF). Antes de 

cada infecção, amostras congeladas do parasito foram inoculadas em animal 

repique. Após 14 dias aproximadamente, estes animais foram eutanasiados por 

aprofundamento da anestesia (Cloridrato de Ketamina 5%, SESPO, São Paulo, 

BRA; e Cloridrato de Xilazina 2%, RHOBIFARMA, Hortolândia, BRA). O sangue 

foi coletado em tubos contendo heparina (BD Vacutainer, Franklin Lakes, USA) e 

uma pequena alíquota do sangue foi colocada em lâmina fosca (GLOBAL GLASS, 

Monte Alto, BRA), seguida por coloração com corante rápido panótico (RenyLab, 

Barbacena, BRA; Reagente 1 por 10 segundos; Reagente 2 por 15 segundos; 

Reagente 3 por 18 segundos). Por microscopia óptica (LEICA MICROSISTEMS, 

Buffalo Grove, USA), as hemácias parasitadas foram contadas para a 

determinação da porcentagem de infecção.  Em cada tubo, com 

aproximadamente 0,7mL de sangue heparinizado, foi acrescentado 300μl de PBS 

1x (8g de NaCl, 0,2g de KCl e 2,89g de Na2HPO4.12 H2O, diluídos em 1 litro de 

água MiliQ) para lavagem em centrifugação por três vezes de 5 minutos à 
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1500rpm. O sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 1 ml de PBS 

1x. O número total de células presente na suspensão foi determinado por 

contagem em câmara de Neubauer e a suspensão final ajustada para 5x106 

hemácias parasitadas/mL. Em cada animal do grupo experimental foram 

inoculados 200μl dessa solução via intraperitoneal (i.p.), totalizando 1x106 

hemácias parasitadas por camundongo (Figura 4). 

4.3 Delineamento Experimental 

 

Para avaliar aspectos da atividade de macrófagos durante a infecção por 

P. berghei NK65, 20 camundongos BALB/c foram utilizados em cada experimento 

(2 foram realizados). Destes 20: 12 animais foram infectados com P. berghei 

NK65, sendo que 4 foram eutanasiados após 4 dias de infecção; 4 foram 

eutanasiados após 7 dias de infecção e outros 4 foram eutanasiados após 14 dias 

de infecção; 8 animais não foram infectados, sendo o grupo controle, dos quais 4 

foram eutanasiados após 7 dias do ínicio do experimento e outros quatro foram 

eutanasiados após 14 dias do início do experimento.  Todo o processo foi 

realizado de acordo com o seguinte protocolo: 
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Figura 6: Protocolo de infecção e delineamento experimental. Esse experimento foi realizado duas vezes. 

 

Para avaliação do curso da infecção foi realizada a curva parasitêmica e a 

curva de peso (mensuradas de 2 em 2 dias) de todos os animais infectados até o 

momento do sacrifício. A eutanásia foi realizada por aprofundamento anestésico 

e todos os animais foram pesados. Após cada sacrifício, em meio estéril, foram 

coletados o sangue, o tecido adiposo perigonadal, o baço e o fígado de todos os 

animais em todos os períodos experimentais. O baço, fígado e gordura 

perigonadal foram pesados para cálculo do índice em relação ao peso do animal. 

Baço e fígado foram divididos em duas partes: uma parte foi emblocada em 

parafina para posterior análise histológica e a segunda parte, juntamente com a 

gordura perigonadal, foi congelada diretamente em nitrogênio e os órgãos foram 

estocados em freezer -80oC (para posterior extração de citocinas do tecido, no 
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caso do baço e do fígado). O sangue foi separado e o soro congelado em freezer 

-80oC, para posterior dosagem da leptina (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Curso do delineamento experimental e processamento de amostras coletadas. Esse experimento 

foi realizado duas vezes. 
 

4.4 Parasitemia 

  
A parasitemia dos animais infectados foi realizada a cada 2 dias. Uma gota 

de sangue foi extraída através de pequeno corte na ponta da cauda dos 

camundongos, colocada em lâmina histológica fosca (GLOBAL GLASS, Monte 

Alto, BRA) e foi feito o esfregaço sanguíneo. Essas lâminas foram coradas com 

corante rápido panótico (RenyLab, Barbacena, BRA; Reagente 1 por 10 
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segundos; Reagente 2 por 15 segundos; Reagente 3 por 18 segundos) e através 

de microscopia óptica (LEICA MICROSISTEMS, Buffalo Grove, USA), por 

contagem de dez campos por lâmina, as hemácias totais (HT) e hemácias 

infectadas (HI) foram quantificadas e estimada a porcentagem de hamácias 

infectadas de acordo com o seguinte cálculo: 

% de HI: n° de HI x 100 

n° de HT 

 

4.5 Preparo do tecido 

 
Para a extração de citocinas dos tecidos foi, inicialmente, preparada uma 

solução de extração contendo 100mL de PBS 1xacrescido de NaCl 0,4M; Tween 

20 0,05%; albumina de soro bovino 5%; fluoreto de fenilmetilsufona (PMSF) 0,1 

mM; cloreto de benzetônio 0,1mM; EDTA 10 mM; 20 KIU (unidade inibitória de 

calicreína) de aprotinina. Fragmentos do tecido envolvendo lesão e infiltrado 

inflamatório armazenadas à -80°C foram pesados e macerados em 

homogeneizador automático (Dispergerstation Ika Labortechnik) na presença de 

1 mL deste tampão preparado para cada 100mg de tecido. O extrato tecidual 

resultante foi centrifugado por 10min a 10000 r.p.m. a 4°C. O sobrenadante foi 

recolhido para a dosagem de citocinas por ELISA e estocado a -80ºC. 

 

4.6 Dosagem de citocinas por ELISA 

  

Para a dosagem de citocinas por ELISA foram adquiridos kits comerciais 

específicos (BD OptEIA, San Diego, USA), para cada citocina de interesse (IFN-

γ, IL-4, IL-10, IL-12 e TNF-alfa). Cada kit foi testado através de curvas padrão, na 

qual várias concentrações de solução padrão para cada citocina específica 

testaram a eficiência dos seus anticorpos específicos. 

Todo o protocolo foi seguido conforme determinado pelo próprio fabricante. 

As placas de ELISA de 96 poços (SantaCruz, Dallas, USA) foram seladas e 
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incubadas a 4°C over-night com os anticorpos específicos para cada citocina de 

interesse, diluído em tampão de fosfato 0,2M ou carbonato, para um volume total 

de 100µL/poço segundo determinações do fabricante. Após a sensibilização (12 

a 14 horas) as placas foram lavadas de 3 a 5 vezes com tampão de lavagem (PBS 

1x contendo 0,05% de Tween 20) e bloqueadas em 200µL/poço de solução de 

PBS 1x com albumina bovina (BSA) ou com soro fetal bovino (SFB) a 1%, por 1 

hora à temperatura ambiente. A placa foi lavada, e então realizada a diluição das 

amostras e dos padrões em solução diluente (PBS com BSA ou SFB 0,1%; pH 

7,4) num volume total de 100 µL/poço, e incubado de 1 a 2 horas em temperatura 

ambiente. A placa foi lavada e  anticorpos secundários biotinilados foram 

incubados à temperatura ambiente por 2 horas num volume de 100µL/poço. Findo 

o período de incubação e novo ciclo de lavagem, estreptavidina conjugada com 

peroxidase foi adicionada à placa na proporção de 1:4000 em solução diluente 

num volume de 100µL/poço e incubada à temperatura ambiente por 30 minutos. 

A placa foi lavada novamente e adicionou-se a solução do substrato da enzima 

(H2O2) acrescida do cromógeno (TMB SubstrateReagent Set, BD Biosciences, 

San Jose, USA) acompanhando-se a formação da cor. A reação foi interrompida 

após 15 a 20 minutos de incubação, no escuro, com 50µL/poço de H2SO4 1M.  

A leitura das placas foi feita a 450 nm em leitora de ELISA 

(ThermoLabSystemsMultiskan RC/MS/EX Leitor de Microplacas, Champaign, 

USA). O cálculo das concentrações das amostras foi feito com base na curva 

padrão estabelecida com os recombinantes de cada citocina.  

 

4.7 Dosagem de leptina sérica por ELISA 

 

 Para análise dos níveis de leptina sérica, foi utilizado o kit comercial 

(Peprotech, Rocky Hill, USA). O soro obtido do sangue total dos camundongos foi 

submetido ao processo similar ao descrito no ítem anterior, contudo, seguindo 

algumas variações do protocolo do fabricante. A principal variação é o uso da 

enzima avidina conjugada à peroxidase e a utilização de outro substrato 

cromógeno (ABTS- 2,3# - Azino – bis(3 – ethylbenzothiazoline – 6 – sulfonic acid) 

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). A leitura foi realizada em leitora de ELISA 
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(ThermoLabSystemsMultiskan RC/MS/EX Leitor de Microplacas, Champaign, 

USA) a 450 nm. O cálculo das concentrações das amostras foi feito com base na 

curva padrão estabelecida com concentrações conhecidas de leptina 

recombinante.  

