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RESUMO 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença 
infectoparasitária causada por protozários Leishmania, pertencentes aos 
subgêneros Viannia e Leishmania. No Brasil, a espécies mais comum e 
prevalente é  L. (V.) braziliensis. Em pacientes com LTA, foi detectada a 
expressão da citocina interleucina 32 (IL-32) nas lesões cutâneas ou mucosas  
causadas por L. Viannia spp. No entanto, o papel da IL-32 na LTA ainda não foi 
esclarecido. Foi demonstrado que a IL-15 induz IL-32, além disso a IL-15 leva à 
morte de L. infantum. O presente estudo teve como objetivo  investigar os 
efeitos da IL-32 e IL-15 na produção de citocinas e na atividade microbicida de 
macrófagos humanos primários infectados com L. (V.) braziliensis. Para isto, foi 
realizada a derivação de macrófagos humanos a partir de monócitos do sangue 
periférico de doadores não infectados e infecção com formas metacíclicas de L. 
(V.) braziliensis; avaliação do índice de infecção (4 h, fagocitose; 48 h, 

atividade microbicida), na ausência ou presença de tratamento com rIL-32, rIL-

15 ou interferon gama (rIFN) e lipopolissacarídeo (LPS); e avaliação da 
produção de citocinas IL-32, fator de necrose tumoral (TNF) e IL-10, por ensaio 

imunoenzimático. A adição de rIL-32às culturas de macrófagos primários 
infectados com L. (V.) braziliensis não alterou significantemente a fagocitose ou 
a  atividade microbicida das células. A ativação clássica dos macrófagos com 

rIFN e LPS resultou em uma diminuição do índice de infecção. A rIL-32em 

elevada concentração foi capaz de induzir TNF nos macrófagos  não 
infectados ou infectados pelos parasitos L. (V.) braziliensis, sendo que não foi 
induzida produção de IL-10. Os parasitos L. (V.) braziliensis induziram baixas 

quantidades de IL-32 intracelular, assim como rIFN0,1 ng/mL),porém houve 
sinergismo entre os sinais de ativação fornecidos pelos parasitos e os do 

rIFN(0,1 ng/mL). O rIFNem uma concentração mais elevada (10 ng/mL) 
induziu maiores quantidades de IL-32, porém esta indução foi parcialmente 
inibida pela infecção com os parasitos. A rIL-15 foi capaz de induzir IL-32 nos 
macrófagos e, além disso, induziu TNF e não induziu a produção de IL-10, 
tanto nos macrófagos infectados quanto não infectados. A rIL-15 também 
diminuiu a fagocitose dos parasitos pelos macrófagos e aumentou a atividade 
microbicida destes. Os dados sugerem que a IL-15 induz IL-32 e TNF que 
podem contribuir para o controle da infecção. Avaliar as vias de ativação de 
mecanismos leishmanicidas induzidos pelas IL-15 e IL-32 podem auxiliar no 
desenvolvimento de novas terapias para o controle da LTA. 
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ABSTRACT 

American Tegumentary Leishmaniasis (ATL) is a disease caused by 

Leishmania protozoan, belonging to the subgenus Viannia and Leishmania. In 

Brazil, the most common and prevalent species is L. (V.) braziliensis. In patients 

with ATL, it was detected the expression of interleukin 32 (IL-32) in skin or 

mucosal lesions caused by L. Viannia spp. However, the role of IL-32 on ATL is 

still unclear. It has been shown that IL-15 induces IL-32 and also IL-15 leads to 

L. infantum control. This study aimed to investigate the effects of IL-32 and IL-

15 in the production of cytokines and microbicidal activity of primary human 

macrophages infected with L. (V.) braziliensis. For this, human peripheral blood 

monocytes were derived into macrophages and infected with metacyclic forms 

of L. (V.) braziliensis; evaluation of the infection index (4 h, phagocytosis, 48 h, 

microbicidal activity) in the absence or presence of rIL-32, rIL-15 or gamma 

interferon (rIFN) and lipopolysaccharide (LPS); in culture supernatants, IL-32, 

tumor necrosis factor (TNF) and IL-10 were measured by enzime-linked 

immunoassay. The addition of rIL-32to macrophages did not significantly 

altered phagocytosis of the parasites or microbicidal activity of macrophages. 

Classical activation of macrophages with rIFN plus LPS decreased the 

infection index. rIL-32em high concentration (200 ng/mL) was able to induce 

TNF in uninfected or infected macrophages, and IL-10 was not induced. 

Parasites induced lower amounts of intracellular IL-32 as well as rIFN0.1 ng / 

ml), but there was a synergism between the activation signals provided by the 

parasites and rIFN (0.1 ng / ml). In the opposite, rIFNin higher concentration 

(10 ng/mL) induced higher amounts of IL-32, but its activity was partially 

inhibited by parasites. The rIL-15 was able to induce IL-32 and TNF in 

macrophages, but not IL-10 in both non-infected or infected macrophages. The 

rIL-15 also decreased phagocytosis of parasites by macrophages and 

increased the microbicidal activity of these cells. The data suggest that IL-15 

induces IL-32 and TNF which can contribute to control of the infection. To 

evaluate the leishmanicidal mechanism pathways induced by IL-15 and IL-32 

can help in the development of new therapies for the control of ATL. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos Gerais das Leishmanioses: foco na Leishmaniose 

Tegumentar Americana. 

 

Os protozoários do gênero Leishmania são responsáveis por um 

conjunto de doenças infectoparasitárias, denominadas leishmanioses, que 

acometem seres humanos e animais. Foi relatada a transmissão endêmica 

destas doenças em 98 países, três territórios e cinco continentes (Alvar et al. 

2012; WHO 2010). A transmissão dos parasitos ocorre por meio da picada de 

insetos vetores dos gêneros Lutzomya (nas Américas) e Phlebotomus (na Ásia, 

África e Europa). Dentre as formas clínicas das leishmanioses destacam-se a 

leishmaniose tegumentar e a visceral. Dependendo da espécie envolvida e da 

resposta imune do hospedeiro, a infecção por Leishmania pode resultar no 

desenvolvimento de lesões cutâneas, desde lesões únicas até lesões múltiplas 

graves, e lesões nas mucosas oral, nasal e faríngea. A leishmaniose visceral 

apresenta hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia e suscetibilidade a 

infecções bacterianas, aumentando, assim, o risco de óbito (Desjeux 2001; 

Gontijo & de Carvalho 2003). 

Em 2012, foi estimado que mais de 12 milhões de pessoas foram 

diretamente afetadas pelas leishmanioses no mundo e 350 milhões estavam 

em risco de contrair a infecção; atualmente, estima-se que ocorra 1,3 milhões 

de novos casos e 20.000 a 30.000 mortes por ano, o que torna as 

leishmanioses um grande problema de saúde pública mundial (Alvar et al. 

2012; WHO 2013). Entretanto, apesar de estarem entre as nove principais 

doenças infecciosas, as leishmanioses são doenças negligenciadas (Alvar et 

al. 2012; Ito et al. 2014). A leishmaniose tegumentar é amplamente distribuída 

pelo mundo e é estimado que ocorram, anualmente, cerca de 0,7 a 1,3 milhão 

de novos casos (WHO, 2013). Aproximadamente 95% dos casos de 

leishmaniose tegumentar ocorrem nas Américas, bacia do Mediterrâneo, 

Oriente Médio e Ásia Central, sendo que mais de dois terços dos novos casos 

ocorrem em seis países: Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Irã e Síria 

(WHO 2010). Tem sido relatado um aumento no número de casos de todas as 
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formas clínicas de leishmaniose, relacionado a alguns fatores tais como 

migrações descontroladas, turismo ecológico e mudanças ambientais, que 

aumentam o contato entre o homem, os reservatórios e o inseto vetor; além da 

dificuldade de tratamento e hospedeiros imunocomprometidos (Shaw 2007). 

A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) ocorre desde o sul dos 

Estados Unidos até o norte da Argentina. O Brasil, Colômbia e Peru possuem, 

juntos, 75 % dos casos de LTA da América Latina (Paho, 2013). No Brasil, de 

1990 a 2013, foram registrados 635.399 casos de LTA, sendo que em 2013, o 

coeficiente de detecção de casos  foi de 9,1 casos/100.000 habitantes. A região 

Centro-Oeste apresentou, no mesmo ano, o segundo maior coeficiente de 

incidência de LTA, com 19,5 casos/100.000 habitantes, ficando atrás apenas 

da região Norte. Em Goiás, esse coeficiente foi de 5,5 casos/100.000 

habitantes (MS, 2013). 

No Brasil, as espécies de Leishmania, que causam LTA, pertencem a 

dois subgêneros, Viannia e Leishmania. Sete espécies foram identificadas: L. 

(V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) shawi, 

L. (V.) lindenbergi e L. (L.) amazonensis (Brasil 2010; Silveira et al. 2002; 

Silveira et al. 2010). Em seres humanos, características do parasito e do 

hospedeiro determinam o curso clínico da LTA, que pode apresentar quatro 

formas clínicas bem definidas: a leishmaniose cutânea localizada (LCL), a 

leishmaniose cutâneo-mucosa ou leishmaniose mucosa (LCM; LM), a 

leishmaniose cutânea difusa (LCD) e a leishmaniose cutânea disseminada (LD) 

(Goto & Lindoso 2012; Guimaraes et al. 2009; Murray et al. 2005) L. (V.) 

braziliensis é a espécie associada, principalmente, com as formas clínicas 

cutânea ou mucosa e L. (L.) amazonensis, é associada com o desenvolvimento 

de lesões cutâneas localizadas, disseminadas ou difusas.  

A LCL é responsável por, aproximadamente, 90 a 95% dos casos de 

LTA, sendo caracterizada por uma a 20 lesões, que podem ser ulceradas ou 

crostosas. As lesões ulceradas, normalmente, são arrendondadas, indolores e 

podem se curar espontâneamente ou progredir para outras formas clínicas da 

doença. Já a LCD, esta é caracterizada por mais de 10  lesões acneiformes 

e/ou papulares pelo corpo, em áreas não contíguas, e em 29% dos casos 

ocorre lesão na mucosa, concomitantemente com as lesões cutâneas (Brasil 

2010; Guimaraes et al. 2009; Turetz et al. 2002).  
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A LCM ou LM, a forma mais grave, associada, principalmente, a L. (V). 

braziliensis, apresenta uma incidência que varia de 0,4 a 2,7%, em diversas 

regiões do Brasil. O parasito ataca as mucosas oral e nasofaríngea,  podendo 

ocorrer ulceração e perfuração do septo nasal, o que causa desfigurações 

faciais. Nesta forma da doença, não ocorre cura espontânea e seu tratamento 

é complicado, ocorrendo, frequentemente, recidivas. A LCM recebe esta 

denominação quando as lesões mucosas acometem pacientes com LC, 

simultaneamente. Na maioria dos casos, no entanto, o aparecimento da LM 

ocorre na ausência, meses ou anos após a cura clínica da LC. 

Aproximadamente, 5% dos pacientes com a forma cutânea da leishmaniose irá 

desenvolver LM (Amato et al. 2008; Bedoya-Pacheco et al. 2011; Diniz et al. 

2014; Gontijo et al. 2002; Marsden 1986; Schwartz et al. 2006).  

A LCD, de ocorrência na América do Sul e América Central, é associada 

a L. (L.) amazonensis no Brasil. É uma forma clínica rara da doença, que 

apresenta múltiplas lesões pelo corpo. Na LCD, geralmente, não ocorrem 

ulcerações das lesões e acometimento das mucosas. As lesões características 

são nodulares, ricas em parasitos e de difícil tratamento (Goto & Lindoso 2010; 

Guimaraes et al. 2005). 

Outra forma clínica encontrada associdada a L. (V.) braziliensis é a LD, 

que é caracterizada pela presença de multiplas lesões pleomóficas, 

principalmente acneiformes ou papulares em duas ou mais áreas não 

contíguas do corpo (Goto & Lindoso 2010). 

O fármaco de primeira escolha utilizado no tratamento da LTA é o 

antimonial pentavalente N-metilglucamina, comercializado no Brasil como 

Glucantime. Este medicamento leva à cura clínica de muitos pacientes que 

seguem corretamente o tratamento (Brasil 2010; Silveira et al. 2009). O 

Glucantime age nos macrófagos, células nas quais crescem os parasitos, 

ativando-os e aumentando sua capacidade de produzir substâncias 

microbicidas, tais como óxido nítrico (NO) e espécies reativas de oxigênio 

(ROS), que estão envolvidas no controle da infecção. Além disso, esse fármaco 

interfere no metabolismo das formas amastigotas dos parasitos, inibindo 

processos como glicólise e oxidação dos ácidos graxos, acompanhadas de 

redução na produção de adenosina e guanosina tri-fosfatos (ATP e GTP) 

(Azeredo-Coutinho et al. 2007; Muniz-Junqueira & de Paula-Coelho 2008). 
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Como fármaco de segunda escolha, é utilizada a Anfotericina B (antibiótico 

poliênico). Este fármaco é tóxico para Leishmania devido à sua seletiva 

interferência nos ésteres (episterol, precursor do ergosterol) da membrana 

citoplasmática dos parasitos (Azeredo-Coutinho et al. 2007; Brasil 2010; 

Degrossoli et al. 2011). O tratamento para leishmaniose não é eficaz em todos 

os casos e possui diversas limitações, entre elas, o abandono do tratamento 

por parte dos pacientes, os efeitos colaterais graves e a resistência dos 

parasitos aos fármacos (Ait-Oudhia et al. 2011; Rath et al. 2009; Reimao et al. 

