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RESUMO 

O papel da IL-32γ no controle e imunopatogênese da Doença de Chagas 

experimental na fase aguda.  

 A Doença de Chagas (DC) é uma doença parasitária resultante da infecção pelo 

Trypanosoma cruzi. Dentre as manifestações clínicas da DC, a cardiomiopatia é um dos 

principais processos patológicos, e acomete, aproximadamente, 20-30% dos indivíduos 

infectados. A resposta imunológica inicial é um fator determinante para evolução e 

patogênese da doença. A produção de citocinas pró-inflamatórias direcionam os 

mecanismos microbicidas dos macrófagos frente ao T. cruzi. Descrita em 2005, a IL-32, 

pode apresentar nove isoformas, que são geradas pelo processamento alternativo do 

RNAm da IL-32γ. De maneira geral, a IL-32 tem papel pró-inflamatório, e induz outras 

citocinas com o mesmo perfil, além de polarizar a resposta imune adquirida para um perfil 

misto Th1/Th17. Desde então, tem sido demonstrado o papel da IL-32 no controle e/ou 

imunopatogênese de doenças inflamatórias e infeciosas. Embora células murinas 

respondam a essa citocina, não há nenhum gene homólogo à IL-32 em roedores. Dessa 

forma, o objetivo desse estudo foi avaliar a influência da IL-32γ no perfil da resposta 

imune e, consequentemente, na patogênese da miocardite na doença de Chagas 

experimental aguda.  Para isso, camundongos C57Bl/6 WT e IL-32γTg, foram infectados 

com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi. A sobrevida e a parasitemia foram 

avaliadas durante os 28 dias de infecção. Nas análises histopatológicas do tecido cardíaco, 

foram quantificados os ninhos de T. cruzi, a presença de miocardite, e o colágeno. A 

expressão de citocinas foi mensurada no homogenato cardíaco e nos sobrenadantes das 

culturas de células esplênicas estimuladas com conA e AgTc nos tempos de 24 e 72h, por 

meio da técnica de ELISA. O peso corporal e do coração também foram avaliados. 

Quanto às análises histológicas, observamos uma menor densidade de ninho de 

amastigota nos animais do grupo IL-32γTg. Em relação as citocinas in situ os 

camundongos WT e IL-32γTg infectados, apresentaram níveis semelhantes de IFN-γ e 

IL-17, e entre os camundongos IL-32γTg produção de IL-32γ se manteve durante este 

período. Contudo, a IL-10 foi significativamente mais expressa nos IL-32γTg. Em células 

esplênicas a produção de IL-17 não foi estatisticamente diferente entre os grupos 

infectados, no entanto os animais IL-32γTg apresentaram maior produção de IL-10 e IFN-

γ. O perfil de citocinas encontrado nos animais IL-32γTg contribuíram para uma 

manutenção do peso corporal, maior controle da parasitemia e sobrevida. Os nossos 
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resultados indicam que a presença da IL-32γ nos camundongos infectados com a cepa 

Colombiana do T. cruzi é importante para o controle da infecção durante a fase aguda da 

doença de Chagas. 

 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, resposta imune celular, miocardite, IL-32, 

transgênicos.  
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ABSTRACT 

The role of IL-32γ in the control and immunopathogenesis of acute experimental 

Chagas disease.  

Chagas disease (CD) is an important parasitic disease caused by Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi). The Cardiopathy is the principal pathological process in CD and affects 30% of 

infected individuals. The initial immune pathways is a determinant factor for disease 

pathogenesis. Proinflammatory cytokine production direct macrophage microbicidal 

mechanisms against T. cruzi. Described in 2005, IL-32 may have nine isoforms, which 

are generated by alternative splicing of IL-32γ mRNA. In general, IL-32 plays a pro-

inflammatory role and induces other cytokines with the same profile, as well as polarizing 

the acquired immune response to a mixed Th1 / Th17 profile. Since then, the role of IL-

32 in the control and/or immunopathogenesis of inflammatory and infectious diseases has 

been demonstrated. Although murine cells respond to this cytokine, there is no IL-32 

homologous gene in mice. The objective of this study was to evaluate the influence of IL-

32γ on the immune response profile and, consequently, on the pathogenesis of 

myocarditis in acute experimental Chagas disease. For this, C57Bl / 6 WT and IL-32γTg 

mice were infected with 1000 forms of the Colombian strain of T. cruzi. Survival and 

parasitemia were evaluated during the 28 days of infection. In the histopathological 

analyzes, T. cruzi nests, myocarditis and collagen were quantified in cardiac tissue. 