 

4.8 Análise Histológica 

 

Parte do baço e do fígado foi mergulhada em solução 1:2 de 

paraformaldeído a 4% em tampão fosfato 0,1M por 48 horas. Após esse período, 

os órgãos foram emblocados em parafina, cortados em uma expessura de 4µm e 

fixados em lâminas foscas de vidro. As lâminas foram desparafinizadas, 

hidratadas e submetidas ao processo de recuperação com Tampão Tris/EDTA em 

alta temperatura (96ºC) em banho-maria. As lâminas foram contra coradas em 

hematoxilina e eosina e montadas para posterior análise microscópica.  

 

4.9 Manutenção de macrófagos 

 

 Para avaliação da influência do P. berghei na resposta imune em um 

quadro infeccioso, foi utilizada uma linhagem de macrófagos murinos 

imortalizados denominada RAW 264,7. As células foram cultivadas em frascos 

para cultura celular (Cornning, Victoria, AUS) com meio RPMI (Cultilab, Waltham, 

USA) completo (10% SFB, Glutamina 2mM/mL, solução bicarbonato 7,5% a 

12mM) em estufa (PANASONIC HEALTHCARE, Osaka, JPN) com 5,0% de CO2 

e a 37ºC. O meio de cultura foi trocado de 2 em 2 dias. E repiques foram feitos de 

4 em 4 dias ou de 5 em 5 dias, dependendo da necessidade.  
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4.9.1 Diferenciação e infecção in vitro de macrófagos raw 264.7  

 

Em placas de 24 poços (CORNING, New York, USA) foi inicialmente 

depositada, no fundo de cada poço, uma lamínula redonda de vidro (13 mm, 

GLASSCYTO, Jacareí, BRA), esterilizada em autoclave, para a adesão das 

células. Sobre a lamínula foram pipetados 1,49 mL de meio RPMI completo e 105  

células em um volume de 10 μL, para que em cada poço tivesse um volume total 

de 1,5 mL. Após 14 horas de incubação em estufa de CO2, para a adesão das 

células sobre a lamínula, os poços foram separados em diferentes grupos que 

foram diferenciados para o perfil M1, ou para o perfil M2 e grupo onde não foram 

diferenciados (M0).  

A diferenciação para macrófagos M1 foi feita com 5ng/mL de IFNγ 

(Peprotech, Rocky Hill, USA) recombinante murino (rIFNγ) e 1μg/mL de LPS 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) de E.coli. Para macrófagos M2 foram utilizados 

20ng/mL de IL-4 (Peprotech, Rocky Hill, USA) recombinante murino (rIL-4) 

(Protocolo adaptado de Solinas et al., 2010; Ambarus et al. 2012). As células 

foram mantidas nestas condições incubadas em estufa de CO2 por 12 a 16 horas. 

Os macrófagos que não seriam infectados, foram colocados novamente em 

cultura com 1μg/mL de LPS para estímulo e posterior verificação de diferenciação. 

Após a diferenciação, foram identificados grupos de macrófagos M0, M1 e 

M2 que foram colocados em cultura com: Zymosan A de Saccharomyces 

cerevisiae (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) na concentração de 125ug/mL para 

controle de fagocitose padrão; ou com 5x105 hemácias de camundongos BALB/c 

saudáveis para controle de fagocitose de hemácias; ou com 5x105 hemácias de 

camundongos infectados com P. berghei (infecção de 14 dias, como descrito 

anteriormente); ou somente com meio RPMI completo, para controle de 

macrófagos não infectados. 

Após 3 horas de infecção, todos os poços (M0, M1, M2, infectados ou não) 

foram lavados três vezes com PBS (NaCl, Na2(HPO)4, KH2PO4, KCl, H2O ultra 

pura, com pH 7,2) para a retirada de todas as partículas de Zymosan e hemácias 

que ainda se encontravam no sobrenadante. Lamínulas foram coletadas e 

identificados para que se fossem analisados a posteriori, compondo o grupo de 3 

horas após a infecção. As lamínulas foram fixadas e coradas com corante 
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panótico (RenyLab, Barbacena, BRA; Reagente 1 por 10 segundos; Reagente 2 

por 15 segundos; Reagente 3 por 18 segundos) .Além disso, outros poços 

contendo os mesmos grupos experimentais foram lavados com PBS 1x com 1% 

de BSA para remoção das células, que foram então lavadas por centrifugação três 

vezes a 2000 rpm, 10 min, 10°C; para posterior dosagem da atividade de arginase. 

Aos poços restantes foram adicionados 1,5mL de meio RPMI completo e mantidos 

em estufa de CO2 para continuar com os grupos de 24 e 48 horas de infecção. 

Após 24 e 48 horas, os sobrenadantes foram coletados e armazenados à -

20 ºC para posterior dosagem de NO. As lamínulas e células também foram 

coletadas e manipuladas como descrito acima. 

Este experimento foi feito três vezes, e em cada uma delas todos os grupos 

foram feitos em duplicatas. 

 

4.9.2 Análise de fagocitose e atividade microbicida dos macrófagos 
infectados in vitro  

 

 Para se determinar a carga parasitária dos macrófagos nas diversas 

condições às que foram submetidos, todas as lamínulas que estavam durante a 

cultura celular, no fundo dos poços, e que foram fixadas e coradas com corante 

Panótico, foram coladas em lâminas de microscopia óptica (Global) com cola 

(VER-Mount, EasyPath) e analisadas em microscopia óptica de luz (Primo Star, 

Zeiss) no aumento de 1000X. Foram contadas 200 células em vários campos e 

utilizando a metodologia de zigue zague ou de linha grega. Foram contados os 

macrófagos não infectados, os macrófagos infectados e o número de hemácias 

no citoplasma de cada macrófago infectado. 

Com estes dados foram calculadas a porcentagem de células infectadas 

(%CI) e o número de parasitos por célula infectada (P/CI). A %CI foi determinada 

segundo o cálculo:  

%CI = _(número de células infectadas x 200)_, 

100 

E o P/CI foi determinado segundo o cálculo: 

P/CI = _Total de hemácias contadas_ 
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Número de células infectadas 

Adotou-se os valores do grupo normalizador como 1 e os demais dados 

foram analisados com relação ao normalizador. 

4.10 Dosagem de óxido nítrico  

 

Os sobrenadantes das culturas de células nas diversas condições já 

descritas foram coletados e armazenados em tubos a -20ºC, para posterior 

dosagem de Óxido nítrico (NO). A reação baseia-se na detecção e semi-

quantificação de Nitrito no sobrenadante das culturas de células e é também 

denominada Método ou Reação de Griess. Em placas de 96 poços fundo em U, 

foram pipetados 50μL de amostra ou de nitrito (para a curva padrão), em 

duplicatas. Foi previamente preparado o reagente de Griess (1% de 

Sulfanilamida, 2% de Ácido ortofosfórico (H3PO4) e 0,1% de Naphthylethylene 

Diamina (NEED)) e adicionado 50μL em cada poço da placa, que foi incubada no 

escuro a temperatura ambiente por 10 minutos. A curva padrão foi feita, em 

duplicata, iniciada com 1000ng de nitrito e seguido de diluições seriadas.  

A leitura foi feita em espectrofotômetro (Thermo LabSystems Multiskan RC / MS / 

EX Leitora de Microplacas) com comprimento de onda de 450nm. O cálculo das 

concentrações de nitrito das amostras foi realizado com base nos valores 

conhecidos da curva padrão. Todos os cálculos foram feitos utilizando o Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

4.11 Dosagem de uréia para determinação da atividade de arginase 

 

A atividade da enzima arginase gera alguns produtos, entre eles a ureia, cuja 

dosagem é utilizada como padrão para análise da atividade desta enzima. Para 

isso, as células nas diversas condições já descritas foram coletadas e 

armazenados em tubos a -20ºC, para posterior dosagem de uréia. As amostras 

foram mantidas à temperatura ambiente por 30 minutos para descongelamento 

das mesmas. Em  microtubos cônicos foram pipetados 50 µL de amostra na 
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concentração de 105 células. Foi previamente preparado MnCl2 estoque (100mM 

MnCl2 em H2O) e diluído 10x em Tris-HCL 1x, 50 µL de MnCl2 diluído foi 

adicionado a cada tubo de microcentrífuga e incubado a 56°C  em termobloco 

(LABORLINE, São Paulo, BRA) por 10 min. 400 rpm. As amostras foram 

transferidas para o gelo e, a partir desse ponto, mantidas sempre no gelo. 