2013; Tiuman et al. 2012; Torres et al. 2010). Um tratamento não eficaz, a 

resistência do parasito aos fármacos utilizados e a inexistência de vacinas que 

previnam a infecção, aumentam a necessidade de entender melhor os 

mecanismos do controle da infecção e da patogênese da LTA, para buscar 

novos mecanismos de controle da doença.  

 

1.2. Transmissão e ciclo biológico de Leishmania sp. 

 

A transmissão dos parasitos Leishmania, de um mamífero a outro, 

ocorre por insetos vetores chamados flebotomíneos. Estes insetos pertencem à 

ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero 

Lutzomyia. No Brasil, os principais insetos vetores de LTA são: Lutzomyia 

whitmani, L. intermedia e L. wellcomei (de Castro Cortes et al. 2012; Rebelo et 

al. 2010). Os insetos vetores adquirem os parasitos de animais mamíferos 

considerados reservatórios, entre eles, marsupiais e roedores silvestres. A LTA 

é considerada uma zoonose; a maioria das infecções acontece entre animais 

silvestres, principalmente os roedores, sendo o homem e os animais 

domésticos hospedeiros acidentais (Desjeux 2001; Gontijo & de Carvalho 2003; 

Killick-Kendrick et al. 1974). 

Os parasitos Leishmania apresentam um ciclo de vida heteroxênico, 

realizando uma parte do seu ciclo em um hospedeiro vertebrado e a outra, no 

inseto vetor. O parasito apresenta-se sob duas formas, morfologicamente e 

bioquimicamente diferentes, durante o seu ciclo de vida. A forma promastigota, 

que é alongada e flagelada, é encontrada no hospedeiro invertebrado (inseto 

vetor). No intestino de flebotomíneos fêmeas, as formas são denominadas 



 

5 
 

promastigotas procíclicas, não infectantes. Estas sofrem um processo de 

alteração morfológica e funcional, dando origem às formas promastigotas 

metacíclicas, infectantes. Este processo é denominado de metaciclogênese. As 

formas metacíclicas alcançam o aparelho bucal do inseto e podem ser 

inoculadas na pele do hospedeiro, durante o repasto sanguíneo do inseto vetor 

(Ashford 2000; da Silva & Sacks 1987; Gontijo & de Carvalho 2003). No 

hospedeiro mamífero, os parasitos inoculados pelo vetor são fagocitados por 

células como os neutrófilos, monócitos, macrófagos e células dendríticas. No 

interior destas células, especialmente dos macrófagos, os parasitos se 

diferenciam em formas amastigotas, que são arredondadas e sem flagelo 

aparente e são capazes de sobreviver, multiplicar e disseminar para outras 

células. O flebotomíneo, durante o repasto sanguíneo, adquire as formas 

amastigotas do hospedeiro mamífero e estas, se diferenciam em formas 

promastigotas no instestino do inseto, recomeçando o ciclo (Gontijo & de 

Carvalho 2003; McGwire & Satoskar 2014; Van Assche et al. 2011), Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema adaptado do Ciclo biológico de Leishmania sp. 

Fonte Adaptada: (Sacks & Noben-Trauth 2002) 
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1.3. Resposta Imunológica na LTA 

 

A relação do hospedeiro com o parasito é importante para o 

estabelecimento da infecção e desta interação surgem as respostas imunes e 

as formas clínicas da LTA. Vários estudos tem relatado que o estado imune, o 

polimorfismo genético do hospedeiro, como por exemplo, uma única 

substituição de pares de bases nos promotores dos genes de interleucina 6 (IL-

6) e fator de necrose tumoral (TNF), e a virulência do parasito influenciam a 

resposta imune e, consequentemente, o curso da doença (Alcais et al. 1997; 

Bogdan et al. 1996; Cabrera et al. 1995; Castellucci et al. 2005; Castellucci et 

al. 2011; Lara et al. 1991; Walker et al. 2006).  

Após o repasto sanguíneo do flebotomíneo, os macrófagos e as células 

dendríticas, residentes nos tecidos, reconhecem os parasitos regurgitados pelo 

inseto e os fagocitam. Os fagócitos do sangue, especialmente os neutrófilos e 

os monócitos, presentes no local da picada, também reconhecem e fagocitam 

os parasitos. As proteofosfoglicanas secretadas pelo parasito, quando ainda 

dentro do intestino do inseto, são inoculadas no hospedeiro durante o repasto 

sanguíneo e são estimuladores potentes de recrutamento de macrófagos e 

neutrófilos (Peters et al. 2008; Rogers et al. 2009; Rogers et al. 2010). Nos 

primeiros momentos da infecção, os parasitos são encontrados 

majoritariamente em neutrófilos, porém, nestas células, os parasitos não são 

capazes de se diferenciar em amastigotas e retardam a apoptose dos 

neutrófilos. Os macrófagos fagocitam os neutrófilos apoptóticos, contendo os 

parasitos viáveis, tornando-se infectados (Beattie & Kaye 2011; Mollinedo et al. 

2010; Peters et al. 2009). Alguns estudos tem investigado o papel dos 

neutrófilos na infecção, mostrando que os neutrófilos podem tanto ajudar na 

eliminação quanto na sobrevivência dos parasitos nos macrófagos (Carlsen et 

al. 2015; Novais et al. 2009; Ribeiro-Gomes et al. 2004). Afonso et al. (2008) 

mostraram que os neutrófilos apoptóticos e os necróticos tem efeitos opostos 

na sobrevivência e crescimento de formas promastigotas de L. amazonensis 

em macrófagos humanos. Os neutrófilos apoptóticos promovem, fortemente, o 

crescimento do parasito em macrófagos e esse crescimento é dependente do 

fator de transformação do crescimento (TGF) e de prostaglandina E2 (PGE2). 

Já os neutrófilos necróticos inibem o crescimento dos parasitos em macrófagos 
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por meio de um mecanismo dependente de TNF e elastase (Afonso et al. 

2008).   

Para a fagocitose dos parasitos, os fagócitos usam diversos receptores 

como: receptores para proteínas do complemento (CR1, CR3), receptor para 

manose (MR), receptor para fibronectina (FnR) e receptor para a porção Fc de 

imunoglobulina G (FcR) (Ueno & Wilson 2012). Além dos receptores 

envolvidos na fagocitose dos parasitos, as células da imunidade inata 

apresentam outros receptores que são importantes para o desenvolvimento da 

resposta imune contra o parasito. Os receptores da família TLR (Toll-like 

receptors) parecem participar do reconhecimento do parasito e sinalização 

celular, induzindo respostas imunes que protegem contra a infecção. Entre 

eles, destacam-se os TLR2, TLR4 e TLR9 (Kropf et al. 2004; Liese et al. 2008; 

Tuon et al. 2008). Em modelos murinos de leishmaniose foi demonstrado que 

os TLRs podem contribuir para o controle ou para a exacerbação da infecção 

(Faria et al. 2012; Srivastava et al. 2013; Weinkopff et al. 2013). Em infecções 

causadas por L. (V.) braziliensis ou L. (L.) amazonensis foi demonstrado que o 

TLR2 é capaz de aumentar a suscetibilidade à infecção (Guerra et al. 2010; 

Vargas-Inchaustegui et al. 2009). Por outro lado, foi demonstrado que o TLR9 

está envolvido na ativação de células dendríticas por L. (V.) braziliensis e que 

camundongos deficientes desse receptor apresentam lesões maiores e maior 

carga parasitária do que camundongos que possuem este receptor (Weinkopff 

et al. 2013). Em lesões de pacientes com LTA, foram detectados TLR2 em 

macrófagos e TLR9 em granulomas, também associados aos macrófagos 

(Tuon et al. 2010, Tuon et al. 2012). Ainda, a participação de NLR (NOD-like 

receptors), envolvendo a ativação de inflamassoma e produção de interleucina 

1 (IL-1), foi demonstrada, recentemente, em infecções por L. braziliensis (V.) 

e L. (L.) amazonensis (Lima-Junior et al. 2013). 

 Os macrófagos são células especializadas em fagocitose, encontradas 

em tecidos linfoides ou não linfoides, que apresentam importantes funções na 

defesa contra infecções, por possuírem uma grande variedade de receptores 

que reconhecem patógenos e sua habilidade de produzir citocinas pró-

infamatórias e moléculas microbicidas (Gordon 2003; Mosser & Edwards 2008). 

Embora o macrófago seja uma importante célula hospedeira envolvida no 

estabelecimento, no controle e na persistência da infecção, as atividades 
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biológicas dos macrófagos humanos infectados com Leishmania sp tem sido 

pouco avaliadas.  Os macrófagos humanos produzem baixa quantidade de NO, 

na presença de TNF, e conseguem matar diferentes espécies de Leishmania; 

entretanto, não conseguem matar, via NO, com elevada eficácia, L. (V.) 

braziliensis,  uma espécie mais resistente ao NO (Giudice et al. 2007; 

Vouldoukis et al. 1997). Por outro lado, tem sido demonstrado que os 

macrófagos humanos, bem como os monócitos infectados, produzem ROS, 

necessários para a eliminação de L. (V.) braziliensis ou L. (L.) amazonensis 

(Khouri et al. 2009; Novais et al. 2014). 

A imunidade inata é de grande importância para o controle dos 

parasitos, sendo responsável pelo recrutamento de células inflamatórias para o 

local da infecção e facilitando a indução da imunidade adaptativa. De um modo 

geral, os modelos de leishmaniose cutânea experimental têm esclarecido os 

mecanismos da resposta imune adquirida para o controle, bem como para a 

exacerbação da infecção por Leishmania. As células dendríticas apresentam os 

antígenos de Leishmania para os linfócitos T auxiliares (Th) da imunidade 

adquirida e, dependendo das citocinas produzidas pelas células dendríticas, 

diferentes perfis de linfócitos Th podem ser desenvolvidos. A produção de IL-

12, pelas células dendríticas, é associada ao perfil de linfócitos T auxiliares do 

tipo 1 (Th1).  A resposta imune celular do tipo Th1, mediada pelas citocinas 

interferon gama (IFN e TNF, é de grande importância para a morte dos 

parasitos pelos macrófagos (de Souza-Neto et al. 2004; Liew et al. 1990; 

Heinzel et al. 1998; Rocha et al. 2007). Sob ação de IFN e TNF, os 

macrófagos produzem ROS e NO, importantes moléculas microbicidas (Horta 

et al. 2012; Liew et al. 1990; Murray 1983; Murray & Nathan 1999; Zarley et al. 

1991). Na ausência de IL-12, no entanto, os linfócitos Th podem se diferenciar 

em linfócitos do tipo 2 (Th2), quando na presença de IL-4 (Liese et al. 2008; 

Mosmann et al. 1986). As citocinas Th2 ativam os macrófagos para vias de 

reparo tecidual, com aumento de produção de poliaminas, as quais podem 

favorecer o crescimento dos parasitos nos macrófagos (Iniesta et al. 2002).  

Diferente dos modelos murinos em que o paradigma Th1/Th2 foi bem 

estabelecido, em seres humanos, em geral, as respostas imunes adquiridas 

são uma mistura de perfis Th. A LCL, causada por L. (V.) braziliensis, induz, 

em seres humanos, uma resposta imune celular com a predominância de 
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linfócitos T CD4+, produzindo citocinas do perfil Th1 (IFNTNF), mas há 

também a presença de linfócitos  Th2 (IL-4) (Coutinho et al., 1998). Nos 

pacientes com LCL que desenvolvem cicatrização das lesões, 

espontaneamente ou induzida pelo tratamento, similares quantidades de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+, com aumento da produção de IFNe baixa 

produção de IL-4, tem sido detectadas (Coutinho et al. 1998). Uma 

predominância do perfil Th1 sobre o Th2 nos casos de LCL tem sido descrita 

(Convit et al. 1993; Pirmez 1992).  

Os pacientes que desenvolvem LCM podem apresentar quantidades de 

IFN similares às daqueles pacientes com LCL que desenvolvem cura clínica 

(Carvalho et al. 1995). O aumento de IFN com redução do TNF, estão 

correlacionados com a remissão clínica da doença (D'Oliveira et al. 2002). Em 

uma fase mais tardia da doença (60 dias), pacientes com LCL apresentaram 

elevados níveis de IFN e TNF e, após a terapia de sucesso, ocorreu uma 

redução dos níveis de TNF (Ribeiro-de-Jesus et al. 1998). A produção de TNF 

é associada à lesão tecidual e inibir o TNF durante o tratamento dos pacientes, 

especialmente aqueles com LM, pode melhorar o resultado do tratamento 

(Oliveira et al. 2011). Tais dados mostram que a  produção de IFN e TNF 

estão associados ao controle da infecção em seres humanos e aos danos 

teciduais que ocorrem na leishmaniose, sugerindo que os níveis aumentados 

de tais citocinas são importantes em um primeiro momento da doença, para o 

seu controle, mas que, posteriormente,  devem ser modulados para que ocorra 

a remissão ou a cura clínica das lesões.  Ainda na LCL, a redução dos 

parasitos está associada à expressão da enzima oxido nítrico sintase induzida 

(iNOS). Tal enzima é  encontrada nas lesões e é responsável pela produção de 

NO, sendo  sua expressão associada à presença de IL-12 e IFN(Diaz et al. 

2006; Morgado et al. 2008; Qadoumi et al. 2002).   