Cytokine production was measured in cardiac homogenate and supernatants of conA and 

AgTc-stimulated splenic cell cultures at 24 and 72h by ELISA. Body and heart weight 

were also evaluated. For histological analyzes, we observed a lower density of amastigote 

nest in the animals of the group IL-32γTg. Regarding cytokines in situ, infected WT and 

IL-32γTg mice showed similar levels of IFN-γ and IL-17, and among IL-32γTg mice IL-

32γ production was maintained during this period. However, IL-10 was significantly 

more expressed in IL-32γTg. In splenic cells IL-17 production was not statistically 

different between infected groups, however IL-32γTg animals showed higher IL-10 and 

IFN-γ production. The cytokine profile found in IL-32γTg animals contributed to body 

weight maintenance, greater parasitemia control and survival. Our results indicate that 

the presence of IL-32γ in mice infected with the Colombian strain of T. cruzi is important 

for infection control during the acute phase of Chagas disease. 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

  A Doença de Chagas (DC), também denominada Triponossomíase Americana, 

é uma importante doença parasitária, resultante da infecção por Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi) (CHAGAS, 1909). Estima-se que existam cerca de 10 milhões de pessoas 

infectadas em todo o mundo, com elevada prevalência na América Latina, onde a doença 

de Chagas é endêmica  (WHO, 2013). São encontrados, ainda, casos em países da Europa, 

América do Norte e outras regiões não endêmicas, resultantes, especialmente, da 

migração de indivíduos infectados (GASCON; BERN; PINAZO, 2010). De acordo com 

o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, estima-se que existam 300.000 

pessoas infectadas (2013), e cerca de 30.000 - 45.000 pessoas com cardiopatia chagásica 

não diagnosticada neste país (BERN; MONTGOMERY, 2009). No Japão, 

aproximadamente 3.592 habitantes estão infectados por T. cruzi (GASCON; BERN; 

PINAZO, 2010). Na Europa, o número de indivíduos infectados excede 80.000 (WHO, 

2010) e no Brasil esse número ultrapassa o valor de 1 milhão de pessoas (WHO, 2016) 

(Figura. 1).   

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (2010) mais de 25 milhões de pessoas 

vivem em área de risco de infecção por T. cruzi. Os custos de saúde global da doença é 

de 627,46 milhões de dólares anualmente, e o impacto econômico gerado, devido à perda 

da produtividade e morte prematura dos doentes, é cerca de 1,2 bilhão de dólares ao ano 

(CONTEH; ENGELS; MOLYNEUX, 2010; LEE et al., 2013; PÉREZ-MOLINA; 

MOLINA, 2018). A DC está na lista das 17 doenças tropicais consideradas 

negligenciadas, caracterizada por afetar, principalmente, populações de baixo nível 

socioeconômico. A DC, assim como outras doenças negligenciadas, possuem alta 

morbidade e, consequentemente, alta mortalidade, com impacto socioeconômico 

significativo. Há, ainda, dificuldades no diagnóstico, tratamento e controle, e 

disponibilidade limitada de recursos políticos (WHO, 2016).  

    Em 2008, foram notificadas mais de 10 mil mortes causadas pela DC em todo 

mundo (WHO, 2010). Entre os anos de 1999 e 2007 foram relatadas 53.930 mortes 

relacionadas a DC no Brasil (MARTINS-MELO et al., 2012). Em Goiás, o número de 

óbitos foi de 3.321 dentro do período de 1999 à 2002 (SOARES DE OLIVEIRA; 

GARCIA DA SILVA, 2007). 
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Figura 1. Distribuição dos casos de infecção por T. cruzi, com base em estimativas oficiais e estatuto de 

transmissão de vetores, em todo o mundo, 2006 - 2009. Fonte: adaptado de 

<http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_chagas_2009.png> Fev. 2019. 

 

1.1 Trypanosoma cruzi 

      O agente etiológico da DC é um protozoário flagelado, denominado T. cruzi. 

Este parasito possui um ciclo de vida heteroxênico, com um período de replicação no 

hospedeiro vertebrado e outro no inseto vetor (CHAGAS, 1909). Trata-se de uma 

espécie heterogênea que compreende um conjunto de cepas que circulam entre os 

mamíferos e insetos vetores. Estudos bioquímicos, moleculares e biológicos permitiram 

uma divisão das cepas em seis grupos de “discrete typing unit”, ou DTUs, que são T. 

cruzi I a VI (ZINGALES et al., 2012).  

   O T. cruzi apresenta-se em três formas evolutivas: amastigota e intracelular 

presente no hospedeiro vertebrado, epimastigota de replicação vetorial, e a forma 

tripomastigota, caracterizada como a forma infectante do parasito, encontrada em 

organismos invertebrados e vertebrados na sua forma metacíclica e sanguínea, 

respectivamente  (BRENER, 1997; TYLER; ENGMAN, 2001). Durante o repasto 

sanguíneo no hospedeiro vertebrado, o vetor ingere as formas tripomastigotas sanguíneas, 

e isso inicia o ciclo de vida do parasito. Uma vez ingerido, os tripomastigotas sofrem uma 

série de modificações ao longo do tubo digestivo do vetor e se diferenciam em 

esferomastigotas e epimastigotas. No intestino médio, ocorre a multiplicação das formas 

epimastigotas, que, quando atingem o reto, se diferenciam em tripomastigotas 
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metacíclicas infectantes (BRENER, 1997).  Em um novo repasto sanguíneo, o vetor 