Adicionou-se 100 µL de L-Arginina (5 M pH 9.7. Preparo: 1,74g em 20mL de H2O 

miliQ). Após homogeneização, as amostras foram divididas em grupos: Tempo 0 

(T0) que ficou no gelo por 1 hora, e grupo Tempo 1 (T1) que foi incubado por 1 

hora em termobloco a 37°C a 400rpm. Após o período de incubação, todas as 

amostras foram levadas ao vórtex e mantidas em gelo. Foi feita a curva padrão 

de ureia, inciando com 80mg/dL e seguida de diluição seriada de base 2 em sete 

pontos, além do branco. Tanto às amostras como à curva foram adicionados 200 

µL de solução ácida (1H2SO4: 3H3PO4 : 7 H2O) e 25 µL de α-

Isonitrosopropiophenone ( 0,9g em 10mL de etanol absoluto). Incubou-se em 

termobloco por 45 min a 100°C 600rpm. Seguido por outra incubação no escuro 

por 10 min 35°C 600 rpm. Transferiu-se em duplicata 120 µL de cada ponto da 

curva e de amostras, para a placa de fundo “U” e realizou-se a leitura a 550nm 

em espectrofotômetro (Thermo LabSystems Multiskan RC / MS / EX Leitora de 

Microplacas). O cálculo das concentrações de Nitrito das amostras foram feitos 

com base nos valores conhecidos da curva padrão. Todos os cálculos foram feitos 

no Microsoft Office Excel 2007. 

 

4.12 Análise Estatística 

 

A análise estatística e os gráficos foram confeccionados no software 

GraphPadPrism5.0. Os dados obtidos foram analisados quanto a normalidade da 

distribuição. Foram realizados os testes t de student ou sua variável não 

paramétrica quando comparados dois grupos. Para análise de 3 ou mais grupos, 

foi utilizado o teste ANOVA de uma via ou seu correspondente não paramétrico, 

com pós-teste, par a par, de Dunn. Os resultados foram considerados 

significativos quando p< 0,05. 
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4.13 Aspectos Éticos 

 

Todos os procedimentos experimentais foram concebidos de acordo com 

as normas propostas pelo Conselho Brasileiro de Experimentação 

Animal(COBEA). Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em 

experimentação da UFJF sob o número de protocolo 013/2010 (Anexo 1). 

  



 33 

5 RESULTADOS 

5.1 Parasitemia dos animais infectados. 

  

Para certificação e acompanhamento da infecção, fez-se, a cada dois dias, 

um esfregaço sanguíneo dos animais infectados para quantificação da 

porcentagem de hemácias infectadas. A infecção mostrou-se efetiva com a 

parasitemia aumentando, como esperado, no decorrer dos dias (Figura 8). Como 

os animais foram sacrificados aos 14 dias, neste ponto foi encontrado o valor 

máximo (média dos valores: 2 dias (2,43%); 4 dias (4,94%); 6 dias (6,19%); 7 dias 

(7,05%); 8 dias (7,75%); 10 dias (11,62%); 12 dias (15,23%) e 14 dias (19,65%)). 

 
Figura 8: Parasitemia dos animais infectados. Porcentagem de hemácias infectadas em lâmina de esfregaço 

sanguíneo de 8 camundongos de cada grupo (4, 7 ou 14 d.p.i,) de animais infectados com P. berghei NK65 
foi estimada a cada dois dias (2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 e 14 d.p.i.). *p<0,05%*. 
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5.2 Peso dos animais. 

 

 Outro marcador de confirmação da infecção e curso da doença em 
camundongos é a perda de peso. Para acompanhar esses fatores, camundongos 

infectados e não infectados foram pesados, no dias experimentais 0, 2, 4, 6, 7, 11 

e 14. Assim como, imediatamente após a eutanásia, pesou-se o fígado, o baço e 

a gordura perigonadal de cada animal. Até o 11º dia, animais infectados com P. 

berghei NK65 não apresentaram diferença significativa de peso em comparação 

com os controles. Entretanto no 14º dia de infecção, houve redução significativa 

de peso dos animais em comparação com o grupo controle e em comparação com 

seu próprio peso no inicio da infecção (Média dos valores: Controle: 0 dias (18,02 

g); 2 dias (18,11 g); 4 dias (18,78 g); 6 dias (18,45g); 7 dias (18,73 g); 9 dias 

(17,2g); 11 dias (16,92 g); 14 dias (17,32 g); Infectado P. berghei NK65: 0 dias 

(17,95 g); 2 dias (19,68 g); 4 dias (19,98 g); 6 dias (17,37 g); 7 dias (17,62 g); 9 

dias (16,35g); 11 dias (16,4g); 14 dias (14,52 g) (Figura 9). 
 

 
Figura 9: Peso de camundongos infectados ou não com P. berghei NK65 durante os dias. Camundongos 
infectados ou não com P. berghei NK65 foram pesados nos dias 0, 2, 4, 6, 7, 9, 11 e 14. O grupo controle 

refere-se a 8 camundongos não infectados, pesados no mesmo período do grupo infectados. O grupo 

Infectado P. berghei NK65 refere-se a 12 (4 camundongos foram eutanasiados aos 4 d.p.i., outros quatro aos 
7 d.p.i. e os outros quatro, aos 14 d.p.i.) camundongos que foram infectados com P. berghei NK65. 

***p<0,005. 
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5.3 Baço: Morfologia e índice 

 
 A esplenomegalia característica de diferentes infecções, também é descrita 

na malária experimental e importante sinalizador do curso da doença. No presente 

trabalho, tal processo foi evidenciado aos 14 dias de infecção, com o aumento 

expressivo do tamanho e peso do órgão quando comparado com o controle ou 

demais períodos experimentais (Figura 10).  

 
 
Figura 10: Verificação de esplenomegalia induzida pela malária. Baço de animal com 14 dias de infecção à 

esquerda medindo aproximadamente 3,57 cm; e baço de animal controle à direita medindo aproximadamente 
1,3 cm. 

 

O índice esplênico confirma o achado morfológico aos 14 d.p.i., tendo o 

peso relativo alcançado o maior valor quando comparado aos demais tempos 

experimentais. Contudo, mesmo aos 7 d.p.i. foi detctada tendência ao aumento 

quando comparado ao grupo não infectado e aos 4 d.p.i. (Média dos valores: 

Controle (0,845%); Infec. 4 dias (0,89%); Infec. 7 dias (1,56%); Infec. 14 dias 

(5,48%) (Figura 11).   

O aumento significativo aos 14d.p.i., é diretamente relacionado com a 

alteração macro (tamanho aumentado), microscópica e consequentemente 

funcional. Por isso foi realizada uma avaliação primária da histologia do baço. 
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Figura 11: Índice esplênico de camundongos infectados ou não com P. berghei NK65. O baço de cada animal 

foi retirado e pesado imediatamente após eutanásia e o índice esplênico refere-se à porcentagem do peso 

do baço em relação ao peso total do camundongo. O grupo controle refere-se ao baço de 16 camundongos 
não infectados. Os grupos Infec. 4, 7 e 14 dias referem-se ao baço de 8 camundongos de cada grupo, 

infectados com P. berghei NK65, com 4, 7 e 14 dias de infecção, respectivamente. ****p<0,001. 

 
A análise histológica do baço revelou que os animais controle 

apresentaram padrão histológico compatível ao descrito na literatura, com 

delimitação entre polpa branca e vermelha e ainda, presença de folículos ricos em 

linfócitos B (figura 12A). Padrão histológico semelhante foi observado nos animais 

infectados aos 7o dia de infecção, com manutenção da estrutura histológica. Neste 

período experimental também não foi observado a presença hemácias infectadas 

ou mesmo, macrófagos com hemácias infectadas em seu citoplasma  (figura 12B). 

Contudo, a infecção altera a organização estrutural do órgão após 14 dias 

de infecção, quando não foi mais observado a delimitação entre polpa branca e 

polpa vermelha e nem a formação dos folículos (figura 12C). Ainda, foi possível 

observar a presença de megacariócitos em grande número como apontados pelas 

setas. Em detalhe, na figura 8D, é possível ver em coloração amarronzada a 

presença do parasita verificada pela hemozoína (pigmento malárico), responsável 

pela coloração diferenciada.  
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Figura 12: Alterações histológicas esplênicas causadas pelo P. berghei NK65. Em A, padrão histológico 

normal, com polpas vermelha e branca distintas e presença de folículos ( *), aumento 100X; B, baço 7 d.p.i., 
histologia similar ao animal controle, aumento 100X; C, alterações histológicas apos 24 d.p.i., perda de 

delimitação entre polpa vermelha e branca, ausência da formação folicular. Presença de megacariócitos 

(setas) dispersos por todo o corte, aumento 100X. D, detalhamento das alterações apresentadas em C 
aumento 400X, megacariócitos e presença de hemozoína (coloração amarronzada).  
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5.4 Fígado: morfologia e índice 

 

Como esperado, foi observado nos animais infectados, além da 

esplenomegalia, a hepatomegalia. Ao longo do período experimental o fígado dos 

animais infectados apresentou aumento crescente de peso e volume com o ápice 

ao final do período experimental, 14 d.p.i.. A avaliação macroscópica revelou 

ainda que aos 14 dias houve alteração na coloração do fígado, de rosado para 

escurecido e de aspecto mais esponjoso em relação ao fígado de animais não 

infectados (Figura 13). Estes dados são reflexos da presença do parasita e 

indicam o comprometimento funcional. 

 

 
Figura 13: Verificação de hepatomegalia induzida pela malária. Fígado de animal com 14 dias de infecção à 

esquerda medindo aproximadamente 3,2 cm e apresentando coloração escura; e fígado de animal controle 

à direita medindo aproximadamente 2,6 cm com coloração padrão. 
 