Pacientes com LM, geralmente associada a L. (V.) braziliensis,  

apresentam uma forte resposta imune celular, que leva a uma grave lesão 

tecidual (Convit et al. 1993). A hispotalogia da lesão mostra um processo 

inflamatório intenso com linfócitos e plasmócitos e um baixo número de 

parasitos (Bittencourt & Barral 1991). A maioria dos linfócitos encontrados nas 

lesões são T CD4+ apresentando perfil Th1; há uma elevada expressão de IFN 



 

10 
 

e TNF, que pode ser acompanhada da expressão de IL-4 (Amato et al. 2003; 

Caceres-Dittmar et al. 1993; Silveira et al. 2009). A interleucina 10 (IL-10), uma 

citocina anti-inflamatória que inibe IFN e a atividade microbicida dos 

macrófagos, está presente em todas as lesões de pacientes com LM. Embora a 

IL-10 seja expressa nas lesão de pacientes com LM e LC, a expressão 

reduzida de seu receptor nas células dos pacientes com LM parece ser 

responsável pelo descontrole do processo inflamatório (Faria et al. 2005). 

Bacellar et al. (2002) mostraram que as células mononucleares de sangue 

periférico de pacientes com LM, estimuladas com antígenos de L. (V.) 

braziliensis e tratadas com IL-10 exógena, não regulam a produção de IFNe 

TNF. Ainda, as células dos pacientes com LM produziram elevadas 

quantidades de IFN e TNF e baixas quantidades de IL-10 (Bacellar et al. 

2002). Além da baixa produção e resistência a IL-10, os linfócitos de pacientes 

parecem ser também resistentes à ação do TGFβ, que também é uma citocina 

inibidora de macrófagos (Bacellar et al. 2002). Células mononucleares de 

pacientes com LM, quando estimuladas com antígeno de L. (V.) braziliensis,  

apresentam também níveis de IFNe de IL-5 elevados, em relação aos níveis 

nos pacientes com LC, mais uma vez mostrando um perfil misto de linfócitos T 

na LTA (Da-Cruz et al. 2002). Em relação a iNOs, a expressão nas lesões de 

pacientes com LM é semelhante àquela de pacientes com LCL (Diaz et al. 

2005).  

 

 

1.4. A Interleucina -32 (IL-32) 

 

1.4.1. Considerações Gerais  

 

A IL-32 é considerada uma citocina pro-inflamatória produzida, 

principalmente, por  células NK, linfócitos T, células epiteliais e monócitos, 

quando estimulados por IL-2, IL-18, TNF ou IFN. Esta citocina foi identificada 

em 1992 e foi denominada, inicialmente, como transcrito de células NK 4 

(NK4); porém, foi renomeada em 2005, para IL-32 (Kim et al. 2005). 

Atualmente, a IL-32 tem recebido muita atenção devido às suas importantes 
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funções biológicas, tanto na resposta imune inata e na adquirida contra 

infecções, quanto na patogênese de doenças inflamatórias crônicas (Alsaleh et 

al. 2010; Kim et al. 2005; Li et al. 2008). Além de citocinas, moléculas 

derivadas de microrganismos também podem induzir IL-32, especialmente em 

monócitos e macrófagos, entre elas, o lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias 

Gram negativas, que liga TLR4 (Netea et al. 2005) e o muramildipeptídeo 

(MDP) de micobactérias, que é reconhecido por NOD2 (Netea et al. 2005; 

Schenk et al. 2012).  

Seis isoformas da IL-32 foram inicialmente detectadas em seres 

humanos (, ,, , , ), sendo a IL-32 a isoforma biologicamente mais ativa 

(Choi et al. 2009; Goda et al. 2006). Porém, atualmente, são conhecidas nove 

isoformas da IL-32 (incluindo s) (Kang et al. 2013)As funções biológicas 

de cada isoforma ainda não foram completamente determinadas. Sabe-se que 

a IL-32 não tem grande semelhança com outras citocinas conhecidas e que 

apresenta propriedades pro-inflamatórias ou anti-inflamatórias, dependendo da 

isoforma predominante (Choi et al. 2009; Kim et al. 2005). O mRNA da IL-32 

pode sofrer um processamento alternativo, originando as outras isoformas. A 

IL-32β possui uma menor atividade inflamatória, sendo capaz de induzir a IL-

10, diminuindo a inflamação crônica (Choi et al. 2009; Heinhuis et al. 2012; 

Kang et al. 2009). No entanto, sua interação com a IL-32 inibe sua capacidade 

de induzir IL-10 (Kang et al. 2013). Assim, parece que a atividade da IL-32 

pode ser controlada pelas suas diferentes isoformas. 

A IL-32 é encontrada intracelularmente, podendo estar associada à 

membrana celular, ou pode ser secretada, possuindo funções intra e 

extracelulares, assim como outras citocinas, tais como IL-1, IL-33 e IL-37 (Kim 

et al. 2005; Dinarello & kim, 2008; Heinhuis et al. 2012 ). Não foi descrito ainda 

nenhum receptor para a IL-32, mas foi encontrada uma serina protease 

presente em grânulos de neutrófilos e secretada, denominada de proteinase 3 

(PR3), que é um ligante da IL-32 A produção de PR3 ocorre em vários tipos 

de células e ela atua clivando a IL-32 associada à membrana, gerando formas 

ativas da IL-32; porém, a ação exarcebada da PR3 pode levar à degradação da  

própria IL-32 (Novick et al. 2006; Dinarello & Kim, 2008). A ligação de IL-32 em 

PR3 aciona um receptor ativado por protease, o PAR2, que está ligado a duas 
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vias de sinalização, a via Ras-Raf e a via do TRIF, importantes para a indução 

de TNF e IFN tipo I, respectivamente, em macrófagos humanos (Nakayama et 

al. 2014). Também foi demonstrado que a IL-32 se liga ao domínio extracelular 

de integrinas e a proteínas intracelulares, tais como a quinase de adesão focal 

(FAK) e a paxilina, interagindo com ambas. Tal envolvimento duplo na via de 

sinalização de integrinas explicaria as diversas funções da IL-32, como a 

diferenciação, inflamação e apoptose (Heinhuis et al. 2012). 

Embora não se conheça o receptor da IL-32, foi demonstrado que a IL-

32 é capaz de  estimular a produção de várias quimiocinas e citocinas pró-

inflamatórias, tais como IL-1β, TNF, IL-6, IL-8, e proteína 2 inflamatória de 

macrófagos (MIP-2) (Kim et al. 2005; Netea et al. 2005; Netea et al. 2008). Não 

foi detectado o gene da IL-32 em camundongos, mas as células destes animais 

respondem a IL-32 recombinante. Kim et al., (2005) demonstraram que a 

produção de TNF e IL-8, em linhagem de macrófagos murinos, pode ser 

induzida por IL-32 recombinante. As vias de sinalização acionadas pela IL-32 

envolvem a proteína quinase p38 (MAPK) e os fatores de transcrição NF-kB e 

ativador de proteína 1 (AP-1), vias tipicamente pro-inflamatórias (Kim et al. 

2005).  

Além de induzir citocinas, quimiocinas e peptídeos antimicrobianos, a IL-

32 induz a diferenciação de  monócitos do sangue e de células monocíticas 

THP-1 em macrófagos ou em células dendríticas (Netea et al. 2008; Schenk et 

al. 2012; Montoya et al. 2014). A expressão de IL-32 em linfócitos T ativados e 

células epiteliais está associada com apoptose (Goda et al. 2006). Foi 

demonstrado que ambas as isoformas, IL-32 e IL-32induzem a apoptose 

(Goda et al. 2006, Heinhuis et al. 2012). A IL-32 também é capaz de elevar a 

produção de IFN por células mononucleares do sangue periférico, além de 

promover a ativação/diferenciação das células dendríticas que induzem 

respostas imunes mediadas por linfócitos Th1 (produção de IFN, 

principalmente) e Th17 (produção de IL-17, principalmente) (Jung et al. 2011). 

Assim, a IL-32 participa tanto da imunidade inata quanto da adquirida, sendo 

um elo de ligação entre estas duas. 
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1. 4.2. A IL-32 em doenças inflamatórias crônicas ou infecciosas e o 

seu possível papel na leishmaniose 

 

A IL-32 atua em doenças inflamatórias crônicas, devido às suas 

atividades pró-inflamatórias, induzindo e modulando a produção de citocinas e 

quimiocinas, tais como TNF, IL-1, IL-6, IL-10 e quimiocinas CXC. Uma das 

doenças inflamatórias crônicas em que o TNF é importante, e que a IL-32 atua 

na imunopatogênese, é a artrite reumatoide (AR). Nesta doença, foi 

demonstrado que a secreção de IL-32 foi significantemente aumentada pela 

estimulação com TNF (Heinhuis et al. 2012). Joosten et al. (2006) observaram 

que em camundongos deficientes de TNF, foi ausente o inchaço na 

articulação induzida pela IL-32 e o influxo celular também foi reduzido, 

sugerindo que a atividade da citocina é, em parte, dependente de 

TNF(Joosten et al. 2006). Outras doenças inflamatórias em que a IL-32 

participa da imunopatogênese são as doenças inflamatórias intestinais, tais 

como a doença de Crohn e a colite (Shioya et al. 2007). Nestas doenças, foi 

observado que pode existir um mecanismo de retroalimentação positiva na 

produção de IL-32 e citocinas inflamatórias, principalmente, a IL-1 e o TNF. 

Estas últimas atuam sobre o epitélio induzindo IL-32 e esta, por sua vez, induz 

mais produção destas citocinas, exacerbando a inflamação. A IL-32 tem 

também um importante papel na inflamação nas doenças alérgicas, como 

dermatite atópica e rinite, por meio da indução da produção de citocinas pró-

inflamatórias em eosinófilos (Jeong et al. 2011; Meyer et al. 2010).  

Em doenças infeciosas, a IL-32 tem sido induzida e participa dos 

mecanismos de controle do agente infeccioso e da imunopatogênese, devido 

às suas propriedades pró-inflamatórias. Netea et al. (2006) avaliaram a indução 

de IL-32 por Mycobacterium tuberculosis e M. bovis, mostrando que tais 

microrganismos são capazes de induzir a produção de IL-32 em monócitos 

humanos e essa indução é dependente de IFN(Netea et al. 2006). Bai et al. 

(2010) demonstraram que durante a infecção por M. tuberculosis, a ausência 

ou diminuição da IL-32 em células THP-1 leva à diminuição da produção de 

TNF, IL-1 e IL-8, favorecendo o aumento micobacteriano (Bai et al. 2010). Em 

2011, Bai et al. também demonstraram que a IL-32 pode contribuir para o 
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controle da infecção causada por M. avium, reduzindo o crescimento 

intracelular deste microrganismo nos macrófagos. O controle de micobactérias 

parece depender da capacidade da IL-32 em induzir apoptose nos macrófagos 

(Bai et al. 2011). Os dados sugerem que a IL-32 é um mediador de proteção do 

hospedeiro contra M. avium e M. tuberculosis. De fato, a IL-32 parece ser um 

marcador de proteção contra a tuberculose, desde que Montoya et al. (2014) 

mostraram que o mRNA de IL-32 está aumentado em pacientes com 

tuberculose latente e não com tuberculose ativa. Além disto, estes autores 

mostraram que a IL-32 é capaz de induzir os componentes da via microbicida 

da vitamina D, levando ao aumento da produção de peptídeos antimicrobianos 

que contribuem para a atividade microbicida dos macrófagos. 

Schenck et al. (2012) demonstraram que a expressão de IL-32 nas 

lesões de pacientes com hanseníase está associada à forma clínica, sendo que 

na forma tuberculóide  (predominância do perfil Th1) há elevada expressão de 

IL-32, mas na forma lepromatosa (perfil Th2) há baixa expressão de IL-32. A 

ativação de monócitos via NOD2 (por MDP das micobactérias) induz IL-32 que 

medeia a diferenciação dos monócitos em células dendríticas com elevada 

capacidade de ativar linfócitos T citotóxicos, contribuindo para a defesa contra 

a infecção micobacteriana (Schenk et al. 2012).  

A IL-32 desempenha um papel importante também em outras infecções 

bacterianas. Sakitani et al. (2012) verificaram que Helicobacter pylori induz IL-

32 e que a expressão desta citocina está correlacionada com a gravidade da 

doença gástrica. A IL-32 amplifica a via de ativação de NF-κB e induz a 

produção de citocinas inflamatórias, como a IL-8, o que leva ao aumento e 

aceleração da inflamação do tecido gástrico infectado com H. pylori (Sakitani et 

al. 2012).  

Em infecções causadas por vírus, como o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), foi demonstrado que o HIV é capaz de induzir IL-32 e que a 

produção desta citocina por células epiteliais, macrófagos, células dendríticas e 

linfócitos B e T pode causar uma inibição na replicação do vírus (Rasool et al. 

2008).  O mesmo acontece com outros DNA ou RNA vírus (Bae et al. 2012; Li 

et al. 2013; Xu et al. 2012). Tem sido demonstrado que a IL-32 induz a 

produção de transferrina nos macrófagos e esta, por sua vez, inibe a replicação 

do vírus influenza H1N1 (Bae et al. 2012). Além disso, células epiteliais 
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infectadas com este vírus produzem PGE2, via ativação da expressão de 

cicloxigenase tipo 2 (COX-2), o que estimula a produção de IL-32 pelas células 

infectadas. A produção de IL-32 por estas células, por sua vez, controla a 

produção de PGE2 (Li et al. 2008). 