defeca e urina sob a pele, e o indivíduo, ao coçar o local, permite que o parasita penetre 

o tecido (CHAGAS 1909). Na região do inóculo o T. cruzi, na sua forma tripomastigota 

metacíclica, é capaz de infectar diversos tipos celulares, como macrófagos, fibroblastos, 

células epiteliais, entre outras (DE SOUZA et al., 2010; WALKER et al., 2013). Isso 

ocorre, principalmente, devido ao variado mecanismo de invasão do parasito: (1) a 

infecção pode ocorrer pelo mecanismo de fagocitose, em células que possuem essa função 

com formação do vacúolo parasitófaro; (2)  T. cruzi pode entrar na célula por mecanismo 

de endocitose; e, por último, (3) T. cruzi pode entrar na célula por penetração direta na 

membrana (VIEIRA et al., 2002; DE SOUZA et al., 2010; BASSO, 2013).  

   Dentro da célula, a forma tripomastigota se diferencia em amastigota, que, após 

um período de latência, inicia sua multiplicação por divisão binária. Posteriormente, estas 

se diferenciam em tripomastigotas, promovendo a lise da célula hospedeira e, assim, 

sendo liberadas e aptas a infectar novas células. Em contato com a corrente sanguínea, as 

formas tripomastigotas disseminam-se para novos tecidos (BRENER, 1997) (Figura 2).  

Deste modo, os parasitos podem ser encontrados no sangue e em outros fluidos corporais 

(PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018). 

 

Figura 2 - Representação esquemática do ciclo de vida de T. cruzi. (1) Durante o repasto sanguíneo o 

triatomíneo defeca na região e as fezes contendo tripomastigota metacíclica, entra em contado com a pele 

do indivíduo. (2) Na região de inóculo, a forma metacíclica é capaz de infectar diversos tipos de células. 

Intracelularmente, esta, se diferencia na forma amastigota. (3) A forma amastigota então, se multiplica por 

divisão binária, (4) e posteriormente se diferencia na forma tripomastigota. A célula hospedeira se rompe, 

desta forma, o parasito estará apta à infectar novas células. (5) Em um novo repasto sanguíneo, o 

triatomíneo ingere este parasito. (6) No organismo do vetor o parasito se diferencia em epimastigota (7) 
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multiplica-se e (8) e novamente se diferencia na forma tripomastigota metacíclica, e o ciclo se inicia 

novamente. Fonte: Adaptado de Center of Control Diseases homepag (CDC). 

   A transmissão vetorial em áreas endêmicas é a principal forma de infecção por 

T. cruzi em seres humanos (PÉREZ-MOLINA; MOLINA, 2018) e é intermediada por 

três gêneros de insetos hematófagos, comumente conhecidos como Barbeiros 

(PEREIRA et al., 2009). Os vetores do gênero Triatoma, Rhodnius e Panstrongylus 

são amplamente distribuídos e adaptados às florestas e climas dos países da América 

Latina (WHO EXPERT COMMITTEE, 2002; WHO, 2016). No Brasil, as cinco 

espécies importantes para transmissão humana de T. cruzi são: Triatoma infestans, 

Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata, Triatoma sordida e Panstrongylus 

megistus (VINHAES; DIAS, 2000; ALMEIDA et al., 2008). 

   Além da transmissão vetorial, a infecção com T. cruzi pode ocorrer por 

transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos, acidentes laboratoriais e transmissão 

congênita (WHO, 2016).  A transmissão oral é um mecanismo de infecção que tem 

chamado a atenção nos últimos anos, pois na região Norte do país ela tem se tornado a 

mais importante forma de infecção por T. cruzi em seres humanos (COURA, 2006; 

YOSHIDA, 2009). Dentre os anos de 1986 a 2012, a transmissão oral foi responsável por 

738 casos notificados nesta região (BARRETO-DE-ALBUQUERQUE et al., 2015), e, 

entre 2000 a 2010, 70% dos novos casos de DC foram atribuídos a esta forma de 

transmissão (SHIKANAI-YASUDA; CARVALHO, 2012). Isso ocorre, principalmente, 

devido à contaminação de alimentos regionais com triatomíneo infectado ou suas fezes 

contendo o parasito (ORTIZ et al., 2019). Esta via de infecção também está associada a 

um pior prognóstico e uma maior taxa de mortalidade, que pode ser atribuída ao inóculo 

com elevada carga parasitaria, e a facilidade de penetração do parasito através da mucosa 

gastrointestinal  (PEREIRA et al., 2009; BARRETO-DE-ALBUQUERQUE et al., 2015). 