Contudo, apesar do aumento crescente, apenas no 14º dia de infecção foi 

possível identificar o aumento do índice hepático, ou seja, o peso relativo do órgão 

(Média dos valores: Controle (5,21%); Infec. 4 dias (5,7%); Infec. 7 dias (6,61%); 

Infec. 14 dias (11,43%) (Figura 14). Este dado é relevante quando confrontado 

com a perda de peso do animal e o aumento da parasitemia, já que o fígado pode 

ser infectado pelo Plasmodium na malária humana e experimental.  
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Figura 14: Índice hepático de camundongos infectados ou não com P. berghei NK65. O fígado de cada 

animal foi retirado e pesado imediatamente após eutanásia e o índice hepático refere-se à porcentagem do 

peso do fígado em relação ao peso total do camundongo.O grupo controle refere-se ao fígado de 16 
camundongos não infectados. Os gruposInfec. 4, 7 e 14 dias referem-se ao fígado de 8 camundongos de 

cada grupo infectado com P. berghei NK65, com 4, 7 e 14 dias de infecção, respectivamente. ****p<0,001. 
 

 A análise histológica, em contrapartida, demonstrou alterações anterior aos 

14 dias, reafirmando a importância do fígado na patogênese e manutenção da 

doença.  

O fígado dos animais do grupo controle, não apresentou alterações 

histológicas, mantendo a estrutura funcional do órgão. Foi observado a formação 

em cordão dos hepatócitos e os capilares sinusóides livres, sem presença de 

infiltrado  inflamatório (Figura 15A).  

 Entretanto, a infecção pelo Plasmodium promoveu alterações histológicas 

no fígado. Ao 7o dia da infecção foi observado presença de linfócitos dispersos 

nos capilares, edema, congestão de vasos e alteração do padrão de cordão dos 

hepatócitos (Figura 15B). Em alguns cortes foi observado a presença de raros 

hepatócitos infectados (dado não mostrado), estes dados devem refletir a 

parasitemia e controle da infecção, neste período. 
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 Aos 14 d.p.i. as alterações histológicas foram mais explícitas, corroborando 

os resultados macroscópicos e do índice hepático. Foi observado além das 

alterações vasculares, maior infiltrado inflamatório em relação ao 70 dia de 

infecção, destruição de hepatócitos, hiperplasia, e a presença de parasitos 

infectando os hepatócitos (Figura 15C). Em maior aumento a figura 15D, mostra 

com detalhes os hepatócitos infectados pelo Plasmodium (apontados pela seta) e 

a composição do infiltrado, com linfócitos e macrófagos.  

 

 
Figura 15: Alterações histológicas do fígado causadas pelo P. berghei NK65. Em A, padrão histológico 
normal com hepatócitos e sinusóides típicos, aumento 100X; B, fígado após 7 d.p.i., apresentando edema e 

pequeno infiltrado imune, aumento 100X; C, alterações histológicas após 24 d.p.i., fígado com intenso e 

disperso infiltrado imune, presença do parasita (coloração marrom), hiperplasia e destruição de hepatócitos, 
aumento 100X; D, detalhamento das alterações apresentadas em C aumento 400X, infiltrado com linfócitos 

e macrófagos, hepatócitos com Plasmodium no interior (setas). 
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5.5 Índice de Gordura Perigonadal 

  

Na malária experimental, é descrita a perda de peso com queda do 

percentual do tecido adiposo (Pulido-Mendez et al., 2002). A gordura perigonadal 

pode ser utilizada como um sensor de variação do tecido adiposo de 

camundongos. Neste estudo, a gordura perigonadal de animais controle e 

infectados (todos os períodos) foi retirada e pesada após a eutanásia. 

Acompanhando a redução do peso do animal, foi possível observar um 

decréscimo progressivo do tecido adiposo (peso relativo) nos animais infectados 

quando comparados aos animais controle (Figura 16). Como visto na figura 16, 

no 14º dia de infecção, foram obtidos os menores valores para o índice, contudo 

a queda expressiva já pode ser observada aos 7 dias de infecção (Média dos 

valores: Controle (1,45%); Infec. 4 dias (1,30%); Infec. 7 dias (0,58%); Infec. 14 

dias (0,26%) (Figura 12).  

 

 
Figura 16: Índice de gordura perigonadal de camundongos infectados ou não com P. berghei NK65. A 

gordura perigonadal de cada animal foi retirada e pesada imediatamente após eutanásia e o índice de gordura 
perigonadal refere-se à porcentagem do peso da gordura perigonadal em relação ao peso total do 

camundongo. O grupo controle refere-se à gordura perigonadal de 8 camundongos não infectados. Os 

grupos: Infec. 4, 7 e 14 dias referem-se à gordura perigonadal de 8 camundongos de cada grupo infectado 
com P. berghei NK65, com 4, 7 e 14 dias de infecção, respectivamente. *p<0,05*; ****p<0,001. 
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5.6 Dosagem de Leptina sérica por ELISA 

 

O hormônio leptina é produzido por células adiposas e está envolvido, entre 

outros processos biológicos, na modulação da resposta imune celular. Devido a 

perda de tecido adiposo observada neste estudo, fez-se relevante a dosagem 

sérica da leptina. 

Foi constatado aumento nas concentrações de leptina sérica em 

camundongos com 7 dias de infecção, mas os níveis caíram no 14°d.p.i. para 

valores inferiores ao grupo controle (Média dos valores: Controle (304,2 pg/mL); 

Infec. 4 dias (214,1 pg/mL); Infec. 7 dias (817,9 pg/mL); Infec. 14 dias (47,7 

pg/mL)) (Figura 17). 

 

Figura 17: Dosagem de Leptina sérica por ELISA: O hormônio foi dosado no soro de 8 camundongos machos 

BALB/c de 6 a 8 semanas de cada grupo, infectados ou não com P. berghei NK65. Os grupos de cada barra 
referem-se a: Controle: Soro separado do sangue total de animais não infectados, sacrificados quatorze dias 

após a data de infecção do grupo infectado. Infec. 4 dias, Infec. 7 dias e Infec. 14 dias: Soro separado do 

sangue total de animais com quatro, sete e quatorze dias de infecção, respectivamente. *p<0,05; 
****=p<0,001. 
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5.7 Dosagem de citocinas do fígado e do baço por ELISA 

 

Para se determinar o perfil de citocinas produzidas no baço e fígado dos 

animais infectados e controles, foi realizado a dosagem de IFN-γ, TNF-α, IL-12 

p40, IL-4 e IL-10 por ELISA. Determinar e quantificar a produção de citocinas 

produzidas nestes órgãos, importantes sítios para a resposta imune e evolução 

da malária, é relevante pois permite inferências sobre o tipo de resposta inata e 

adaptativa geradas. As citocinas de interesse, neste trabalho, foram escolhidas 

por estarem envolvidas, distintamente, com os dois perfis de macrófagos, M1 e 

M2 (Mosser & Edwards, 2008). A quantificação das citocinas pró-inflamatórias  

IFN-γ, TNF-α e IL-12 p40 podem ser visualizadas na Figura 18. E as citocinas 

relacionadas com a regulação da resposta imune (IL-10) e com a resposta Th2 

(IL-4) estão demonstradas na Figura 19. 

Observou-se que a malária induzida por P. berghei NK65 em camundongos 

foi capaz de elevar os níveis de IL-12 p40 (Média dos valores: Controle (10,5 

pg/mL); Infec. 4 dias (975,7 pg/mL); Infec. 7 dias (578,7 pg/mL); Infec. 14 dias 

(233,4 pg/mL)); TNFα (Média dos valores: Controle (2,7 pg/mL); Infec. 4 dias (2,6 

pg/mL); Infec. 7 dias (5,2 pg/mL); Infec. 14 dias (3,5 pg/mL))  e IFNδ (Média dos 

valores: Controle (19,3 pg/mL); Infec. 4 dias (528,8 pg/mL); Infec. 7 dias (388,9 

pg/mL); Infec. 14 dias (44,1 pg/mL)) no baço, sendo que as citocinas IL-12 p40 e 

IFNδ puderam ser detectadas em valores significativamente mais altos do que o 

controle já no 4º d.p.i., mantendo-se elevadas até o  7º d.p.i. mas em relação ao 

início na infecção, esses níveis caíram significativamente no 14º d.p.i.. Os níveis 

de TNFα foram detectados elevados no baço, em comparação com o controle, 

somente no 7º d.p.i., voltando a cair no 14º d.p.i. (Figura 18). 