Yongkui et al., (2013) demonstraram que o vírus da hepatite B (HBV) é 

capaz de induzir a expressão de IL-32 em células mononucleares do sangue 

periférico e que níveis elevados de IL-32 induz a produção de IFN, o qual leva 

a inibição da replicação viral. As células de pacientes infectados pelo 

citomegalovírus humano (HCMV) apresentam maior expressão tanto de mRNA 

de IL-32 quanto da proteína, em comparação com células de indivíduos não 

infectados. Porém, os níveis de mRNA de IL-32 em células infectadas por 

HCMV diminui rapidamente após a infecção, apresentando níveis semelhantes 

aos de células não infectadas. As quantidades de IL-32 diminuem 

gradativamente em horas subsequentes após a infecção, podendo ser 

detectadas pequenas quantidades até 96 horas após a infecção. Tais dados 

sugerem que vias bioquímicas são ativadas durante a infecção por HCMV e 

que essas vias podem regular negativamente ou bloquear a expressão de IL-32 

durante a infecção por estes vírus (Li et al. 2013). A IL-32 também é induzida 

em células do colo do útero pelo papiloma vírus humano (HPV) e o aumento da 

expressão de IL-32 induz citocinas pró-inflamatórias e o aumento da apoptose 

de células cancerígenas induzidas por HPV, inibindo o desenvolvimento do 

câncer. O oncogene E7 presente no HPV desencadeia a produção de COX-

2/PGE2 e de IL-32. A IL-32, por sua vez, controla a expressão de E7 e COX2 

em células do colo do útero, sugerindo que a IL-32 inibe o desenvolvimento do 

câncer via regulação das expressões de E7 e COX-2 (Sojung et al., 2010). 

Recentemente, o nosso grupo (Galdino et al. 2014) mostrou, pela 

primeira vez, que o mRNA de IL32e a proteína IL-32 são expressos em 

lesões de pacientes com LC ou LM e que as células responsáveis pela 

produção da proteína IL-32 foram células epiteliais, endoteliais e 

mononucleares, especialmente os macrófagos. Na LM, a produção da IL-32 

estava associada à produção de TNF, o que não ocorreu na LC. Foi mostrado, 

também, que L. (V.) braziliensis é capaz de induzir a expressão de mRNA de 

IL-32em células mononucleares do sangue periférico de indivíduos sadios, 24 
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horas após a infecção com formas amastigotas. Estes dados sugerem que a IL-

32 é produzida em curto prazo após a infecção e que ela  pode ser importante 

no controle dos parasitos, contribuindo para a defesa do hospedeiro contra a 

leishmaniose. Ainda, a IL-32 pode participar da imunopatogênese da LTA, 

modulando o processo inflamatório.  

 

1.5. A Interleucina -15 (IL-15) 

 

1.5.1. Aspectos Gerais 

 

 A IL-15 é uma citocina pró inflamatória, que foi primeiramente descrita 

como um fator de proliferação de linfócitos T, (Grabstein et al, 1994). Está 

citocina é produzida por uma grande variedade de células imunes e não 

imunes como os monócitos e macrófagos, células dendríticas, células 

musculares, epiteliais e fibroblastos (Grabstein et al, 1994; Mattei et al, 2001; 

Neely et al, 2004). Uma característica importante da IL-15 é o 

compartilhamento de funções com a IL-2, atuando sobre várias células do 

sistema imune como linfócitos T, B, células NK, eosinófilos e principalmente 

monócitos e neutrófilos (Carson et al, 1994; Armitage et al, 1995; Budagian et 

al, 2006.)  

Os receptores das IL-15 e IL-2  compartilham  as cadeias beta (IL-2Rβ) e 

gamma (IL-2R), sendo a cadeia alfa específica para cada citocina. Apesar das 

semelhanças entre a IL-15 e a IL-2, estas citocinas possuem ações diferentes 

no sistema imune; enquanto a IL-2 apenas modula a resposta imune 

dependente de células T, na imunidade adquirida, a IL-15 tem ações na 

imunidade adaptativa,  na indução de um perfil Th1, assim como na resposta 

imune inata, em que esta citocina contribui para o desenvolvimento e ativação 

de células fagocíticas, como monócitos, macrófagos e neutrófilos (Carson et al, 

1998; Vasquez et al, 1998; Lodolce et al, 2002).Na imunidade inata, a IL-15 

exerce grande impacto, induzindo a produção de macrófagos e reduzindo a 

apoptose destes, via a regulação da produção de fator estimulador de colônias 

de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) e ativação de NF-kB. Além disso, foi 

demonstrado que em linhagens de monócitos/macrófagos, estas células  

responde à estimulação por IL-15 aumentando a fagocitose e/ou a eliminação 
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de microrganismos (Hirose et al, 1998; Vazquez  et al, 1998; Hoontrakoon et al, 

2002; D’agostino et al, 2004). A IL-15 também aumenta a fagocitose de 

neutrófilos humanos (Cassatella& Mcdonald et al, 2000; Ratth&Girard, 2004). 

A IL-15 atua no desenvolvimento e ativação de células NK e células T. 

A produção endógena de IL-15 por monócitos humanos é necessária para uma 

melhor produção de IFN por células NK (Carson & Caligiuri, 1998). A produção 

desta citocina pelas células NK é fundamental na imunidade anti-infecciosa. A 

IL-12 é uma citocina importante para a estimulação da produção de IFNpor 

células NK, porém, a co-estimulação com IL-15 leva a uma melhor produção 

desta citocina (Carson et al, 1994). Portanto, o sinergismo entre IL-12 e IL-15 

pode induzir uma resposta Th1, o que pode ser importante contra infecções, 

principalmente contra parasitos intracelulares (Yoshikai&Nishimura, 2000).  

 

 

1.5.2. A IL-15 em doenças infecciosas e o seu possível papel na 

leishmaniose 

 

Em infecções causadas por bactérias, a IL-15 sinergiza com a IL-12 

ativando s células NK, levando à produção de IFN e induzindo uma resposta 

Th1. Este parece ser o mecanismo principal de proteção induzido pela IL-15. 

Foi demonstrado que a infecção de monócitos in vitro por M. leprae induz IL-15 

e o mRNA de IL-15 foi mais expresso em pacientes com tuberculose com maior 

resistência à infecção do que aqueles mais suscetíveis (Jullien et al. 1997; 

Becknell&Caligiuri 2003). Em células mononucleares do sangue periférico 

(CMNs) infectadas Candida albicans, Escherichia coli ou Staphylococcus 

aureus, a IL-15 foi induzida e capaz de  rapidamente  regular a atividade das 

células NK (Tran et a. 2003). 

Yoshikai & Nishimura (2000) demonstraram que a IL-15 também está 

envolvida na ativação precoce de linfócitos intra-epiteliais intestinais, após a 

infecção oral por Listeria monocytogenes. Outro estudo demonstrou que a 

produção de IL-15 por enterócitos pode estar envolvida na proteção contra a 

infecção intestinal, via estimulação de linfócitos intra-epiteliais para produzir 

IFN, que ativa os macrófagos em uma fase precoce da infecção oral com L. 
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monocytogenes (Hirose et al, 1998). Em CMNs de pacientes infectados com 

HIV, o tratamento com IL-15 impediu a apoptose de linfócitos (Chang et al, 

2000). Em outro estudo, realizado por Forcina et al, (2004) foi demonstrado que  

a IL-15 aumentou a resposta imune de pacientes infectados pelo HIV, 

aumentando  a produção de IFN e quimiocinas. 

Bannwart et al, (2007) descrevem vários estudos  onde a  IL-15 parece 

estar envolvida no controle de infecções causadas por diversos 

microrganismos como C. albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus 

fumigatus, E. coli, L. monocytogenes, Salmonella choleraesuis, vírus da 

hepatite C (HCV), vírus herpes e também em infecção pelo protozoário 

Toxoplasma gondii. Em macrófagos ativados com  ester de formol miristato 

(PMA) (U937) infectados com Leishmania infantum, a IL-15 ativou os 

macrófagos, levando à morte dos parasitos (D’Agostino et al. 2004).  

Tais estudos indicam que a IL-15 desempenha um importante papel na 

ativação e desenvolvimento de células efetoras, tanto da imunidade inata, 

quanto da imunidade adaptativa e que a IL-15 pode ter um papel na indução de 

mecanismos leishmanicidas nos macrófagos. Tanto a IL-32 quanto a IL-15 são 

citocinas produzidas por célula do sistema fagocítico mononuclear, capazes de 

ativar os macrófagos (Mattei et al. 2001; Neely et al. 2004;Kim et al. 2005). 

Recentemente, Montoya et al. (2014), analisando as conexões da IL-32 com 

outras citocinas, descreveu que a IL-15 é capaz de induzir IL-32 em 

macrófagos humanos e que estas citocinas são importantes no controle da 

infecção por M. tuberculosis. Os mecanismos microbicidas envolvem a via da 

vitamina D e a produção de peptídeos antimicrobianos, como a catelicidina e a 

defensina BEFD4. 
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2.  JUSTIFICATIVA 

   A LTA representa um grande problema de saúde pública no Brasil, 

sendo que o estado de Goiás apresenta um dos maiores coeficientes de 

incidência de casos do país.  A principal espécie causadora da doença, no 

Brasil, é L. (V.) braziliensis. A ausência de mecanismos de controle, de 

medidas profiláticas e de tratamento eficazes para a LTA justificam a 

necessidade de se estudar mais profundamente a interação entre as células do 

sistema imune e os parasitos. Tais estudos devem contribuir para a melhor 

compreensão dos mecanismos inflamatórios responsáveis pela morte do 

parasito, mas também pelas lesões teciduais graves que acometem os 

pacientes com leishmaniose. Compreender estes mecanismos pode levar à 

descoberta de novos alvos terapêuticos e novos caminhos para aumentar as 

defesas imunes contra os parasitos. Nosso grupo demonstrou, pela primeira 

vez, que há indução de IL-32 nas lesões de pacientes com LTA (dos quais 

84,4% estavam infectados por L. (Viannia) sp) e que as formas amastigotas de 

L. (V.) braziliensis induzem IL-32 em células mononucleares do sangue 

periférico de indivíduos sadios. O papel da IL-32 na LTA precisa ser avaliado, a 

fim de entender se esta citocina participa dos mecanismos de controle do 

parasito e/ou da imunopatogênese da infecção causada por L. (V.) braziliensis. 

A IL-15 foi descrita como um fator ativador de macrófagos que foram, então, 

capazes de matar os parasitos L. infantum. Juntos, estes dados sugerem que 

as citocinas IL-32 e IL-15 podem ser relevantes para o controle de infecções 

causadas por Leishmania sp. No presente estudo, estas citocina serão 

avaliadas em um modelo de infecção de macrófagos humanos por L. (V.) 

braziliensis in vitro. 
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3.  OBJETIVO  

Investigar os efeitos da IL-32 e da IL-15 nas infecções de macrófagos 

humanos primários com L. (V.) braziliensis. 

 

3.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.1.1.  Avaliar a atividade microbicida de macrófagos humanos infectados com 

L. (V.) braziliensis, após o tratamento com rIL-32 comparando com aquela de 

macrófagos tratados com rIFN e LPS; 

3.1.2. Avaliar a produção de TNF e IL-10 em macrófagos humanos infectados 

com L. (V.) braziliensis e tratados com rIL-32e rIL-15; 

3.1.3. Quantificar a proteína IL-32 intracelular em macrófagos humanos  

infectados com L. (V.) braziliensis na ausência ou presença de alta e baixa 

concentração de  rIFN 

3.1.4. Avaliar se a rIL-15 induz IL-32 em macrófagos humanos  infectados com 

com L. (V.) braziliensis; 

3.1.5. Avaliar a  atividade microbicida de macrófagos humanos infectados com 

L. (V.) braziliensis, após o tratamento com rIL-15 comparando com aquela de 

macrófagos tratados com rIL-32 e rIFNLPS. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Considerações éticas e doadores de sangue 

 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do 

Hospital das Clínicas/UFG, protocolo 44033514.0.0000.5078.  O  sangue foi 

colhido de indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, doadores de 

sangue nos bancos do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH) 

ou do Hospital das Clínicas da UFG. Antes da colheita, os pacientes leram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

4.2.  Cultivo de parasitos e obtenção das formas metacíclicas  

  

A cepa da espécie L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2003/IMG (IMG3), 

proveniente  de um paciente com LTA, na forma cutânea localizada, foi usado 

no presente estudo. A cepa pertence ao  Leishbank (IPTSP/UFG), o banco de 

leishmânias da região Centro-Oeste (IPTSP/UFG). Os parasitos estão 

preservados em nitrogênio líquido, congelados em soro fetal bovino (SFB, 

Gibco Life Technologies, Brasil), contendo 10% de dimetilsulfóxido de sódio 

(DMSO, Sigma, EUA).  O descongelamento dos parasitos foi realizado  em 

meio de Grace  (Grace´s Insect Medium, Sigma Chem. Co., EUA) completo, 

suplementado com 20% de SFB (Gibco Life Technologies) inativado (banho 

maria a 57 ºC, por 1 hora), 2 mM de L-glutamina (Sigma), 100 U/mL de 

penicilina (Sigma) e 100 g/mL de estreptomicina (Sigma). Após centrifugação 

(1400g, 15 min, 4 oC), os parasitos foram cultivados no meio de Grace 

completo, em placas de 24 poços, de fundo chato (Corning-Costar, EUA), a 26 

ºC, sendo repicados de três em três dias (1 x 106 parasitos/mL, seis repiques 

no  máximo). A quantificação dos parasitos foi realizada em hematocitômetro, 

utilizando uma alíquota da cultura diluída em formalina a 0,3%. 