1.2 Modelo experimental e cepa Colombiana  

 

O uso de modelos animais para o estudo da infecção por T. cruzi foi estabelecido 

desde o artigo original no qual Carlos Chagas descreveu a doença que leva seu nome 

(CHAGAS, 1909). Os camundongos são amplamente utilizados e capazes de reproduzir 

fenômenos da fase aguda e crônica da DC, quanto as características parasitológicas, 

imunológicas e histopatológicas. Os camundongos apresentam um perfil heterogêneo, 

com padrões de susceptibilidade e resistência à infecção, deste modo, tornando-os um 

modelo adequado de estudo, uma vez que a doença em humanos também varia de formas 
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assintomáticas e muito brandas até mais severas e letais (ARAÚJO-JORGE; CASTRO, 

2000). A severidade em modelos experimentais são dependentes da via de inóculo, cepa 

de T. cruzi  e a linhagem do camundongo  (BŁYSZCZUK, 2019).  

Apontados como resistentes à parasitos intracelulares, como T. cruzi e 

Leishmania sp, os camundongos C57Bl/6  apresentam a capacidade de gerar uma resposta 

imune com predomínio de células T auxiliares do tipo 1 (Th1), favorecendo a eliminação 

dos parasitos, através da produção de citocinas que estimulam os mecanismos 

microbicidas dos macrófagos (NABORS et al., 1995; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; 

BORGES et al., 2009). Camundongos C57Bl/6 são descritos como um modelo de fácil 

cronificação,  e são frequentemente usados como modelo na DC experimental (ARAÚJO-

JORGE; CASTRO, 2000; BŁYSZCZUK, 2019).  

Devido ao crescente números de estudos envolvendo camundongos, surgiu o 

interesse no uso de camundongos geneticamente modificados em certa função ou 

molécula a fim de melhor descrever o papel e funcionalidade destas, em diferentes 

condições. Camundongos selvagens, não expressam a citocina Interleucina 32 (IL-32). 

Deste modo, camundongos C57Bl/6 transgênicos para o gene humano da IL-32γ foram 

desenvolvidos e tem sido usados como modelo em diferentes doenças infecciosas (CHOI 

et al., 2010; BAI et al., 2015b; GOMES et al., 2017; GOMES et al., 2018).  No Brasil 

estes camundongos são mantidos no biotério do IPTSP/UFG.  

A cardiopatia Chagásica em modelos experimentais tem sido reproduzida com 

sucesso em diferentes linhagens de camundongos (BŁYSZCZUK, 2019). A infecção com 

cepa Colombiana em camundongos, leva ao desenvolvimento da miocardite a partir do 

10° a 14º dia de infecção, de maneira discreta, tornando-se intensa entre o 20° e 25° dia 

após infecção. Nesse momento, além do parasitismo e intenso infiltrado de células 

inflamatórias, também observa-se extensas lesões nas fibras musculares (ANDRADE et 

al., 1970; CAMANDAROBA et al., 2001; CAMANDAROBA et al., 2002; 

CAMANDAROBA et al., 2006).  Deste modo, esta cepa vem sendo utilizada em vários 

estudos com a finalidade de avaliar a função cardíaca, devido seu miotropismo evidente 

(ANDRADE et al., 1970). 

Isolada de um paciente da Colômbia (FEDERIC et al., 1964), a cepa Colombiana 

integra o grupo Tc I (ZINGALES et al., 2009) e é caracterizada como resistente ao 

tratamento com benzonidazol (VELOSO et al., 2001). Esta cepa apresenta uma 

parasitemia de crescimento lento, com níveis elevados de tripomastigotas sanguíneos a 

partir de 24º dia, e com o pico da parasitemia por volta do 30º dia de infecção, no qual, 
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posteriormente, decresce de forma progressiva (ANDRADE et al., 1970; 

CAMANDAROBA et al., 2001). 

 

1.3 Patogênese   

   O curso clínico-patológico da DC consta de duas fases: aguda e crônica. A fase 

aguda perdura por 4-8 semanas e, normalmente, é assintomática. No entanto, a fase aguda 

da DC pode apresentar sintomas inespecíficos que dificultam o diagnóstico precoce da 

doença. No início, os sintomas são febre prolongada, mal-estar, hepato-esplenomegalia 

e, no caso da transmissão vetorial, o sinal de entrada de T. cruzi através da pele 

caracterizado como chagoma, e, quando ocorre nas membranas mucosas oculares, 

romanã (JR et al., 2018; MARTINS et al., 2018). A parasitemia nesta fase é elevada com 

detecção das tripomastigotas sanguíneas até a 8ª semana de infecção (ARAÚJO-JORGE; 

CASTRO, 2000). Cerca de 60-70% dos indivíduos infectados evoluem para a forma 

inderteminada da doença, com soropositividade para T. cruzi, porém sem manifestação 

de sintomas clínicos. Os outros 30-40% podem evoluir para a forma crônica, com 

manifestações cardíacas, digestivas ou cardiodigestivas. Essas alterações podem se 

manifestar até 10-30 anos após a infecção inicial (LIDANI et al., 2017; JR et al., 2018). 