No fígado, os níveis de IL-12 p40 (Média dos valores: Controle (10,2 

pg/mL); Infec. 4 dias (304,0 pg/mL); Infec. 7 dias (210,2 pg/mL); Infec. 14 dias 

(237,8 pg/mL)) encontraram-se aumentados já no 4º d.p.i., o que foi mantido até 

o 14º d.p.i. As concentrações de TNFα (Média dos valores: Controle (41,4 pg/mL); 

Infec. 4 dias (720,6 pg/mL); Infec. 7 dias (446,0 pg/mL); Infec. 14 dias (6,8 pg/mL)) 

e IFNδ (Média dos valores: Controle (38,3 pg/mL); Infec. 4 dias (276,4 pg/mL); 
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Infec. 7 dias (537,6 pg/mL); Infec. 14 dias (47,2 pg/mL)) aumentaram já no início 

da infecção, contudo, também caíram gradativamente até atingirem níveis 

similares ao controle no 14º d.p.i (Figura 18). 

A infecção foi capaz de  induzir a produção de IL-10  tanto no baço (Média 

dos valores: Controle (185,2 pg/mL); Infec. 4 dias (175,8 pg/mL); Infec. 7 dias 

(342,9 pg/mL); Infec. 14 dias (517,9 pg/mL)) como no fígado (Média dos valores: 

Controle (2.016,8 pg/mL); Infec. 4 dias (1.655,3 pg/mL); Infec. 7 dias (3.845,8 

pg/mL); Infec. 14 dias (198,4 pg/mL)) a partir do 7° d.p.i., sendo que no baço  essa 

citocina  continuou aumentando com o curso da infecção e atingiu níveis  de 

concentração quase que duas vezes maiores do que o controle, no 14° d.p.i.. Já 

no fígado, o inverso pôde ser observado, tendo caído os níveis de IL-10, no grupo 

com 14 dias de infecção, a valores abaixo dos encontrados no grupo controle 

(Figura 19). 

Com relação à produção de IL-4, tanto no fígado (Média dos valores: 

Controle (50,9 pg/mL); Infec. 4 dias (13,0 pg/mL); Infec. 7 dias (98,1 pg/mL); Infec. 

14 dias (98,0 pg/mL)) como no baço (Média dos valores: Controle (83,2 pg/mL); 

Infec. 4 dias (23,7 pg/mL); Infec. 7 dias (130,6 pg/mL); Infec. 14 dias (180,2 

pg/mL)), no início da infecção houve uma inibição da produção dessa citocina, já 

que os níveis caíram para concentrações abaixo dos valores encontrados no 

grupo controle. Mas essa situação começou a ser invertida a partir do 7° d.p.i., 

quando os níveis de IL-4 começaram a aumentar e mantiveram-se aumentando 

até o 14° d.p.i. (Figura 19). 
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Figura 18: Dosagem de citocinas Il-12p40, TNF-alfa e INF-gama por ELISA, extraídas do baço e fígado de 8 camundongos machos BALB/c de 6 a 8 semanas infectados ou 

não com P. berghei NK65. Os grupos de cada barra referem-se a: Controle: Extrato de citocinas provenientes do fígado de animais não infectados, sacrificados quatorze dias 

após a data de infecção do grupo infectado. Infec. 4 dias, Infec. 7 dias e Infec. 14 dias: Extrato de citocinas proveniente do baço ou fígado de animais com quatro, sete e quatorze 

dias de infecção, respectivamente. *p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,005; ****=p<0,001.
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Figura 19: Dosagem de citocinas IL-10 e IL-4 por ELISA, extraídas do baço e fígado de 8 camundongos 

machos BALB/c de 6 a 8 semanas infectados ou não com P. berghei NK65. Os grupos de cada barra referem-

se a: Controle: Extrato de citocinas provenientes do fígado de animais não infectados, sacrificados quatorze 

dias após a data de infecção do grupo infectado. Infec. 4 dias, Infec. 7 dias e Infec. 14 dias: Extrato de 

citocinas proveniente do baço ou fígado de animais com quatro, sete e quatorze dias de infecção, 

respectivamente. *p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,005; ****=p<0,001. 
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5.8 Infecção de macrófagos murinos RAW  264.7 in vitro. 

5.8.1 Verificação da diferenciação dos macrófagos. 

 

Os grupos de macrófagos receberam estímulos de citocinas para  se 

diferenciarem em populações M1 ou M2, uma das características desses  perfis 

de macrófagos é a ativação de diferentes enzimas após a diferenciação. No perfil 

de macrófagos M1, após diferenciados, há ativação da enzima iNOS  e no perfil 

de macrófagos M2 há ativação da enzima arginase, ambas já descritas 

anteriormente. A verificação da atividade enzimática é realizada através da 

dosagem de um dos seus produtos. Para verificar a atividade da enzima iNOS, 

dosou-se a produção de óxido nítrico no sobrenadante dos macrófagos, e para 

verificar a atividade da enzima arginase, dosou-se a produção de uréia 

intracelular.  

Como esperado, os macrófagos M1 foram capazes de produzir óxido nítrico 

(Média dos valores em 24 horas: M0 (0,18 µM); M1 (3,02 µM); M2 (0,03 µM); 

Média dos valores em 48 horas: M0 (0,25 µM); M1 (8,45 µM); M2 (0,09 µM)), 

representando a atividade da enzima iNOS e os macrófagos M2 foram capazes 

de produzir ureia (Média dos valores em 24 horas: M0 (não detectável); M1 (não 

detectável); M2 (20,39 mg/dL); Média dos valores em 48 horas: M0 (não 

detectável); M1 (não detectável); M2 (33,74 mg/dL)), representando a atividade 

da enzima arginase. Macrófagos M0, ou macrófagos não ativados, não 

apresentaram atividade enzimática. Tanto macrófagos M1, como macrófagos M2 

aumentaram a atividade da enzima correspondente após 48 horas em cultura 

(Figura 20). 
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Figura 20: Verificação de diferenciação de macrófagos RAW 264.7. Macrófagos murinos da linhagem RAW 

264.7 foram colocados em cultura e separados em grupos, de acordo com o estímulo para diferenciação 

recebido. Os macrófagos que receberam estímulo de IFNδ e LPS, foram determinados como grupo de 

macrófagos M1; aqueles que receberam estímulo de IL-4 foram determinados como grupo de macrófagos 

M2; aqueles que não receberam estímulos para diferenciação são o grupo M0. A) Concentração de óxido 

nítrico (NO) no sobrenadante de cultura dessas células após serem estimuladas (M1) ou não (M0 e M2) com 

IFNδ e LPS. B) Concentração de ureia intracelular nas células após serem estimuladas (M2) ou não (M0 e 

M1) com IL-4. ****p<0,001. 

 

5.8.2 Atividade da enzima iNOS em macrófagos infectados com hemácias 
contendo Plasmodium berghei NK65. 

 

 Para avaliar o comportamento dos macrófagos in vitro após serem 

colocados em cultura com hemácias infectadas com Plasmodium berghei NK65, 

com relação à produção de NO, as células foram diferenciadas como descrito 

anteriormente e colocadas em cultura por três horas com Zymosan (controle 

padrão de fagocitose); com hemácias não infectadas (controle de fagocitose de 

hemácias) ou com hemácias infectadas com PbNK65 (objetivo de análise em 

questão). A concentração de NO no sobrenadante de cultura de cada grupo foi 

medida após 24 e 48 horas (Figuras 21 e 22, respectivamente). 

Após 24horas do momento da fagocitose foi observado que nenhum dos 

estímulos nos diferentes perfis de macrófagos foi capaz de induzir produção de 

óxido nítrico a níveis diferentes do controle, exceto em macrófagos M1 

estimulados com hemácias infectadas com PbNK65, onde os valores encontrados 

foram maiores que o dobro do grupo de macrófagos M1 não estimulados (Média 
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dos valores: M0= Controle: 0,18µM; Zymosan: 1,28µM; Hemácias: 0,78µM; 

Hemácias + P. berghei: 0,86µM. M1= Controle: 3,02µM; Zymosan: 1,28 µM; 

Hemácias: 1,28 µM; Hemácias + P. berghei: 7,94µM. M2= Controle: 0,03µM; 

Zymosan: 1,34µM; Hemácias: 1,06µM; Hemácias + P. berghei: 0,78µM) (Figura 

21). 

 

 

 

Figura 21: Concentração de NO no sobrenadante de cultura após 24 horas. Macrófagos murinos da linhagem 

RAW 264.7 foram diferenciados para o perfil M1, M2 ou não diferenciados M0, e colocados em cultura na 

presença de Zymosan para controle de fagocitose padrão; na presença de hemácias para controle de 

fagocitose de hemácias; na presença de hemácias infectadas com P. berghei para objetivo de avaliação; ou 

somente com meio RPMI para controle geral. Após 24 horas de cultura, o sobrenadante foi coletado para 

dosagem de NO pelo método de Griess. *p<0,05; ****=p<0,001. 