 Para a separação das formas metacíclicas, foram utilizadas as formas 

promastigotas do 5º ou 6º dia de cultura (fase estacionária do crescimento). Os 

parasitos foram lavados duas vezes (1400 g, 15 min, 4 oC), em solução salina 

tamponada com fosfatos (PBS) pH 7,2, para remoção do meio de cultura e 
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ressuspendidos em 0,5 mL de PBS. A suspensão dos parasitos foi incubada 

com 50 g/mL de lectina de Bauhinia purpurea (BPL,Vector Laboratory, EUA),  

por 30 minutos, temperatura ambiente (t.a). Após, a suspensão foi centrifugada 

(40 g, 5 min, 4 oC) e as formas metacíclicas, não-aglutinadas, foram colhidas 

dos sobrenadantes. Os parasitos foram lavados em PBS (1400 g, 15 min, 4 

oC), ressuspendidos em meio RPMI (Sigma; suplementado como descrito no 

item 4.3) e quantificados (como descrito acima), sendo o número de parasitos 

ajustado conforme os experimentos abaixo.  

 

4.3. Separação de células mononucleares (CMNs) 

 

O sangue (20 mL) foi obtido por punção venosa, colhido em tubos 

vacutainer, contendo anticoagulante EDTA (BD, Brasil). Inicialmente, o sangue 

foi diluído em PBS-EDTA 0,01 mM pH 7,3, volume a volume (v/v), e aplicado 

na proporção 1:2 sobre gradiente de densidade 1, 077 (Percoll, GE Healthcare, 

Suíça). Em seguida, foi centrifugado (1400 g, 20 minutos, 4º C). O anel de 

CMNs foi colhido e as células foram lavadas com PBS-EDTA (600 g, 10 

minutos, 4 ºC); posteriormente, as células foram ressuspendidas em meio 

RPMI 1640 (Sigma), suplementado com 2 mM de L-glutamina, 11 mM de 

bicarbonato de sódio, 100 U/mL de penicilina, 100 g/mL de estreptomicina, 

mas sem SFB. A avaliação da viabilidade celular foi realizada por exclusão de 

solução de azul de tripano 0,1% em PBS, sendo as células usadas somente 

quando havia ≥ 90% de células viáveis. As células foram quantificadas em 

hematocitômetro e a concentração celular foi ajustada conforme os 

experimentos abaixo.  

 

4.4. Derivação e infecção de macrófagos 

 

A derivação dos macrófagos seguiu um protocolo geral único, porém, 

houve uma adaptação necessária para cada tipo de experimento (ensaios em 

placas de 24 poços, com lamínulas; ensaios em placas de 6 poços). De forma 

geral, inicialmente, as CMNs eram distribuídas nos poços das placas, em meio 

RPMI 1640 suplementado, porém sem SFB. Após 1 h, t.a., era adicionado meio 
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RPMI 1640, contendo 15% de SFB (meio completo) e as placas eram 

incubadas a 37 oC, em estufa com atmosfera úmida, contendo 5% de CO2. 

Após cerca de 24 h, o meio de cultura era trocado, por meio completo, para 

retirar as células não aderentes. Durante cinco dias, o meio completo foi 

trocado a cada 48 h.  

Para a infecção com os parasitos, estes eram adicionados aos 

macrófagos em uma proporção de ~10:1 (parasitos:macrófagos, considerando 

que a porcentagem de monócitos em CMN é de ~10%). As placas eram 

incubadas por 4 h (36 ºC, em atmosfera úmida, contendo 5% de CO2). Em 

seguida, eram realizadas lavagens dos poços, com meio completo aquecido 

(37 oC), para a remoção dos parasitos não fagocitados, sendo o meio completo 

reposto e as células incubadas pelos períodos de tempo desejados (36 oC, 

atmosfera úmida, 5% de CO2).  

 

4.5. Tratamentos e avaliação da carga parasitária 

 

As CMNs eram distribuídas em placas de 24 poços (Corning-Costar), 

sobre lamínulas de vidro de 13 mm de diâmetro (Deckglaser, Alemanha), em 

gotas de 200 L contendo 5 x 105 células e deixadas por 1 h, t.a., para 

sedimentação. Após 1 h, eram adicionados 300 L de meio RPMI completo. 

Nos experimentos de pré-ativação dos macrófagos, no sexto dia de cultivo, 

eram adicionados rIFN (0,1 ng/mL ou 10 ng/mL, Peprotech,  EUA), rIL-32ou 

rIL-15 em diferentes concentrações (IL-32 recombinante humana, R&D 

Systems, EUA; IL-15 recombinante humana, Sigma). A infecção dos 

macrófagos com as formas metacíclicas dos parasitos era realizada no sétimo 

dia. Para ativação dos macrófagos, LPS (100 ng/mL, de E. coli, sorotipo 

0111:B4, Sigma) e/ou rIL-32 eram adicionadas junto com os parasitos. As 

placas eram incubadas por 4 h (36 ºC, em atmosfera úmida, contendo 5% de 

CO2), depois as lamínulas eram lavadas 4 vezes com RPMI completo aquecido 

(37 oC), para a remoção dos parasitos não fagocitados, e os estímulos (LPS 

e/ou rIL-32) eram repostos, juntamente com o meio completo fresco.  

Após 4 h e 48 h de incubação (36 oC), as lamínulas foram colhidas das 

placas, fixadas com metanol e as células foram coradas com solução de 
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Giemsa (Merck KgaA, Alemanha). Após secagem, as lamínulas foram 

montadas sobre lâminas para microscopia, usando resina de montagem 

(Entellan; Merck KgaA). Por meio de microscopia de luz (aumento de 1000x), 

foram determinados a porcentagem de células infectadas (em 300 células), o 

número médio de parasitos por macrófagos infectados (quantidade de 

parasitos totais dividida pela quantidade de macrófagos infectados, sendo 

contados no mínimo 50 macrófagos infectados) e o índice de infecção ou 

número de parasitos/100 macrófagos (porcentagem das células infectadas 

multiplicada pelo número médio de parasitos por macrófagos infectados). 

 

4.6 Dosagens de fator de necrose tumoral (TNF), interleucina 10 (IL-10) e 

interleucina 32. 

 

Os sobrenadantes das culturas celulares foram utilizados para 

quantificar TNF e IL-10 por ensaio imunoenzimático (ELISA). Os hibridomas 

utilizados foram gentilmente doados pelo Dr. Giorgio Trinchieri (NCI, Bethesda, 

EUA). Foram usados anticorpos monoclonais de captura anti-TNF (clone 

B154.9.2) ou anti-IL-10 (clone JE907), ambos a 2 g/mL. Após incubação das 

placas (high binding, Corning-Costar) por cerca de 18 h, a 4 oC, o excesso de 

anticorpo foi retirado por lavagens com tampão de lavagem (PBS-Tween 20 

0,04%) (Labsynth, Brasil). As placas foram bloqueadas com solução de 

bloqueio (PBS-3% de SFB) por 2 h, t.a. Após lavagens, as amostras foram 

distribuídas, juntamente com os padrões de rTNF e rIL-10 (Peprotech, Brasil). 

As placas foram incubadas por cerca de 18 h, a 4 ºC. Após lavagens, os 

anticorpos de detecção foram os monoclonais B154.7 para TNF e B27, para IL-

10, conjugados com biotina (ambos a 1 g/mL). Após 2 h, t.a, as placas foram 

lavadas com tampão de lavagem. A revelação foi feita com conjugado 

estreptavidina-peroxidase (Sigma), que foi distribuída nos poços (50 L, diluída 

a 1:10 em solução de bloqueio), sendo as placas incubadas por 30 min, t.a. 

Após lavagens para retirada do excesso do conjugado, o substrato cromógeno 

TMB (3,3’,5,5’,-tetrametilbenzidina, Life Technologies, Brasil) foi adicionado e 

após o desenvolvimento de cor, a reação foi finalizada com H2SO4  2 N. A 

leitura foi realizada em leitora de ELISA (Multskam, Thermo Labsystems, EUA) 
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usando filtros de 450 e 620 nm. Os limites de detecção para TNF e IL-10 foram 

de 15 pg/mL. 

A dosagem de IL-32 foi realizada nos lisados celulares. Para avaliação 

da produção de IL-32, as CMNs (1 x 106 células/2 mL) foram distribuídas em 

placas de seis poços (Sarstedt, Alemanha) e cultivadas para derivação de 

macrófagos, de acordo com o protocolo geral no item 4.4. Após as incubações, 

as células foram lavadas (PBS a 37 oC) para retirada do meio completo e  

foram lisadas com solução de lise (100 L por poço) contendo 5 mL de TNE 

10x (Tris- NaCl-EDTA),0,5 mL de Triton X-100 (Sigma), 10 mL de Glicerol, 34,5 

mL de água destilada e inibidor de protease (coquetel 1:100, Sigma). As 

células foram incubadas com a solução de lise em banho de gelo, por 30 min, 

depois centrifugadas para a retirada dos fragmentos celulares (11.573 g, 15 

min, 4 oC), sendo o sobrenandante mantido a -20 oC até o momento da 

dosagem de IL-32. A quantidade de IL-32 no lisado foi determinada por kit de 

ELISA, seguindo as instruções do fabricante (R&D Systems). O limite de 

detecção de IL-32 foi de  15 pg/mL. 

 

4.7. Análises estatísticas 

 

  Os dados são apresentados como valores individuais e mediana. Os 

resultados foram avaliados pelo teste pareado de Wilcoxon. O nível de 

significância foi estabelecido em p < 0,05. As análises foram realizadas usando 

GraphPad Prism 5.0 Software (San Diego, EUA). 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Avaliação do papel da rIL-32 na fagocitose de L. (V.) braziliensis e na 

atividade leishmanicida dos macrófagos humanos 

 

Os macrófagos, derivados de monócitos de doadores sadios, por seis 

dias, foram pré tratados com diferentes concentrações de rIL-32 e  incubados 

com L. (V.) braziliensis, os parasitos foram adicionados aos macrófagos, na 

ausência ou presença das diferentes concentrações de rIL-32 e após 4 h de 

infecção, foi analisada a carga parasitária dos macrófagos, para avaliar se o 

tratamento com esta citocina influenciava a fagocitose dos parasitos. O 

tratamento com rIL-32não alterou a porcentagem de células infetadas, o 

número de parasitos por macrófagos infectados e o índice de infecção 

(amastigota por  100 macrófagos). A figura 2A mostra a porcentagem de 

células infectadas, nas culturas que receberam o tratamento com rIFN/LPS 

(ativação clássica de macrófagos). Este tratamento causou um aumento na 

porcentagem de células infectadas (p < 0.05), em relação às células sem 

tratamentos (meio). Na figura 2B, é mostrado o número médio de parasitos por 

macrófagos infectados, onde nota-se que, em todos os tratamentos, as 

medianas variaram de 5,7 a 7 parasitos por macrófagos infectados. Estas 

medianas não diferiram significantemente entre as culturas de células que 

receberam os tratamentos e as controles. O índice de infecção (parasitos por 

100 macrófagos), entre 175,9 e 940,8, não diferiram significantemente entre os 

grupos (Figura 2C). 
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Figura 2. Avaliação do papel da rIL-32 na fagocitose de L. (Viannia) 
braziliensis por macrófagos humanos. Após a derivação dos macrófagos humanos 
(5 x 105 células mononucleares/poço), por seis dias, estes foram incubados na 

ausência ou presença de rIFN (10 ng/mL) ou rIL-32 (10, 25 e 50 ng/mL) por ~20 h. 
No sétimo dia de cultura, os macrófagos foram infectados com formas metacíclicas (5 

x 105), na ausência ou presença de rIL-32 em diferentes concentrações, ou na 
presença de LPS (100 ng/mL). Após 4 h de incubação, o excesso de parasitos foi 
retirado por lavagens e as células foram coradas (Giemsa) e analisadas, sob 
microscopia de luz, para determinação da carga parasitária. A) Porcentagem de 
células infectadas. B) Número médio de amastigotas por macrófagos infectados. C) 
Amastigota por 100 macrófagos. Cada símbolo (círculo preto) representa um indivíduo 
e as linhas horizontais vermelhas são as medianas. n = 15. 
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Após a infecção por 4 h e lavagem para retirada do excesso de 

parasitos, os macrófagos foram incubados por 48 h, para avaliar se o 

tratamento com a rIL-32 influenciava na atividade leishmanicida.  A figura 3A 

mostra que após 48 h de cultivo, a porcentagem de células infectadas ainda 

era elevada (medianas de 83,0 a 89,0%), não havendo diferença 

estatisticamente significativa entre os resultados das culturas de células que 

receberam tratamento e aquelas não tratadas. A figura 3B mostra a quantidade 

de parasitos por macrófago após 48 h de infecção. Ns culturas tratadas com 

rIFN/LPS houve uma diminuição do número de parasitos por célula em relação 

às células não tratadas (p < 0,05); já nas culturas que receberam o tratamento 

com rIL-32 o número médio de parasitos por macrófago não foi alterado 

significantemente. O índice de infecção (amastigotas por 100 macrófagos) 

também foi diminuído nas células tratadas com rIFNLPS (p < 0,05), porém, 

assim como para  a porcentagem de células infectadas (figura 3A) e o número 

médio de parasitos por macrófago (figura 3B), não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos que receberam o tratamento com 

a rIL-32e os não tratados (Figura 3C). 
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Figura 3. Avaliação do papel da rIL-32na  atividade microbicida de macrófagos 
humanos infectados com L. (Viannia) braziliensis  in vitro. Após derivação dos 
macrófagos humanos (5 x 105 células mononucleares) por seis dias, estes foram 

incubados na ausência ou presença de rIFN (10 ng/mL) ou rIL-32 (10, 25 e 50 
ng/mL), por ~20 h. No sétimo dia, os macrófagos foram infectados com formas 

metacíclicas (5 x 105), na ausência ou presença de rIL-32 em diferentes 
concentrações, ou na presença de LPS (100 ng/mL).  Após 4 h de incubação, o 

excesso de parasitos foi retirado por lavagens, o meio, a rIL-32 e o LPS foram 
repostos e as células, incubadas por 48 h. Após 48 h, as células foram coradas 
(Giemsa) e analisadas, sob microscopia de luz, para determinação da carga 
parasitária. A) Porcentagem de células infectadas. B) Número médio de amastigotas 
por macrófagos infectados. C) Amastigotas por 100 macrófagos. Cada símbolo (círculo 
preto) representa um indivíduo e as linhas horizontais vermelhas são as medianas. n = 
15. 
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Para avaliar se houve redução da carga parasitária dos macrófagos 

entre 4 h e 48 h após a infecção, os resultados foram organizados na Figura 4. 