Para os indivíduos que desenvolvem manifestações clínicas, a cardiomiopatia é 

um dos principais processos patológicos da DC e acomete, aproximadamente, 20-30% 

dos indivíduos infectados (GARG et al., 2018). Megaesôfago/cólon ocorre entre 10-15% 

dos indivíduos e os 5% restantes desenvolvem manifestações cardiodigestivas (LIDANI 

et al., 2017). Normalmente, na fase aguda, o coração de um paciente Chagásico é dilatado 

e congestionado (TEIXEIRA; NASCIMENTO; STURM, 2006). Nesta fase, o tropismo 

do parasita pelas células musculares cardíacas, e consequente formação de ninhos de 

amastigotas, induz um intenso infiltrado de células inflamatórias no tecido cardíaco 

(GUTIERREZ et al., 2009a). Além da multiplicação intracelular do parasito, a resposta 

imune é intensificada pela destruição dos cardiomiócitos e, consequentemente, liberação 

de padrões moleculares associados a danos (DAMPs) (Figura 3) (ANDRADE, 1999; 

DIAS; COURA, 2012).  

Diversas citocinas e quimiocinas, neste local, promovem o recrutamento celular, 

que, inicialmente, é caracterizado por macrófagos e neutrófilos e, posteriormente, com 

adicional de linfócitos e plasmócitos (GARG et al., 2018). A reposta imune exacerbada, 

observada no miocárdio dos indivíduos infectados na fase aguda, pode gerar danos, que, 
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em casos extremos, induz uma resposta inflamatória sistêmica e consequentemente a 

morte (GUTIERREZ et al., 2009a). As alterações observadas nos cardiomiócitos, na fase 

aguda da infecção, são caracterizados por hipertrofia, miocitólise, vacuolização e 

degeneração miofibrilar (GARG et al., 2018). Em camudongos infectados com T. cruzi a 

cardiomiopatia caracteriza-se pelo intenso infiltrado de células inflamatórias e presença 

de ninhos de amastigota, estretanto, nesta fase a deposição de fibras colágenas não é 

evidente (BORGES et al., 2009; DA SILVA et al., 2018) 

A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é caracterizada, fundamentalmente, por 

um infiltrado de células mononucleares, constituída por macrófagos e células T CD4+ e 

T CD8+ (JR; RASSI; MARIN-NETO, 2009; GARG et al., 2018). A destruição de fibras 

miocárdicas no foco inflamatório também é evidente, com raros parasitas na lesão 

(BRENER et al., 2000). A fibrose, nesta fase, é proeminente, com distribuição difusa por 

todas as áreas do miocárdio (Figura 3)  (ROSSI, 1991, 1998). Embora ainda existam 

controvérsias, desde o início do século passado, os autores chamaram atenção para o fato 

de o infiltrado inflamatório parecer mais lesivo para as fibras cardíacas do que os próprios 

parasitas (HIGUCHI et al., 1997). 

 

Figura 3 - Representação esquemática da imunopatogênese da Cardiomiopatia Chagásica: (A) 

Cardiomiopatia Chagásica na fase aguda, inicia-se com a multiplicação intracelular de T. cruzi, que leva a 

destruição dos cardiomiócitos. Além dos padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) 

provenientes do T. cruzi, a liberação de DAMPs intensifica a resposta imune e diversas células são 

recrutadas para o tecido cardíaco. Neste local, diversas citocinas e quimiocinas são liberadas e favorecem 

o dano celular. (B)  Cardiomiopatia Chagásica na fase crônica, caracteriza-se com uma resposta 

inflamatória ativa, porém com raros parasitos no tecido. Nesta fase, devido a destruição das fibras 

musculares cardíacas, observa-se alteração intersticial com intensa deposição de fibras colágena no tecido. 

Fonte: Adaptado de GUTIERREZ et al., 2009. 

Ainda não se sabe ao certo o mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento da 

cardiopatia, porém as lesões produzidas na fase aguda da infecção podem ser um fator 

A B 
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prognóstico significativo para o desenvolvimento da CCC (AGLER et al., 2015). 

Diversos fatores são propostos para explicar a variabilidade nas manifestações clínicas, e 

estão associados ao hospedeiro e aos seus mecanismos imunes e, também, à diversidade 

entre as cepas de T. cruzi (HENAO-MARTÍNEZ; SCHWARTZ; YANG, 2012; 

RODRIGUEZ et al., 2014). 

 

1.4 Resposta imunológica  

A infecção por T. cruzi culmina na ativação simultânea de mecanismos de defesa 

do sistema imune inato e adaptativo (GUTIERREZ et al., 2009a).  A intensa resposta 

inflamatória, desencadeada inicialmente, desempenha um fator determinante para a 

evolução na patogênese da doença (SATHLER-AVELAR et al., 2009).  No início da 

infecção, células natural killers (NK) são responsáveis por produzirem IFN-γ, que irá 

direcionar um mecanismo microbicida contra T. cruzi, induzindo a síntese de óxido 

nítrico (NO) por macrófagos (CARDILLO et al., 1996). O IFN-γ também estimula os 

macrófagos a produzirem TNF-α, que, por dinâmica autócrina, intensifica a produção de 

NO. Além disso, os macrófagos secretam interleucina (IL)-12, que, por sua vez, ativa 

células NK (CAMARGO et al., 1997; BASSO, 2013). Em contrapartida, como um 

mecanismo de controle da resposta imune, citocinas anti-inflamatórias, ou reguladoras, 

como a IL-10 e o TGF-β são liberadas e inibem os efeitos do IFN-γ (SILVA et al., 1991 

e 1994). 