 

  

Após 48 horas de cultura, o estímumlo com hemácias infectadas com P. 

berghei, foi capaz de induzir a produção de NO pelos macrófagos M1 e até mesmo 

em macrófagos M2 ou não diferenciados previamente. Macrófagos M1 e M2 não 

apresentaram diferença na produção de NO após 48 horas de cultura. (Médias 

dos valores: M0= Controle: 0,25µM; Zymosan: 0,92µM; Hemácias: 0,78µM; 

Hemácias + P. berghei: 22,44µM. M1= Controle: 8,45µM; Zymosan: 1,34µM; 

Hemácias: 1,34µM; Hemácias + P. berghei: 59,82µM. M2= Controle: 0,02µM; 

Zymosan: 1,1µM; Hemácias: 0,76µM; Hemácias + P. berghei: 69,68µM) (Figura 

22). 
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Figura 22: Concentração de NO no sobrenadante de cultura após 48 horas. Macrófagos murinos da linhagem 

RAW 264.7 foram diferenciados para o perfil M1, M2 ou não diferenciados M0, e colocados em cultura na 

presença de Zymosan para controle de fagocitose padrão; na presença de hemácias para controle de 

fagocitose de hemácias; na presença de hemácias infectadas com P. berghei para objetivo de avaliação; ou 

somente com meio RPMI para controle geral. Após 48 horas de cultura, o sobrenadante foi coletado para 

dosagem de NO pelo método de Griess. *p<0,05*; ****=p<0,001. 

 
  

5.8.3 Atividade da enzima Arginase em macrófagos infectados com 
hemácias contendo Plasmodium berghei NK65. 

 

 Para avaliar a atividade da enzima arginase, procedeu-se da mesma forma 

que descrito acima com a cultura. Após 24 e 48 horas as células foram 

desaderidas e lisadas para dosagem de ureia intracelular.  

Após 24 horas de infecção, macrófagos M0 apresentaram atividade de 

arginase quando colocados em cultura com Zymosan ou com Hemácias, mas isso 

não aconteceu na presença de hemácias infectadas com P. berghei NK65. Como 

esperado, os grupos de macrófagos M2 foram os que apresentaram maior 

atividade enzimática, principalmente quando colocados em cultura com hemácias 

ou somente com meio RPMI. Quando esses macrófagos M2 foram colocados em 

cultura com hemácias + P. berghei NK65, a atividade enzimática caiu para níveis 

10 vezes abaixo do controle. (Médias dos valores: M0= Controle: 0,02 mg/dL; 

Zymosan: 2,5 mg/dL; Hemácias: 1,3 mg/dL; Hemácias + P. berghei: 0,02 mg/dL. 
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M1= Controle: não detectável; Zymosan: 0,26 mg/dL; Hemácias: 0,03 mg/dL; 

Hemácias + P. berghei: 0,01 mg/dL. M2= Controle: 20,3 mg/dL; Zymosan: 8,14 

mg/dL; Hemácias: 21,04 mg/dL; Hemácias + P. berghei: 1,7 mg/dL) (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Concentração de ureia intracelular após 24 horas de cultura. Macrófagos murinos da linhagem 

RAW 264.7 foram diferenciados para o perfil M1, M2 ou não diferenciados M0, e colocados em cultura na 

presença de Zymosan para controle de fagocitose padrão; na presença de hemácias para controle de 

fagocitose de hemácias; na presença de hemácias infectadas com P. berghei para objetivo de avaliação; ou 

somente com meio RPMI para controle geral. Após 24 horas de cultura, as células foram desaderidas e 

lisadas para dosagem de ureia intracelular. *p<0,05; ****=p<0,001. 

 

Após 48 horas de infecção, em macrófagos M2, a atividade de arginase 

continuou subindo no grupo controle e em valores mais baixos no grupo colocado 

em cultura com Zymosan; no grupo colocado em cultura com hemácias, a 

atividade enzimática manteve-se; assim como o grupo colocado em cultura com 

hemácias + P. berghei NK65 a produção de ureia continuou a níveis muito abaixo 

do controle. (Médias dos valores: M0= Controle: não detectável; Zymosan: não 

detectável; Hemácias: 0,4 mg/dL; Hemácias + P. berghei: não detectável. M1= 

Controle: não detectável; Zymosan: não detectável; Hemácias: 1,6 mg/dL; 

Hemácias + P. berghei: não detectável. M2= Controle: 33,7 mg/dL; Zymosan: 17,5 

mg/dL; Hemácias: 18,9 mg/dL; Hemácias + P. berghei: 1,07 mg/dL) (Figura 24). 
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Figura 24: Concentração de ureia intracelular após 48 horas de cultura. Macrófagos murinos da linhagem 

RAW 264.7 foram diferenciados para o perfil M1, M2 ou não diferenciados M0, e colocados em cultura na 

presença de Zymosan para controle de fagocitose padrão; na presença de hemácias para controle de 

fagocitose de hemácias; na presença de hemácias infectadas com P. berghei para objetivo de avaliação; ou 

somente com meio RPMI para controle geral. Após 48 horas de cultura, as células foram desaderidas e 

lisadas para dosagem de ureia intracelular. *p<0,05*; ***=p<0,005; ****=p<0,001. 

 

5.8.4 Atividade Fagocítica e Atividade Microbicida dos Macrófagos 

 

Para avaliar a atividade fagocítica e microbicida de cada perfil de 

macrófagos em questão frente ao estímulo com hemácias + P. berghei NK65, os 

macrófagos M0, M1 ou M2 foram colocados em cultura com Zymosan (controle 

padrão de fagocitose); com hemácias não infectadas (controle de fagocitose de 

hemácias) com hemácias infectadas com PbNK65 (objetivo de análise em 

questão) ou somente com meio RPMI (Controle geral). Lâminas foram fixadas, 

coradas e analisadas por microscopia óptica após 3 horas de cultura (avaliação 

da fagocitose) e após 24 ou 48 horas (avaliação da atividade microbicida). Dois 

aspectos foram considerados: % de macrófagos infectados e número de 

partículas por macrófago infectado. É importante ressaltar que o grupo que foi 

colocado em cultura com Zymosan, é um controle para demonstrar que o 

experimento in vitro funcionou e que as células em estudo estavam aptas a 

fagocitar partículas. 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

C
o

n
c

e
n

tr
a

ç
ã

o
 d

e
 u

ré
ia

 (
m

g
/d

L
)

C o n tro le

Z y m o s a n

H e m á c ia s

H e m á c ia s  + P .  b e rg h e i

M 0 M 2M 1

* * *
* * *

* * * *

* * * *
* * *



 53 

 O grupo de células que foi colocado em cultura com hemácias não 

infectadas serve como um controle para avaliar como as hemácias expressando 

antígenos de P. berghei influenciam o comportamento dos perfis de macrófagos. 

Pode-se observar que em todos os perfis de macrófagos ativados M1 e M2 e até 

mesmo os macrófagos que não foram previamente ativados M0, a porcentagem 

de células capazes de fagocitar foi aumentada pelo menos 5 vezes quando as 

hemácias estavam infectadas com P. berghei NK65 (Figura 25A). Mostrando que 

frente à malária experimental, há mais células capazes de realizar fagocitose. 

 Ao avaliar o número de partículas por célula, nota-se que os macrófagos 

mantém um padrão de fagocitose de 1 a 2 hemácias por célula, e não há diferença 

nessa quantidade de hemácias internalizadas entre hemácias infectadas ou não 

com P. berghei em nenhum dos perfis de macrófagos (Figura 25B). 

  

 
Figura 25: Atividade Fagocítica de Macrófagos 264.7 in vitro após 3 horas. Macrófagos M0, M1 e M2 foram 

colocados em cultura por 3 horas com Zymosan; Hemácias; ou Hemácias + P. berghei NK65. Ao final desse 

período, as lamínulas foram fixadas, coradas e analisadas em microscopia óptica. A) Porcentagem de 

macrófagos infectados: refere-se ao valor relativo de células fagocíticas infectadas em relação a 200 células 

totais. B) Número de partícula por célula: refere-se ao número de partícula de Zymosan; Hemácia ou Hemácia 

+ P. berghei por macrófago infectado.****=p<0,001. 

 

  

 Após 24 horas de cultura, nenhum dos parâmetros analisados mudou, 

comparado com 3 horas, em relação às hemácias não infectadas ou às hemácias 

infectadas, não havendo então atividade microbicida eficaz até esse período 

(Figura 26 A e B). 

 Após 48 horas de cultura, a porcentagem de macrófagos infectados por 

hemácias + P. berghei diminiu em todos os perfis de macrófagos, com relação às 
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24 horas de cultura, indicando que nesse tempo, 48 horas horas, há uma 

quantidade menor de macrófagos infectados. Essas células podem ter eliminado 

todas as hemácias + P. berghei internalizadas (Figura 26C). O número de 

partícula por célula infectada permaneceu o mesmo de 24 para 48 horas, 

indicando que as células que permaneceram infectadas, mantiveram o número de 

hemácias + P. berghei (Figura 26D).  

 

 

Figura 26: Atividade Microbicida de Macrófagos 264.7 in vitro. Macrófagos M0, M1 e M2 foram mantidos em 

cultura por 24 horas ou 48 horas, após a fagocitose com: Zymosan; Hemácias; ou Hemácias + P. berghei 

NK65. Ao final desse período, as lamínulas foram fixadas, coradas e analisadas em microscopia óptica. A) e 

C): Porcentagem de macrófagos infectados após 24 e 48 horas de cultura, respectivamente : refere-se ao 

valor relativo de células fagocíticas infectadas em relação a 200 células totais. B) e D): Número de partícula 

por célula após 24 e 48 horas de cultura, respectivamente: refere-se ao número de partícula de Zymosan; 

Hemácia ou Hemácia + P. berghei por macrófago infectado. **p<0,01; ****=p<0,001.
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo foram avaliados aspectos da resposta imune inata e 

adaptativa decorrentes da infecção experimental por Plasmodium berghei NK65. 