Os resultados mostraram variabilidade individual nas respostas dos doadores, 

com alguns indivíduos que conseguem controlar os parasitos, enquanto outros 

sustentam a replicação dos mesmos nos macrófagos. Houve uma diminuição 

nos índices de infecção de 4 h para 48 h nos macrófagos tratados com 

rIFN/LPS (p < 0,05), o que não ocorreu nos tratamentos com as diferentes 

concentrações de rIL-32 (Figura 4A). Como em alguns indivíduos houve 

redução da fagocitose (4 h) em alguns tratamentos, o que pode interferir no 

resultado final (48 h), foi calculado o índice de alteração da carga parasitária 

entre 48 h e 4 h (48h/4h). Os resultados da Figura 4B mostram que, 

independentemente de possíveis alterações na fagocitose, não foi 

demonstrado um efeito significante no controle dos parasitos após o tratamento 

com rIL-32. O tratamento com IFN/LPS mostrou-se eficiente no controle dos 

parasitos, ou seja independentemente de alterações na fagocitose dos 

parasitos nas primeiras 4 h, tal tratamento aumentou o controle/morte dos 

parasitos (p < 0,05).   
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Figura 4. Efeito do tratamento com rIL-32no controle da infecção  de 
macrófagos humanos com  L. (V.) braziliensis in vitro. Após a derivação dos 
macrófagos humanos (5 x 105 células mononucleares) por seis dias, estes foram 

incubados na ausência ou presença de rIFN (10 ng/mL) e rIL-3210, 25 e 50 ng/mL). 
Após cerca de 20 h, os macrófagos foram infectados com formas metacíclicas (5 x 

105), na ausência ou presença de rIL-32 em diferentes concentrações, ou na 
presença de LPS (100 ng/mL).  Após 4 h de incubação, o excesso de parasitos foi 

retirado por lavagens, o meio, a rIL-32 e o LPS foram repostos e as células, 
incubadas por 48 h. Apos 4 h e 48 h, as células foram coradas (Giemsa) e analisadas, 
sob microscopia de luz, para determinação da carga parasitária. Cada linha representa 
um indivíduo avaliado e as linhas horizontais vermelhas são as medianas. n = 9. A: 
Amastigotas/100 macrófagos (índice de infecção), 4 h (círculo) vs 48 h (quadrado). B: 
Índice entre 48 h/4 h de infecção (maior que 1: mais parasitos/100 macrófagos em 48 
h do que em 4 h = não controle dos parasitos; menor que 1: menos parasitos/100 
macrófagos em 48 h do que em 4 h = controle dos parasitos). 
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5.2. rIL-32 em concentração elevada estimula a produção de fator de 

necrose tumoral (TNF) e não altera a produção de  interleucina 10 (IL-10) 

em macrófagos humanos infectados com Leishmania (Viannia) 

braziliensis 

 

A fim de avaliar o perfil de citocinas (pró-inflamatório ou anti-inflamatório) 

induzido pela rIL-32 macrófagos humanos foram estimulados com diferentes 

concentrações de rIL-32e os sobrenadantes das culturas após 4 h ou 48 h de 

infecção, foram submetidos às dosagens de TNF e IL-10, respectivamente. 

Como pode ser observado na Figura 5, baixas quantidades de TNF e IL-10 

foram detectadas nas culturas de macrófagos infectados com L. (V.) 

braziliensis (meio); porém, o tratamento com rIFN e LPS foi capaz de estimular 

tanto a produção de TNF quanto a de IL-10 (p < 0,05). As concentrações 10, 25 

ou 50 ng/mL de rIL-32  não foram capazes de aumentar a produção de TNF 

nos macrófagos infectados. Portanto, foi avaliada uma concentração elevada 

de rIL-32 (200 ng/mL), a qual foi capaz de aumentar a produção de TNF pelas 

células, tanto na  ausência quanto na presença dos parasitos (p < 0,05) (Figura 

5A). A produção de IL-10 foi detectada nas culturas de alguns indivíduos 

(44,4%), após o tratamento com as concentrações de 10, 25 ou 50 ng/mL rIL-

32já a concentração elevada de  rIL-32200 ng/mL) não estimulou a 

produção de IL-10. O tratamento com rIFN/LPS aumentou a produção de IL-10 

pelas células (Figura 5B).  Assim, concentrações de rIL-32 de  10, 25 e 50 

ng/mL não alteram significantemente a atividade microbicida e a produção de 

citocinas  dos macrófagos infectados, devido a isso nos experimentos 

subsequentes foi utilizada a concentração de 200 ng/mL, a qual mostrou-se 

capaz de induzir TNF, uma citocina importante para o controle dos parasitos 

(de Souza-Neto et al. 2004; Liew et al. 1990; Rocha et al. 2007)  e para a 

imunopatologia da leishmaniose (Ribeiro-de-Jesus et al. 1998; D'Oliveira et al. 

2002; Ribeiro-de-Jesus et al. 1998). 
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Figura 5. rIL-32em concentração elevada estimula a produção de fator de 
necrose tumoral (TNF) e não altera a produção de  interleucina 10 (IL-10) em 
macrófagos humanos infectados com Leishmania (Viannia) braziliensis. 
Macrófagos humanos foram derivados de monócitos (5 x 105 células mononucleares) 

por seis dias. No sexto dia, foram incubados na ausência ou presença de rIFN (10 

ng/mL) ou rIL-32 (200 ng/mL) e após cerca de 20 h, foram infectados com formas 

metacíclicas (5 x 105), na ausência ou presença de rIL-32, em diferentes 
concentrações, ou na presença de LPS (100 ng/mL). Após 4 h (A) e 48 h (B) de 
infecção, os sobrenadantes das culturas foram colhidos para dosagens de TNF e IL-
10, respectivamente, por ELISA. Cada ponto representa um indivíduo, todos foram 
avaliados em duplicatas. Os dados representam os valores individuais e as linhas 
horizontais vermelhas são as medianas (n = 9 doadores, avaliados em 4 experimentos 
independentes). A linha tracejada indica o limite de detecção da citocina no ELISA.

 

 



 

34 
 

5.3. L. (V.) braziliensis induz IL-32 de maneira dependente da presença e 

concentração de interferon gama 

 

A produção de IL-32 por macrófagos humanos primários infectados com 

L. (V.) braziliensis  foi avaliada, pela primeira vez, no presente estudo. A IL-32 

é uma citocina predominantemente intracelular, portanto, para avaliar se os 

parasitos eram capazes de induzi-la, os macrófagos primários derivados de 

monócitos de indivíduos sadios foram submetidos à lise, 24 h após a infecção 

com formas promastigotas metacíclicas. Para controle, os macrófagos não 

infectados foram usados (meio). 

 L. (V.) braziliensis ou interferon gama (rIFN) em concentração elevada 

(10 ng/mL) induziram IL-32 em macrófagos humanos Figura 6A), enquanto 

baixa concentração de rIFN não induziu significante quantidade desta citocina 

(Figura 6B). Na maioria dos indivíduos, os macrófagos produziram pouca ou 

nenhuma IL-32 após cultura com parasitos L. (V.) braziliensis. Além disto, os 

parasitos inibiram, parcialmente, a produção de IL-32 induzida por elevada 

concentração de rIFN Figura 6C). Por outro lado, L. (V.) braziliensis 

sinergizou com baixa concentração de rIFN para aumentar a produção de IL-

32 (Figura 6D). Os dados sugerem que, na maioria dos indivíduos, a indução 

de IL-32 por parasitos pode ser dependente da presença e da concentração de 

rIFN.  
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Figura 6. Leishmania (Viannia) braziliensis induz IL-32 em macrófagos humanos. 
Macrófagos humanos primários derivados de monócitos (de 2 x 106 células 

mononucleares) por seis dias foram incubados na ausência ou presença de rIFN (A e 
C: 10 ng/mL; B e D: 0,1 ng/mL), por ~20 h. Em seguida, os macrófagos foram 
infectados com formas metacíclicas (2 x 106); para controles, as células foram 

incubadas na ausência de parasitos (meio; rIFN. As células foram submetidas à lise, 
24 h após a infecção, e o lisado, usado para dosagem de IL-32 por ELISA. Cada 
símbolo representa um indivíduo avaliado e as linhas horizontais vermelhas são as 
medianas. A e C: n = 9 - 25 indivíduos; os símbolos representam p < 0,05, sendo 

*Meio x Leishmania; **Leishmania x rIFN 10 ng/mL; #rIFN x rIFN + Leishmania. B e 

D: n = 9 indivíduos; *Meio x Leishmania + rIFN**Leishmania x Leishmania + 

rIFN***rIFNx rIFN + Leishmania. A linha tracejada indica o limite de detecção da 
citocina no ELISA.





 Nos sobrenadantes das culturas das células que foram lisadas para a 

dosagem de IL-32, foram dosados o TNF e a IL-10. Como demonstrado na 

Figura 7, tanto L. (V.) braziliensis, quanto o rIFN (0,1 ng/mL) sozinhos, 

induziram a produção de TNF por macrófagos humanos após 4 h ou 48 h de 

infecção. Em 4 h, foi observado um efeito aditivo entre os parasitos e o rIFN 

aumentando a produção de TNF (Figura 7A). Os parasitos induziram baixas 

quantidades de IL-10, nas culturas de macrófagos infectados por 48 h, que não 

foram alteradas pelo pré-tratamento com  rIFN (Figura 7B). A Figura 8 
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demonstra que o pré-tratamento com  rIFNem alta concentração (10 ng/mL) 

causou um aumento de TNF (4 h) e IL-10 (48 h) tanto na ausência quanto na 

presença dos parasitos (Figura 8A e B).  

   

 
Figura 7. Avaliação do efeito do pré-tratamento de macrófagos humanos com 

rIFNem baixa concentração na produção de fator de necrose tumoral (TNF) e 
interleucina 10 (IL-10), após infecção com Leishmania (Viannia) braziliensis. 
Macrófagos humanos foram derivados de monócitos (2 x 106 células mononucleares) 

por seis dias. No sexto dia, foram incubados na ausência ou presença de rIFN (0,1 
ng/mL) e após cerca de 20 h, foram infectados com formas metacíclicas (2 x 106). 
Após 4 h ou 48 h de infecção, os sobrenadantes das culturas foram colhidos para 
dosagens de TNF e IL-10, por ELISA. A, TNF: à esquerda, 4 h;`a direita, 48 h. B, IL-
10: à esquerda, 4 h; `a direita, 48 h. Os dados representam os valores individuais e as 
linhas horizontais vermelhas são as medianas (n = 9 doadores, avaliados em 3 
experimentos independentes, em duplicatas). A linha tracejada indica o limite de 
detecção da citocina no ELISA.*p < 0,05 
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Figura 8. Avaliação do efeito do pré-tratamento de macrófagos humanos com 

rIFNem alta concentração na produção de fator de necrose tumoral (TNF) e 
interleucina 10 (IL-10), após infecção com Leishmania (Viannia) braziliensis. 
Macrófagos humanos foram derivados de monócitos (2 x 106 células mononucleares) 

por seis dias. No sexto dia, foram incubados na ausência ou presença de rIFN (10 
ng/mL) e após cerca de 20 h, foram infectados com formas metacíclicas (2 x 106). 
Após 4 h ou 48 h de infecção, os sobrenadantes das culturas foram colhidos para 
dosagens de TNF e IL-10, respectivamente, por ELISA. A) TNF (4 h); B) IL-10 (48 h). 
Os dados representam os valores individuais e as linhas horizontais vermelhas são as 
medianas (n = 12 doadores, avaliados em 4 experimentos independentes, em 
duplicatas). A linha tracejada indica o limite de detecção da citocina no ELISA.*p < 
0,05 
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5.4. Interleucina 15 auxilia no controle da infecção de macrófagos 

humanos com L. (V.) braziliensis 

 

A IL-15 é capaz de induzir a expressão de IL-32 em macrófagos 

humanos (Montoya et al. 2014). Assim, para avaliar se esta citocina aumentaria 

a produção de IL-32 nos macrófagos humanos não infectados e infectados com 

L. (V.) braziliensis, os macrófagos foram derivados por seis dias, incubados 

com diferentes concentrações de rIL-15 por 20 horas e, então, infectados com 

L. (V.) braziliensis por adicionais 24 h, sendo a quantidade de IL-32 avaliada no 

lisado celular. A IL-15 foi capaz de induzir a produção de IL-32 nos macrófagos 

humanos, de maneira independente da concentração (Figura 9A); 

diferentemente, a produção de TNF foi dependente da concentração de rIL-15, 

sendo que 100 ng/mL de rIL-15 induziu uma maior produção de TNF. Assim, os 

experimentos com os parasitos foram realizados na ausência ou presença de 

100 ng/mL de rIL-15. Os dados das Figuras 9C e 9D confirmaram a indução 

significante de IL-32 e de TNF por 100 ng/mL de rIL-15 (p < 0,05). A infecção 

com L. (V.) braziliensis não alterou significantemente a indução de IL-32 por 

rIL-15  (Figura 9C). A rIL-15 foi capaz de induzir similares quantidades de TNF 

tanto na ausência quanto na presença de parasitos (Figura 9D, p < 0,05). 
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Figura 9. rIL15 induz interleucina 32 (IL-32) e fator de necrose tumoral (TNF) em 
macrófagos humanos não infectados ou infectados com Leishmania (Viannia) 
braziliensis. Macrófagos humanos derivados de monócitos do sangue periférico (2 x 
106 células mononucleares) por seis dias, foram incubados na ausência ou presença 
de rIL-15, por ~20 h. Depois, os macrófagos foram infectados com formas metacíclicas 
(2 x 106); para controles, as células foram incubadas na ausência de parasitos (Meio; 