 As células dendríticas, que também participam da primeira linha de defesa contra 

a infecção, reconhecem T. cruzi via receptor Toll like (TLRs) e desempenham um elo 

entre a resposta imune inata e a adaptativa (GIL-JARAMILLO et al., 2016). A produção 

de IL-12, por essas células, atua na polarização de linfócitos para um perfil Th1 (BASSO, 

2013) e a apresentação antigênica, na expansão clonal de células T CD8+ e T CD4+ 

(KAYAMA; TAKEDA, 2010; BLUM et al., 2014). A produção de IFN-γ e a atividade 

citotóxica provenientes das células T CD8+ são cruciais para controlar a infecção 

(MARTIN; TARLETON, 2004). De fato, quando, de maneira experimental, os efeitos 

das células T CD8+ foram inibidos observou-se um maior parasitismo no tecido 

(TARLETON et al., 1994). 

No início da fase aguda, as células Th1 são predominantes e participam da 

ativação da função microbicida dos macrófagos por produzirem citocinas pró-

inflamatórias, como o IFN-γ e o TNF-α (GARG et al., 2018). As células Th2 
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acompanham a infecção e liberam citocinas anti-inflamatórias, como a IL-4 e a IL-10 

(GUTIERREZ et al., 2009a). Essas duas subpopulações de linfócitos também estimulam 

a proliferação de células B e subsequente produção de anticorpos (BRIÈRE et al., 1994; 

KAWANO et al., 1994; ANDRADE et al., 2014; CARDILLO et al., 2015). Muitos 

autores têm proposto que o padrão de resistência ou suscetibilidade à infecção por T. cruzi 

está relacionado ao tipo de citocinas produzidas, com participação destacada das citocinas 

Th1, responsáveis por promover a resistência (Figura 4).  Assim, a resistência ao parasito 

dependeria de citocinas tais como o IFN-γ, TNF-α e IL-12, enquanto IL-10, IL-4 e TGF-

β promoveriam a suscetibilidade à DC (SILVA et al., 1991 e 1994).  

 

Figura 4 - Esquema resposta imunológica frente ao T. cruzi. As células do sistema imune inato 

(macrófagos, células dendríticas e natural killer) atuam como a primeira linha de defesa contra o parasito e 

secretam IL-12, IFN-γ e TNF-α. A IL-12 participa na ativação de células NK, que liberam IFN-γ e ativam 

a produção de oxido nítrico pelos macrófagos e consequentemente destroem o parasito. Além disso, o TNF-

α produzido pelos macrófagos, também favorece este mecanismo. As células dendríticas atuam ativando a 

resposta imune adquirida e favorecendo a diferenciação de células Th1, T CD8+ e células B plasmáticas. 

Estas células secretam IFN-γ, que ativam o mecanismo microbicida dos macrófagos. Os efeitos citotóxicos 

produzidos pelas células T CD8+ favorecem a eliminação do parasito, pela destruição de células contendo 

amastigotas intracelulares. Fonte: Adaptado de JUNQUEIRA et al., 2010. 

 

Foi caracterizada uma nova subpopulação de linfócitos T, denominadas células 

Th17, que produzem IL-17, IL-21 e IL-22 (HARRINGTON et al., 2005; DONG, 2008). 

Juntamente com as células Th1, as Th17 tem um papel crucial no controle da infecção 

por T. cruzi, porém, também contribuem para intensa resposta inflamatória, podendo 

favorecer a gravidade das lesões cardíacas (CUNHA-NETO; KALIL, 2001; GUEDES et 
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al., 2012; GARG et al., 2018). A IL-17 atua em diferentes células e estimula a produção 

de IL-1, IL-6, TNF-α e quimicionas (KOLLS; LINDÉN, 2004; PARK et al., 2005). Na 

infecção com T. cruzi, a  IL-17 parece regular a diferenciação de células Th1, induzindo 

uma produção reduzida de IL-12, e consequentemente de  IFN-γ e TNF-α, deste modo, 

esta citocina estaria controlando o recrutamento de células para o tecido cardíaco 

(GUEDES et al., 2010).  