O modelo de malária experimental utilizado aqui, possui características que são 

capazes de mimetizar o que acontece durante o curso da doença em humanos. 

O P. berghei NK65 induz respostas inflamatórias sistêmicas e locais, que refletem 

nas manifestações clínicas e microscópicas aqui descritas. Aspectos importantes 

foram avaliados, como: hepatoesplenomegalia; caquexia; alteração sorológica 

hormonal; indução de resposta imune inata através de macrófagos; resposta 

imune adaptativa através da produção de algumas citocinas reguladoras, 

citocinas do perfil Th1 ou Th2 (Long & Zavala 2016). Todos esses aspectos estão 

relatados como tendo importante relação na gravidade da malária e interação com 

o hospedeiro (Horst et al. 2016). 

A parasitemia crescente, a queda de peso progressiva e a hepato-

esplenomegalia aqui relatadas, em conjunto, demonstram a eficiência da infecção 

e confirmam o estabelecimento da doença nos camundongos infectados.  Além 

disso, os resultados demonstram que estes eventos estão correlacionados pois, 

atingem o ápice no mesmo período experimental de 14 d.p.i.. Tais eventos são 

bem descritos na literatura e são compartilhados com outros modelos 

experimentais da malária murina e de outras doenças causadas por protozoários 

(Lee 2011; Bin Mohanna 2015; Amodu et al. 2014). No caso da malária humana 

e murina, salienta-se ainda, o papel preponderante do fígado para a 

imunopatogênese da doença (Whitten et al. 2011). O Fígado além de ser 

responsável pela produção de proteínas de fase aguda durante a inflamação, na 

fase inicial da malária, a chamada fase hepática, os próprios hepatócitos são 

infectados e elicitam a imunidade inata com subsequente ativação de linfócitos 

(Jain et al. 2016). Mesmo quando a fase eritrocítica, posterior à hepática, é 

deflagrada, o fígado ainda se mantém como órgão alvo devido à alta 
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vascularização e função hemocaterética (Rodríguez-Acosta et al. 1998; Adachi et 

al. 2001; Findlay et al. 2010).  

O baço, como um órgão linfoide secundário, após o início da fase 

eritrocítica, se apresenta como principal local de ativação e proliferação de 

linfócitos específicos ao Plasmodium (Bronte & Pittet 2013). E, também devido à 

sua função de fagocitose de hemácias por meio de macrófagos, é descrito como 

órgão alvo da malária (Ferrer et al. 2014). 

Devido ao curso da doença no modelo experimental utilizado, a queda do 

peso dos animais infectados, detectada no presente trabalho, também era 

esperado, de acordo com o já estabelecido (Bartoloni & Zammarchi 2012). 

Além da perda de peso corpóreo, destacou-se a diminuição do tecido 

adiposo, mensurado pela gordura perigonadal dos animais infectados, em relação 

ao grupo controle. Esta queda de tecido adiposo é reflexo da caquexia gerada 

pela resposta imune do hospedeiro frente ao Plasmodium (Grech et al. 2006). O 

aumento do catabolismo de ácidos graxos é um dos efeitos sistêmicos provocados 

por mediadores da resposta inflamatória, como citocinas e proteínas de fase 

aguda (Erikci Ertunc & Hotamisligil 2016; Stelzner et al. 2016; Li et al. 2016; Arbore 

& Kemper 2016).  

Contudo, sabe-se que o tecido adiposo possui funções específicas e 

diferenciadas que ultrapassam a ideia, não mais aceita, de exclusivos 

acumuladores de lipídeos (Robbins et al. 2016). O tecido adiposo está relacionado 

com a produção de hormônios, como a leptina, outrora conhecida apenas como o 

hormônio da saciedade, com ação sobre neurônios do hipotálamo (Davis et al. 

1997; Hou & Luo 2011; Wauman & Tavernier 2011) 

A leptina possui uma ação importante sobre o sistema imune, destacando 

seu papel na modulação de macrófagos e diferenciação de células T CD4+ 

(Panayoula C. Tsiotra et al. 2013). Neste estudo, a dosagem dos níveis séricos 

da leptina mostrou um aumento aos 7 dias e queda acentuada aos 14 d.p.i.. De 

acordo com Pulido-Mendez et al (2002), os níveis séricos de leptina, em modelo 

similar de malária murina, apresentou maiores índices aos 6 d.p.i., contudo este 

estudo não demonstrou queda abrupta aos 14 d.p.i. tal como visto no presente 

trabalho. Justifica-se a queda para níveis inferiores ao controle devido à 

diminuição do tecido adiposo observada no mesmo período experimental. 

Receptores de leptina são encontrados em diversos tipos celulares incluindo 
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células do sistema imune como linfócitos T e macrófagos (Cava & Matarese 2004; 

Halle & Persson 2003) 

A ação da leptina sobre linfócitos T está relacionada com a diferenciação 

de células Th1 e aumento da secreção de IFN-gama (Panayoula C. Tsiotra et al. 

2013; Cava & Matarese 2004). Além disso, foi descrito, recentemente, por Reis et 

al (2015) que a leptina é essencial para o desenvolvimento de células Th17 com 

perfil inflamatório. A via de sinalização requerida na diferenciação de Th17 requer 

a ativação da molécula STAT3, um potente ativador de transcrição gênica (Reis 

et al. 2015). Contudo, esta molécula não é exclusividade dos linfócitos, sendo 

encontrada na forma ativa em diferentes tipos celulares após estímulo com 

citocinas da família IL-6, fatores de crescimento e também, da leptina (Panayoula 

C. Tsiotra et al. 2013). A Indução de um perfil linfocitário inflamatório na presença 

de leptina em altos níveis, pode ser substituído por um perfil supressor, rico em 

células T reguladoras, na ausência ou em níveis subótimos deste hormônio 

(Moraes-Vieira et al. 2014). Indivíduos saudáveis, com níveis de gordura normais, 

apresentam um balanço entre supressão e ativação (Naylor & Petri 2016; Morin 

et al. 2016). Contudo, na perda de peso intensa com diminuição severa de tecido 

adiposo, caso similar a caquexia gerada no nosso modelo, o perfil supressor, 

devido a limitação da resposta imune, pode levar a maior suceptibilidade a 

infecções e aumentar a morbidade (Lord et al. 1998; Grunfeld 2002).  

No presente estudo, aos 14 d.p.i. os animais infectados além da perda do 

peso e queda da leptina, apresentaram também em relação ao 7o dia, maior 

produção de citocinas reguladoras como IL-4 e IL-10 e redução de citocinas 

inflamatórias tais como IL-12, IFN-gama e TNF-alfa no macerado do baço. A 

resposta imunológica do baço possui caracter sistêmico, sendo refletida em 

dosagens séricas de citocinas e outras proteínas (Bronte & Pittet 2013). Sendo 

assim, os dados de citocinas sugerem a modulação das subpopulações de 

linfócitos T CD4+ para um perfil anti-inflamatório (Th2 e/ou Treg), provavelmente, 

devido a diminuição de leptina circulante (Moraes-Vieira et al. 2014). Ressalta-se 

também que após estes 14 dias de infecção os camundongos atingem níveis 

ainda maiores de parasitemia e começam a morrer, mostrando que a resposta 

Th2 favorece o parasito e sua multiplicação, sendo entendida como não protetora. 

Em estudos realizados por outros grupos, resultados similares já foram 

observados, com a mudança de resposta Th1 para Th2 em modelos de malária 
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murina (Someabozorg et al. 2015; Perez-Mazliah & Langhorne 2014). Contudo, a 

relação com a leptina não tinha sido avaliada anteriormente. Na malária humana, 

tal qual na experimental, a resposta Th2 é relacionada com o aumento da 

susceptibilidade do hospedeiro frente ao Plasmodium (Besnard et al. 2015). 

Contudo, no macerado do fígado não foi observado a mesma dinâmica 

entre os perfis de citocinas apresentado pelo baço. O Fígado não é um órgão 

linfoide, não promove ativação de linfócitos T virgens. Contudo, devido a contínua 

infecção dos hepatócitos, apresenta intensa resposta imunológica em todas as 

fases da malária (Chassaing et al. 2014). Nos dados aqui encontrados foi possível 

observar, pela análise histológica, o grande número de hepatócitos infectados, 

macrófagos e a presença de infiltrado rico em linfócitos no grupo experimental de 

14 dias pós infecção (Xiao et al. 2016). Contudo, aos 7 d.p.i., já é notado a 

presença de poucos hepatócitos infectados e discreto infiltrado linfocitário. As 

citocinas encontradas no macerado hepático dos animais infectados demonstram 

que a resposta imune local até os 4 dias é preferencialmente inflamatória com 

altos níveis de IFN-gama e TNF-alfa. A partir do 7o dia, foi observado uma 

modulação desta resposta com aumento dos níveis de IL-4 e IL-10, sendo que 

aos 14 dias o nível de todas as citocinas analisadas, exceto IL-4 e IL-12, se 

encontravam em concentrações abaixo daquelas do grupo controle. É possível 

que esta queda seja reflexo da exaustão da resposta ou da falência da resposta 

local frente a severa desnutrição provocada pelas altas taxas de catabolismo, 

elicitado pela doença (van de Sand et al. 2005; Xiao et al. 2016). 