Meio + rIL-15.  Após 24 h, as células foram submetidas à lise e o lisado foi usado para 
a dosagem de IL-32 intracelular, por ELISA. A e B) concentração-resposta (IL-32 e 
TNF, respectivamente): macrófagos humanos não infectados foram estimulados com 
diferentes concentrações de rIL-15. C e D) macrófagos humanos infectados e não 
infectados, foram estimulados com 100 ng/mL de rIL-15; dosagem de IL-32 (C); 
dosagem de TNF (D). Cada símbolo representa um indivíduo avaliado e as linhas 
horizontais vermelhas são as medianas. n = 12 (quatro experimentos independentes). 
A linha tracejada indica o limite de detecção da citocina no ELISA.*p < 0,05 
 
 
  

Foi avaliado se a pré-ativação de macrófagos com diferentes 

concentrações de  rIL-15 poderia alterar a fagocitose dos parasitos e a  

atividade leishmanicida dos macrófagos. Para avaliar a fagocitose dos 

parasitos, a carga parasitária foi determinada após 4 h de incubação dos 

macrófagos com os parasitos. A porcentagem de células infectadas, a 

quantidade de parasitos por macrófago e o índice de infecção foram reduzidos 

após o tratamento dos macrófagos com a concentração 100 ng/mL de rIL-15 

(Figura 10A-C, p < 0,05). Além de causar uma diminuição da fagocitose, a 
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atividade microbicida dos macrófagos foi aumentada quando as células foram 

tratadas 100 ng/mL de rIL-15 (48 h, Figura 10D-F, p < 0,05). A concentração de 

100 ng/mL de rIL-15 foi a dose mais eficaz, tanto na diminuição da fagocitose 

dos parasitos, quanto no aumento da atividade microbicida dos macrófagos. 

Estes resultados confirmaram que  a concentração de 100 ng/mL de rIL-15 é 

eficaz para induzir TNF, IL-32 (Figura 9) e controlar a infecção. Independente 

da diminuição da fagocitose causada pelo tratamento com rIL-15, os 

macrófagos humanos conseguem controlar e/ou diminuir a infecção quando 

submetidos a este tratamento (Figura 11A-C). 
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Figura 10. Avaliação do efeito do pré-tratamento de macrófagos humanos com 
rIL-15 no controle da infecção com Leishmania (Viannia) braziliensis. Após a 
derivação dos macrófagos humanos (5 x 105 células mononucleares/poço), por seis 
dias, estes foram incubados na ausência ou presença de rIL-15 em diferentes 
concentrações, por ~20 h. No sétimo dia de cultura, os macrófagos foram infectados 
com formas metacíclicas (5 x 105). Após 4 h de incubação, parasitos não 
internalizados foram retirados por lavagens. As células foram coradas (Giemsa) e 
analisadas, sob microscopia de luz, 4 h e 48 h após a infecção, para a determinação 
da carga parasitária. A-C (4 h) e D-F (48 h). A, D) Porcentagem de células infectadas 
B, E) Número médio de amastigotas por macrófagos infectados. C, F) Amastigotas por 
100 macrófagos. Cada símbolo representa um doador e as linhas horizontais 
vermelhas são as medianas. n = 9 (dois experimento). 
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Figura 11. Efeito do tratamento com rIL-15no controle da infecção por  L. (V.) 
braziliensis in vitro em macrófagos humanos. Após a derivação dos macrófagos 
humanos (5 x 105 células mononucleares/poço), por seis dias, estes foram incubados 
na ausência ou presença de rIL-15 (100 ng/mL), por ~20 h. No sétimo dia de cultura, 
os macrófagos foram infectados com formas metacíclicas (5 x 105). Após 4 h de 
incubação, parasitos não internalizados foram retirados por lavagens. As células foram 
coradas (Giemsa) e analisadas, sob microscopia de luz, 4 h e 48 h após a infecção, 
para a determinação da carga parasitária. A) Porcentagem de células infectadas B) 
Número médio de amastigotas por macrófagos infectados. C) Amastigotas por 100 
macrófagos. Cada linha representa um doador e as linhas horizontais vermelhas são 
as medianas. n = 9 (um experimento). *p < 0,05 



 

43 
 

Em seguida, foram comparadas as capacidades de INF/LPS (ativação 

clássica de macrófagos), rIL-15 e rIL-32 em modular a infecção de macrófagos 

humanos com  L. (V.) braziliensis.  Confirmando os resultados da Figura 10, o 

pré-tratamento dos macrófagos com rIL-15 na concentração de 100 ng/mL, 

reduziu a porcentagem de macrófagos infectados, o número médio de 

parasitos por macrófago e, consequentemente, a carga parasitária 

(amastigotas por 100 macrófagos), após 4 h de infecção (p < 0,05, Figura 12A-

C). Por outro lado, a adição de rIL-32em elevada concentração (200 ng/mL), 

no momento da incubação dos macrófagos com os parasitos, não alterou a 

fagocitose significantemente. (Figura 12A-C). O pré-tratamento dos macrófagos 

com rIL-15, além de levar a uma diminuição da fagocitose, aumentou, 

significantemente, a atividade microbicida dos macrófagos. A diminuição da 

carga parasitária (Figura 12C) foi devido a uma diminuição da porcentagem de 

células infectadas (Figura 12A) e do número médio de parasitos por 

macrófagos infectados (Figura 12B), 48 h após a infecção. Resultados 

similares foram obtidos após o tratamento dos macrófagos com rIFN e LPS 

(Fig. 12). O tratamento com a rIL-32 não alterou, significantemente, a atividade 

microbicida dos macrófagos (Fig. 12). A Figura 13 mostra as alterações da 

carga parasitária de 4 h para 48 h, de cada indivíduo. 
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Figura 12. rIL-32 não altera, enquanto a rIL-15 diminui, a fagocitose e aumenta a 
atividade microbicida  de  macrófagos humanos infectados por Leishmania 
(Viannia) braziliensis . Após a derivação dos macrófagos humanos (5 x 105 células 
mononucleares/poço), por seis dias, estes foram incubados na ausência ou presença 

de rIFN (10 ng/mL) ou  rIL-15 (100 ng/mL), por ~20 h. No sétimo dia de cultura, os 
macrófagos foram infectados com formas metacíclicas (5 x 105), na ausência ou 

presença de LPS (100 ng/mL) ou  rIL-32(200 ng/mL). Após 4 h de incubação, os 
parasitos não internalizados foram retirados por lavagens, as culturas foram incubadas 
por 48 h, e após, as células foram coradas (Giemsa) e analisadas, sob microscopia de 
luz, para determinação da carga parasitária. A, B e C: 4 h; D, E, F: 48 h. A, D) 
Porcentagem de células infectadas. B, E) Número médio de amastigotas por 
macrófagos infectados. C, F) Amastigota por 100 macrófagos. Cada símbolo 
representa um doador e as linhas horizontais vermelhas são as medianas. n = 6 (dois 
experimentos independentes, realizados em duplicatas). *p < 0,05 
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Figura 13. A rIL-15, mas não a rIL-32, ativa os macrófagos humanos para 
controlar a infecção por L. (V.) braziliensis. Após a derivação dos macrófagos 
humanos (5 x 105 células mononucleares/poço), por seis dias, estes foram incubados 

na ausência ou presença de rIFN (10 ng/mL) ou rIL-15 (100 ng/mL), por ~20 h. No 
sétimo dia de cultura, os macrófagos foram infectados com formas metacíclicas (5 x 

105), na ausência ou presença de rIL-32(200 ng/mL) ou LPS (100 ng/mL). Após 4 h e 
48 h de infecção, as células foram coradas (Giemsa) e analisadas, sob microscopia de 
luz, para determinação da carga parasitária. Cada linha representa um indivíduo 
avaliado, 4 h (bola) vs 48 h (quadrado) e as linhas horizontais vermelhas são as 
medianas. n = 6 (dois experimentos independentes, em duplicatas).  *p < 0,05 
 
 

 Os efeitos da IL-15 podem ser mediados por citocinas induzidas por ela, 

tais como a IL-32 e o TNF (Montoya et al, 2014).  Por isto, foi avaliada a 

produção de TNF e IL-10, após 4 h (Figura 14A e 14C) ou 48 h (Figura 14B e 

14D) de infecção, nas culturas tratadas com rIL-15. Tanto a rIL-32 quanto a 

rIL-15 induziram a produção de TNF pelos macrófagos não infectados, após 4 

h de incubação. Contudo, a produção foi maior quando as células foram 

tratadas com rIL-15 (p < 0,05, Figura 14A). A infecção com L. (V.) braziliensis 

não reduziu a produção de TNF induzida pela rIL-15, sugerindo que, ao menos 

parcialmente, o TNF induzido pela rIL-15 durante a infecção, pode estar 

envolvido na indução de mecanismos microbicidas mediados pela rIL-15.  

Nenhum dos estímulos (parasitos, rIL-32 ou rIL-15) induziram quantidades 

significantes de IL-10 (Fig. 14D e 14D). 
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Figura 14. Macrófagos humanos infectados com Leishmania (Viannia) 
braziliensis produzem fator de necrose tumoral (TNF) após incubação com rIL-

32ou rIL-15. Macrófagos humanos foram derivados de monócitos (5 x 105 células 
mononucleares) por seis dias. No sexto dia, foram incubados na ausência ou presença 
de rIL-15 (100 ng/mL) e após cerca de 20 h, foram infectados com formas metacíclicas 

(5 x 105), na ausência ou presença de rIL-32(200ng/mL). Após 4 h (A, C) e 48 h (B, 
D) de infecção, os sobrenadantes das culturas foram colhidos para dosagens de TNF 
e IL-10, por ELISA. Os dados representam os valores individuais e as linhas 
horizontais vermelhas são as medianas (n = 6 doadores, avaliados em três 
experimentos independentes, avaliados em duplicatas). *p < 0,05 
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6. DISCUSSÃO 

No presente estudo foi avaliada se a atividade microbicida dos 

macrófagos primários humanos, que são as células infectadas por Leishmania, 

e a produção de citocinas, são moduladas por IL-32 ou IL-15 Para isto, os 

macrófagos foram derivados a partir de monócitos presentes em CMNs, 

durante seis dias. No 7° dia de cultura, os macrófagos foram infectados com as 

formas promastigotas metacíclicas de L. (V.) braziliensis.  Os resultados 

mostraram que a rIL-32 não foi capaz de alterar a fagocitose dos parasitos 

pelos macrófagos e também não aumentou a atividade microbicida destas 

células. A rIL-15 foi capaz de induzir a produção de IL-32 e TNF em 

macrófagos primários, esta citocina também diminuiu a fagocitose dos 

parasitos e levou a morte dos parasitos pelos macrófagos. 

Considerando as culturas de macrófagos infectados com L. (V.) 

braziliensis IMG3, os resultados mostraram que não houve uma diferença 

significante entre os índices de infecção entre 4 h e 48 h nas culturas dos 

macrófagos, sem nenhum tratamento, devido à elevada variabilidade individual. 

Os dados indicam que alguns indivíduos controlam, enquanto outros não 

controlam os parasitos. Estes resultados foram similares aos obtidos por da 

Silva Jr et al. (2015) que utilizaram a mesma metodologia para a derivação e 

infecção dos monócitos com a mesma cepa de L. (V.) braziliensis. Giudice et 

al., (2012), utilizando também a mesma metodologia de derivação de 

macrófagos e parasitos L. (V.) braziliensis, demonstraram um aumento no 

índice de infecção de 2 h para 48 h de infecção (Giudice et al. 2012). 

Similarmente, Morato et al. (2014), que derivaram os macrófagos humanos por 

cinco dias, mostraram um aumento do índice de infecção entre 4 h e 48 h de 

infecção, sugerindo que os parasitos podem proliferar dentro dos macrófagos 

mais imaturos (Morato et al. 2014). Como demonstrado anteriormente por 

nosso grupo (Morato et al. 2014), no presente estudo foi observada uma 

elevada variabilidade na capacidade fagocitária dos macrófagos de diferentes 

indivíduos, bem como na capacidade destes macrófagos em controlar ou não o 

crescimento dos parasitos. Os resultados do presente estudo mostraram que 

houve uma diminuição no índice de infecção de 4 h para 48 h quando os 
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macrófagos foram previamente tratados com rIFN e com LPS no momento da 

infecção. Este tratamento induz a geração de macrófagos classicamente 

ativados, capazes de produzir moléculas microbicidas que eliminam os 

parasitos (Mustafa et al. 1996; Steil et al. 1995; Gordon, 2003). Os resultados 

obtidos no presente estudo confirmam aqueles  obtidos anteriormente por 

nosso grupo (da Silva Jr et al. 2015).  