Nos últimos anos tem se dado muita atenção aos mecanismos que envolvem as 

células T CD4+CD25+, chamadas de T reguladoras (Tregs). Essas células produzem 

citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10 e o TGF-β, que modulam a resposta imune por 

diminuir a ativação prolongada de células T CD8+ e T CD4+ (LIU; ZHAO, 2007; DE 

ARAÚJO et al., 2011; GARG et al., 2018).  A inibição experimental das células Tregs, 

em camundongos infectados com a cepa Y de T.  cruzi, ocasionou um aumento das 

citocinas pró-inflamatórias, miocardite e aumento da mortalidade na fase aguda da 

infecção (MARIANO et al., 2008). Isto sugere que as células Tregs ajudam a controlar a 

inflamação cardíaca, modulando a resposta pró-inflamatória. Porém, essas células 

também podem suprimir a imunidade específica frente ao parasito e permitir que T. cruzi 

persista e se replique no tecido (GARG et al., 2018).  

 

1.5 Interleucina 32  

Em 2005, Kim et al. descreveram uma citocina pró-inflamatória denominada IL-

32, inicialmente descrita como transcrito de células NK ativadas com IL-2. Os autores 

demonstraram que a IL-18 induz elevada expressão de NK4/IL-32γ em células epiteliais 

humanas, além de IL-18, IL-1 e IFN-γ também induziram IL-32. Adicionalmente, células 

NK humanas e células mononucleares do sangue periférico (PBMC) podem produzir IL-

32, após o estímulo com IL-12 e IL-18, respectivamente (KIM et al., 2005). Além disso, 

o silenciamento de IL-32 endógena, em células THP-1, leva a queda na produção de TNF-

α, IL-8 e IL-1β (HONG et al., 2010). A IL-32 é caracterizada com atividades pró-

inflamatórias, e atua ativando vias dependentes do NF-kB e p38 MAP quinase (KIM et 

al., 2005; HONG et al., 2017) 

A IL-32 é expressa em humanos/primatas, bovinos, suínos e equinos, e embora 

células murinas respondam a essa citocina, roedores não expressam IL-32 (KIM et al., 

2005; KOBAYASHI et al., 2010). Células epiteliais, endoteliais, fibroblastos e 

hepatócitos produzem IL-32, que é uma citocina predominantemente intracelular 
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(RIBEIRO-DIAS et al., 2017; HONG et al., 2017). A IL-32 possui nove isoformas 

geradas pelo processamento alternativo do RNAm da IL-32γ, a mais biologicamente 

ativa e mais bem descrita das isoformas (Figura. 5) (CHOI et al., 2008; RIBEIRO-DIAS 

et al., 2017). Kang et al. (2009), demonstraram que a IL-32β é capaz de induzir a produção 

de IL-10, uma citocina reguladora. Os autores silenciaram a IL-32β em células U937, e 

isso ocasionou uma regulação negativa na expressão de IL-10. Posteriormente, o 

tratamento com LPS em células dendríticas derivadas de monócitos, levou o aumento 

gradual de IL-32β até às 24 horas, no qual foi acompanhada por níveis idênticos de IL-

10; neste momento, os níveis de IL-1β e TNF-α foram suprimidos. Deste modo, os autores 

descreveram um novo papel regulador para a IL-32.   

 

Figura 5 - Esquema dos splicing alternativo do RNAm da IL-32γ. O gene que codifica a IL-32 está 

localizado no cromossomo 16p13.3 humano e consiste em oito exons pequenos. A IL-32γ não contém 

deleções no exon e é a isoforma biologicamente mais ativa. O processamento alternativo do RNAm da IL-

32γ promove a produção das diferentes isoformas desta citocina. Fonte: Adaptado de HONG et al., 2017 

 Os primeiros relatos sobre IL-32 nas doenças enfatizaram as propriedades pró-

inflamatórias desta citocina, especialmente em doenças inflamatórias crônicas. Em 

biópsias de pacientes com artrite reumatoide, a IL-32 esteve positivamente correlacionada 

com a severidade da inflamação e expressão de TNF-α, IL-1β e IL-18. Os mesmos autores 

injetaram IL-32 recombinante humana nas articulações de camundongos, e esse 

tratamento resultou no influxo intenso de células inflamatórias (JOOSTEN et al., 2006). 

Shoda et al. (2006) demonstraram que a superestimulação com IL-32 em esplenócitos de 

animais induziu um aumento na expressão de TNF-α, IL-1β e IL-6, especialmente após o 

estímulo com lipopolisacarídeo (LPS). Uma elevada expressão de IL-32 também foi 

encontrada em biópsias de pacientes com colite e doença de Crohn, e a avaliação in vitro 
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de células epiteliais humanas do intestino demonstraram que a IL-32 foi induzida por IL-

1β, IFN-γ e TNF-α (SHIOYA et al., 2007).   