Os dados aqui apresentados demonstram que no modelo murino de 

malária escolhido, a infecção pelo P. berghei NK65 gera uma resposta imune 

sistêmica distinta da hepática, contudo, ressalta-se a importância da modulação 

do perfil Th2 em ambas (Perez-Mazliah & Langhorne 2014). Sabe-se que, a 

modulação das subpopulações de macrófagos M1 e M2 é multifatorial e várias 

moléculas estão associadas seja por ação direta ou indireta, incluindo citocinas e 

a própria leptina, que como já exposto, está diretamente relacionada com a 

diferenciação dos linfócitos Th (Ayi et al. 2016; Naylor & Petri 2016).  

Dados, não publicados, obtidos anteriormente pelo nosso grupo e usando 

o mesmo modelo, demonstraram que os macrófagos oriundos dos camundongos 

infectados, aos 14 d.p.i., apresentavam menor capacidade fagocítica, menor 

expressão de CD80 e ainda, que estas células produziam níveis de IL-12 quase 
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15x menores que os controles não infectados. Nossos dados também mostram 

uma queda acentuada de Il-12p40 no baço e queda moderada no fígado, 

principalmente aos 14 d.p.i., sabe-se que a IL-12 é importante para o 

desenvolvimento do perfil Th1 e consequente estímulo de fagocitose, e a ausência 

do conjunto de citocinas Th1 prejudicam a fagocitose e favorecem o 

desenvolvimento do perfil Th2 (Dixon et al. 2014; Perez-Mazliah & Langhorne 

2014). Estes dados nos levaram a hipotetizar que no modelo murino com P. 

berghei NK65 haveria uma modulação dos macrófagos para um perfil M2.  

 Nesse sentido, os experimentos in vitro com macrófagos, aqui 

apresentados, visaram avaliar o impacto da infecção sobre macrófagos 

diferenciados nos subtipos M1 ou M2. Os dados obtidos, revelaram que, 

independente da diferenciação (M1 ou M2) a fagocitose de hemácias infectadas 

foi menor quando comparada ao controle zimozan e às hemácias sem o 

Plasmodium. A diminuição da fagocitose já havia sido descrita em experimento ex 

vivo e in vitro com macrófagos murinos (Leitner & Krzych 1997; Terkawi et al. 

2016) contudo, ainda não havia sido realizado utilizando as subpopulações 

separadas e diferenciadas. Neste ponto, vale ressaltar, que como já bem 

estabelecido, esperava-se que somente os macrófagos M2 apresentaria baixas 

taxas de fagocitose. Contudo, o que foi observado é que M1 e M2 não 

apresentaram diferenças no número de hemácias infectadas, apenas, uma 

pequena diferença na porcentagem de macrófagos infectados, sendo o valor 

maior na cultura de M1. Outro ponto avaliado foi a eliminação intracelular da 

hemácia infectada pelo macrófago M1 ou M2. Novamente, não observou-se 

diferença entre os grupos, ambos não apresentaram redução de macrófagos 

infectados ou redução de partículas no interior destas células em 24 ou 48 horas 

após a fagocitose. As células com maior atividade fagocítica são as células mais 

vulneráveis aos efeitos de desregulação induzidos pela infecção, e hemácias 

infectadas por si só são capazes de iniciar modulação nas células fagocíticas, 

podendo ser um mecanismo de evasão do próprio Plasmodium, de forma a alterar 

as funções de macrófagos M1 e M2 (Bansal et al. 2016). A análise dos níveis de 

NO, tido como a principal molécula na morte de protozoários por macrófagos (Van 

Assche et al. 2011), demonstrou, curiosamente, que na presença das hemácias 

infectadas a população diferenciada M2 produziu NO 48 horas após a fagocitose. 

A produção de NO é característica da população M1, contudo, nossos resultados 
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sugerem que na presença das hemácias infectadas ocorre uma modulação do 

perfil M2, pois, além da detecção do NO foi observado a queda da atividade 

arginásica nesta condição (Mantovani & Locati 2009). A atividade de arginase, 

medida pela quantificação da uréia, por sua vez, é tida como um marcador dos 

macrófagos M2 (Mosser & Edwards 2008; Van Assche et al. 2011). Nos nossos 

resultados apenas na presença das hemácias infectadas é que conseguimos 

observar estas alterações do perfil M2, sem a presença do parasito ou na 

presença do zymozan, os perfis se mantém como o esperado, M1 apresentando 

produção de NO e M2, com alta atividade da enzima arginase. Estes controles do 

experimento demonstram que o protocolo de diferenciação foi eficiente e que 

nossos resultados não são fruto de problemas no processo de diferenciação. 

Contudo, ressaltamos que estes macrófagos RAW264.7 são imortalizados e 

portanto, seria, conveniente, avaliar os mesmos parâmetros com a diferenciação 

dos macrófagos peritoneais de camundongos controle e infectados.  

Concluindo, apesar da nossa hipótese anterior de que haveria uma maior 

diferenciação de M2 aos 14 d.p.i. ainda não ter sido comprovada, o presente 

estudo revela alguns fatores que podem contribuir para o melhor entendimento do 

que ocorre com os macrófagos na malária experimental. O fato dos níveis de 

leptina estarem abaixo do basal aos 14 d.p.i., nos ajuda a compreender a 

mudança de um perfil, sistêmico, de citocinas inflamatórias para um perfil 

modulador, pois, a leptina está relacionada diretamente com a diferenciação de 

células Th. Por sua vez, este perfil, preferencialmente, Th2 pode estar associado 

com a diferenciação de M2. Contudo, os dados anteriores, nossos e de outros 

grupos, mostram que a inabilidade de fagocitar hemácias infectadas está presente 

já nos 7 d.p.i., momento no qual ainda se tem um perfil inflamatório e propício ao 

M1. Os dados in vitro aqui mostrados, sugerem que o mecanismo de escape do 

parasita evocado após a infecção das hemácias, é eficiente, garantindo sua 

sobrevivência mesmo após a fagocitose, independente do perfil de macrófagos. 

Estes dados somados, levam a severidade extrema da doença que leva a alta 

mortalidade após os 14 d.p.i.. A letalidade do modelo pode então ser associada 

com uma intensa resposta inflamatória vista até o 7o dia que gera, aumento da 

atividade hepática e esplênica. A partir deste ponto e caminhando aos 14 d.p.i., 

ocorre uma imunomodulação da inflamação que pode se devido a queda de peso 

e leptina. Assim, diminuiria atividade fagocítica e/ou microbicida dos macrófagos, 
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facilitando os mecanismos de escape do plasmodium e aumentando a 

parasitemia. Níveis elevados de parasitas circulantes associados a um controle 

incipiente, levariam a desestruturação do baço, alteração do fígado, falência 

sistemica do organismo e óbito. 
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÃO FINAL 

 
• O modelo experimental murino com P. berghei NK65 foi reproduzido 

com eficiência em nosso laboratório; 

• O perfil de citocinas se altera ao longo da infecção in vivo, com 

predominância de citocinas inflamatórias no início da infecção e de 

citocinas moduladoras ao final do período experimental; 

• O hormônio leptina apresentou baixos níveis séricos ao final da 

infecção associados à queda expressiva do peso no mesmo período 

(14 d.p.i.); 

• A capacidade fagocítica dos macrófagos, in vitro, M1 e M2 diminui 

na presença das hemácias infectadas, sem evidências de 

mecanismo de morte efetivo; 

• A infecção in vitro por hemácias infectadas com P. berghei NK65 

aumenta a produção de NO em M1 e M2, mas, diminui a atividade 

de arginase em M2. 

 
 
A leptina está relacionada diretamente com a diferenciação de células Th 

e consequentemente, com a regulação dos perfis de macrófagos. Inicialmente, a 

associação de elevados níveis de leptina sérica e citocinas pro inflamatórias no 

baço e fígado com o aumento da atividade nesses órgãos, podem estar 

relacionados com o perfil Th1 e diferenciação de macrófagos M1. Entretanto, 

mesmo em um ambiente pro inflamatório, o Plasmodium é capaz de evadir da 

resposta imunológica e instalar a infecção, ocorrendo uma modulação de leptina 

associada à caquexia e citocinas, tornando o perfil da resposta 

predominantemente regulador e de perfil Th2, que por sua vez favorece a 

diferenciação de macrófagos M2. Com a atividade fagocítica reduzida e ausência 

de moléculas microbicidas, a infecção é perpetuada, levando à falência de órgãos 

e morte pela malária experimental.  
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