A fim de avaliar se o tratamento de macrófagos humanos com rIL-32 

aumentaria o controle da  infecção por L. (V.) braziliensis, os macrófagos foram 

primeiramente tratados com diferentes quantidades de rIL-32 (10, 25 e 50 

ng/mL) e os resultados mostraram que o tratamento com rIL-32, nas diferentes 

quantidades usadas, não aumentou a fagocitose (4 h) ou a atividade 

microbicida dos macrófagos (48 h). Como pode ocorrer uma alteração da 

fagocitose, com aumento ou diminuição do número de parasitos por células 

inicialmente, o que pode conduzir a uma interpretação errônea do resultado da 

atividade microbicida (48 h), foi avaliada a relação entre o índice de infecção 

em 48 h e aquele de 4 h. Os dados mostraram quea rIL-32 não diminui ou 

aumenta o índice de infecção significantemente. Quantidades similares às 

usadas no presente estudo tem apresentado efeito no controle de infecções. 

Bai et al., (2015) demonstraram que o tratamento com rIL-32 a 50 ng/mL 

promove a redução intracelular da quantidade de M. tuberculosis em linhagens 

de macrófagos humanos THP-1. Um trabalho anterior do mesmo grupo 

mostrou que o tratamento com rIL-32 a 50 ng/mL promove a apoptose de 

células THP-1 infectadas com M. tuberculosis e que a  dose de 10 ng/mL não 

foi capaz de induzir a apoptose de tais células (Bai et al. 2011). Nos 

experimentos realizados no presente estudo não notou-se células em apoptose 

após o tratamento com IL-32 nas diferentes concentrações utilizadas, as 

células em cultura e após a fixação para análise da carga parasitária 

apresentaram-se viáveis. Em infecções causadas por M. avium, a rIL-32 a 50 

ng/mL parece também contribuir para o controle da infecção, reduzindo o 

crescimento micobacteriano (Bai et al. 2010). Os mecanismos microbicidas 

induzidos pela rIL-32 nos macrófagos destes estudos, suficientes para eliminar 

micobactérias, podem não estar presentes ou não serem suficientemente 

induzidos pela mesma concentração de rIL-32 nos macrófagos primários para 
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matar leishmania, no presente estudo. Posteriormente, foi avaliada uma 

concentração maior de rIL-32 (200 ng/mL), pois como não foi descrito um 

receptor para IL-32 nas membranas celulares e a maior parte desta citocina, 

quando produzida, é intracelular (Heinhuis et al. 2012; Kim et al. 2005; 

Dinarello & kim, 2008), talvez seja necessária uma maior quantidade de rIL-32 

para que esta tenha acesso intracelular em quantidades adequadas para a 

ativação dos macrófagos primários. A concentração de 200 ng/mL foi usada 

nos experimentos realizados por Jung et al. (2011), que mostraram que o 

tratamento com rIL-32 nesta concentração induz a maturação de células 

dendríticas com perfil Th1. Os resultados do presente estudo demonstram que 

mesmo em elevada concentração, a rIL-32 não foi capaz de alterar, 

significantemente, a fagocitose ou a atividade leishmanicida dos macrófagos. 

Apesar de não alterar o índice de infecção, no presente estudo, o 

tratamento com rIL32 em elevada concentração, induziu a produção de TNF  

nos macrófagos e o parasito Leishmania não inibiu a ação da rIL-32. Kim et al. 

(2005) demonstraram que a rIL-32α induz TNF em células de linhagem de 

macrófago murino Raw 264.7 e que os níveis induzidos desta citocina são 

dependentes da concentração de rIL-32α. Em células humanas THP-1 

estimuladas com rIL-32β também foi detectada a indução de TNF. Shoda et al. 

(2006) mostraram que em camundongos que expressam a IL-32 humana, há 

um aumento no TNF sérico e esplenócitos ativados com LPS produziram 

quantidades mais elevadas de TNF, IL-1β e IL-6 do que os controles. A 

necessidade de elevadas concentrações de IL-32 para indução de citocinas foi 

demonstrada por Jung et al. (2011) em células dendríticas de camundongos, as 

quais produziram IL-6 apenas quando estimuladas com concentrações iguais 

ou superiores a 100 ng/mL de rIL-32 (Jung et al. 2011).  

Quanto à produção de IL-10, no presente estudo, houve produção desta 

citocina em cerca de 44,4% das preparações de macrófagos infectados e 

tratados com rIL-32 (10, 25 e 50 ng/mL), em quantidades superiores àquelas 

obtidas nas culturas dos macrófagos infectados, porém não houve indução de 

IL-10 em macrófagos infectados, ou não, após tratamento com rIL-32 em 

elevada concentração (200 ng/mL).  Os dados sugerem uma atividade da rIL-

32 indutora de IL-10 de maneira dependente da concentração. Sabe-se que a 
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atividade imunossupressora da IL-32 pode ser mediada por IL-10 (Kang et al. 

2009). Foi demonstrado que o mRNA da IL-32 pode ser processado para IL-

32β, que é menos inflamatória do que a IL-32 (Choi et al. 2009; Heinhuis et al. 

2012) e induz IL-10 em macrófagos humanos, o que pode previnir a inflamação 

crônica (Kang et al. 2009).  

No presente estudo, foi demonstrado que formas promastigotas 

metacíclicas de L. (V.) braziliensis induzem IL-32 em macrófagos humanos, em 

baixas quantidades. O rIFN, em elevada concentração (10 ng/mL), induziu 

quantidades de IL-32 maiores do que aquelas induzidas pelo parasito. No 

entanto, os parasitos foram capazes de inibir a produção de IL-32 induzida por 

IFN (10 ng/mL). Contrariamente, rIFN, em baixa concentração (0,1 ng/mL),  

sinergizou com os parasitos, aumentando  a indução de IL-32. Mesmo havendo 

sinergismo entre rIFN em baixa concentração e os parasitos, para a produção 

de IL-32, as quantidades de IL-32 induzidas foram baixas; por outro lado, 

apesar dos parasitos inibirem a produção de IL-32 induzida pelo IFN em alta 

concentração,, as quantidades de IL-32 e TNF ainda foram superiores àquelas 

obtidas com parasitos e rIFN em baixa concentração. Em CMNs, foi 

demonstrado anteriormente pelo nosso grupo (Galdino Jr et al. 2014) que 

formas amastigotas de L. (V.) braziliensis induzem a produção de IL-32 (mRNA 

de IL-32), após 24 h de cultura. Os autores citam que em alguns doadores, 

houve necessidade de adição de rIFN para a indução de IL-32.  Netea et al. 

(2006) avaliaram a indução de IL-32 por micobactérias e mostraram que M. 

tuberculosis e M. bovis são capazes de induzir elevada produção de IL-32 em 

monócitos humanos, de modo dependente de IFN. Assim, os resultados do 

presente estudo confirmam que L. (V.) braziliensis induz IL-32 e que 

dependendo da concentração de IFN pode haver um sinergismo entre os 

sinais de ativação dos macrófagos por esta citocina e aqueles gerados pelos 

parasitos, aumentando a produção de IL-32.  

Outra citocina avaliada no presente estudo é a IL-15. Esta citocina, em 

diferentes concentrações,  foi capaz de induzir IL-32 nos macrófagos humanos 

primários. A atividade indutora de IL-32 pela IL-15 não foi inibida pela presença 

dos parasitos L. (V.) braziliensis, diferente do que ocorreu com o IFN (em 

elevada concentração), que teve sua atividade indutora de IL-32 inibida pelos 
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parasitos. Isto sugere  que o mecanismo utilizado por IFNpara a indução  de 

IL-32  é diferente do mecanismo utilizado pela IL-15, o qual os parasitos não 

conseguem modular. O presente estudo demonstrou que diferentes doses de 

IL-15 (10, 25,50 e 100 ng/mL) induzem similarmente IL-32. Montoya et al, 

(2014)  demonstraram que IL-15 (200 ng/mL) foi capaz de induzir IL-32 em 

macrófagos humanos derivados de monócitos e que a capacidade de rIFNde 

induzir IL-32 é dependente de IL-15.  

Os dados deste estudo demostram que a rIL-15 foi capaz de aumentar a 

atividade microbicida dos macrófagos, levando a morte dos parasitos. Montoya 

et al. (2014) também demonstraram que a IL-32 levou à indução de 

componentes antimicrobianos associados à via da vitamina D e esta indução 

foi dependente da concentração de IL-32. A IL-32 induz a enzima que converte 

a vitamina D de sua forma inativa 25D para sua forma ativa 1,25D, que induz 

mRNA de peptídeos antimicrobianos (catelicidina e defensina DEFB4) em 

monócitos humanos, após ligação ao receptor da vitamina D (VDR). Além 

disso, a IL-32 aumentou a atividade microbicida dos macrófagos humanos 

infectados com M. tuberculosis, na presença de soro humano suplementado 

com vitamina 25D. Estes dados sugerem que a atividade microbicida dos 

macrófagos contra os parasitos L. (V.) braziliensis pode ser aumentada pelo 

tratamento com IL-32 na presença de vitamina D ativa. Nossos dados 

demonstraram que mesmo em elevada concentração (200 ng/mL), a IL-32 

exógena não foi capaz de aumentar a atividade microbicida dos macrófagos; 

porém, como o soro adicionado às culturas é soro fetal bovino que possui 

baixas quantidades de vitamina D, será necessária a realização de 

experimentos usando concentrações elevadas de vitamina D na cultura na 

presença de rIL-32 para avaliar se, assim, esta citocina aumentaria a atividade 

leishmanicida dos macrófagos. Manjusha et al. (2014) demonstraram que em 

peptídeos antimicrobianos do tipo catelicidina (PAMC) são importantes para o 

controle da infecção por Leishmania amazonensis. Em camundongos 

deficientes de PAMC infectados com Leishmania amazonensis o desenvolvido 

das lesões ocorreram mais rapidamente do que nos animais selvagens (WT) e 

o tamanho da lesão depois de 5 meses, foram de 3 a 5 vezes maiores nos 

animais deficientes de PAMC do que nos WT. 
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Apesar dos resultados do presente estudo indicarem que a rIL-32 

exógena não tem efeito sobre a atividade microbicida dos macrófagos 

humanos infectados com L. (V.) braziliensis, os dados mostraram que a IL-15 

induz IL-32 e que em macrófagos humanos tratados com IL-15 há uma 

diminuição da fagocitose dos parasitos e um aumento da atividade microbicida. 

Os dados também mostraram que a IL-15 aumenta a produção de TNF e não 

altera a produção de IL-10 em macrófagos humanos infectados por L. (V.) 

braziliensis. Portanto, a atividade da IL-15 pode ser mediada pelo TNF e pela 

IL-32 endógena, o que deve, posteriormente, ser avaliado. Agostino et al, 

(2004) demonstraram, em macrófagos humanos derivados com PMA 

infectados com L. infantum que a  IL-15 foi capaz de   aumentar a atividade 

microbicida dos macrófagos, de maneira dependente da concentração . Estes 

autores também demonstraram que a IL-15 aumentou os níveis de IL-12 e não 

alterou a produção de IL10 nos macrófagos humanos infectados com L. 

infantum. Portanto, a IL-15 parece ter um importante papel na atividade 

leishmanicida de macrófagos humanos e este efeito pode ser mediado pela IL-

32 e o TNF. As vias de ativação de mecanismos leishmanicidas pelas citocinas 

IL-32 e IL-15 devem ser investigadas, pois foi demonstrado, anteriormente, 

pelo nosso grupo (Galdino Jr. 2014) e confirmado neste estudo, a indução de 

IL-32 em células infectadas com L. (V.) braziliensis, bem como Agostino et al. 

(2004) e o presente estudo demonstraram o papel da IL-15 no aumento da 

atividade leishmanicida de macrófagos humanos. Dissecar estas vias poderá 

apontar novos alvos terapêuticos para o controle da leishmaniose. 
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7. CONCLUSÕES 

7.1.   A IL-32 exógena não altera, significantemente, a fagocitose dos 

parasitos L. (V.) braziliensis por macrófagos humanos primários, nem  a 

atividade microbicida destas células. O tratamento com IFN/LPS 

aumenta a atividade microbicida dos macrófagos. 

 
 
7.2. Formas promastigotas de L. (V.) braziliensis não induzem quantidades 

significantes de TNF e IL-10 em macrófagos humanos primários. A IL-32 

em elevada concentração e a IL-15 induz TNF e não induz IL-10 em 

macrófagos humanos infectados e não infectados. 

 
 
7.3. Parasitos L. (V.) braziliensis inibem, parcialmente, a produção de IL-32 

induzida por IFN em alta concentração, mas sinergizam com baixas 

concentrações de IFN para aumentar a produção de IL-32.  

 
7.4. A IL-15 induz IL-32 em macrófagos humanos primários e a infecção por L. 

(V.) braziliensis não inibe a IL-32 induzida pela IL-15. 

 

7.5. A IL-15 diminui a fagocitose dos parasitos L. (V.) braziliensis por 

macrófagos humanos primários e aumenta a atividade microbicida destas 

células, o que leva à morte dos parasitos. 

 

7.6. Uma visão geral dos resultados é apresentada na figura 15. 

 



 

54 
 

 
Figura 15. Visão Geral dos resultados. A) L. (V.) braziliensis inibem, parcialmente, a 

produção de IL-32 induzida por IFN em alta concentração, mas sinergizam com 

baixas concentrações de IFN para aumentar a produção de IL-32 B) rIL-32 em 
elevada concentração induz TNFα, porém não tem efeito na  fagocitose e na atividade 
leishmanicida de macrófagos infectados com L. (V.) braziliensis. C) rIL-15 induz IL-32 
intracelular, TNFα diminuindo a fagocitose dos parasitos e aumenta a atividade 
microbicida dos macrófagos. 
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