                Considerando que a IL-32 pode ter também um papel nas doenças infecciosas, 

Netea et al. (2006) avaliaram a indução de IL-32 por micobactérias. Mycobacterium 

tuberculosis e M. bovis BCG induziram elevada produção de IL-32 em monócitos 

humanos, de modo dependente de IFNγ. As micobactérias induziram a produção de IL-

18 e, subsequentemente, de IFN-γ, com posterior indução de IL-32. O estímulo com M. 

tuberculosis e LPS em PBMCs humanas induziram um aumento acentuado no nível de 

IL-32α e IL-32γ, diferentemente das isoformas IL-32β e IL-32δ, que não se alteraram. Os 

mesmos autores também demonstraram que patógenos como Staphylococcus aureus, 

Candida albicans e Aspergillus fumigatus não induzem IL-32  (NETEA et al., 2006). Em 

pacientes com doença pulmonar causada por M. avium, a IL-32 foi expressa em diferentes 

tipos de células do pulmão. Além disso, na avaliação in vitro de células epiteliais 

brônquicas humanas, infectadas por M. avium e tratadas com IL-32γ recombinante 

humana, esta citocina foi capaz de inibir o crescimento micobacteriano, devido a indução 

de apoptose das células infectadas (BAI et al., 2011). De fato, a IL-32γ também esteve 

envolvida na indução da apoptose de macrófragos infectados por M. tuberculosis (BAI et 

al., 2010, 2015a). Em modelo de sepse experimental, citocinas, como a IL-1β e TNF-α, 

promoveram a elevada expressão de IL-32 em células endoteliais, o que intensificou a 

resposta inflamatória, ao induzir moléculas de adesão e citocinas inflamatórias 

(KOBAYASHI et al., 2010).  

Em infecções virais, a IL-32 foi detectada no soro de pacientes infectados com 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) (RASOOL et al., 2008) e da influenza A (LI et 

al., 2008). A IL-32 inibe a replicação viral in vitro, sendo relevante para a defesa contra 

os vírus H1N1 (BAE et al., 2012) e HBV (LI et al., 2013).  O envolvimento da IL-32 na 

patogênese da hepatite B crônica também foi demonstrado e uma elevada expressão 

hepática desta citocina estava positivamente correlacionada com grave 

inflamação/fibrose nesses pacientes (XU et al., 2012).   

Estudos sobre a atuação da IL-32 frente a infecções parasitárias ainda são 

escassos. Galdino et al. (2014) analisaram a expressão de IL-32 em lesões cutâneas e 

mucosas de pacientes com Leishmaniose Tegumentar Americana, causada por 

Leishmania braziliensis, e demonstraram altos níveis de IL-32γ nos dois tipos de lesões. 

Além disso, lesões cutâneas humanas causadas por L. amazonensis também expressam 

altos níveis de IL-32γ. Camundongos transgênicos para a IL-32γ (IL-32γTg) apresentam 
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um melhor controle da infecção causada por L. braziliensis, enquanto, tem efeito limitado 

nas infecções experimentais com L. amazonensis (GOMES et al., 2017). Em 

camundongos IL-32γTg infectados com L. infantum, agente causador da leishmaniose 

visceral, a IL-32γ foi capaz de induzir um perfil misto de resposta Th1/IFN-γ e TNF-α e 

Th17/IL-17, elevando a produção de NO, diminuindo o parasitismo hepático e esplênico, 

comparados aos camundongos selvagens (WT) (GOMES et al., 2018). 

Assim como em outras doenças inflamatórias e infecciosas, o padrão resultante 

da resposta imune na DC é, em última instância, determinado pelo equilíbrio entre as 

citocinas geradas. Acredita-se que a cepa do parasito (VAGO et al., 2000), a quantidade 

de formas inoculadas e a genética do hospedeiro (KALIL; CUNHA-NETO, 1996)  podem 

influenciar o perfil imunológico desenvolvido frente à infecção por T. cruzi. A avaliação 

imunopatológica na DC é importante, uma vez que as consequências clínicas da infecção 

são variadas e muitos aspectos ainda necessitam ser esclarecidos. Destacamos aqui que, 

baseados em dados em outras inflamações crônicas e infecções, a IL-32 pode ter um papel 

central no controle parasitário e/ou indução de danos teciduais que levam ao 

desenvolvimento das formas graves da doença. No entanto, não há, ainda, nenhum estudo 

abordando o papel desta citocina na infecção chagásica, seja em seres humanos ou em 

modelos experimentais. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O principal desafio na compreensão da imunopatologia durante a miocardite 

induzida por T. cruzi é a razão pela qual, apesar de uma resposta imune robusta no 

miocárdio durante a fase aguda da infecção, o parasito não é completamente eliminado 

dos tecidos, sendo capaz de persistir cronicamente. E, além deste perfil de controle, esta 

resposta imune também ocasiona lesões no tecido, podendo evoluir como um fator 

prognóstico significativo para o desenvolvimento da CCC. As citocinas produzidas na 

imunidade inata direcionam o perfil de resposta imune adaptativa e são determinantes 

para suscetibilidade e ou controle da infecção, influenciando na patogênese da doença.  

Neste contexto, decidimos explorar o papel da IL-32, uma citocina pró-inflamátoria, 

durante a infecção por T. cruzi. Haja vista, que essa citocina está envolvida na progressão 

de doenças crônicas inflamatórias, no controle de infecções virais, bacterianas e na 

infecção por L. infantum. Desta forma, acreditamos que a IL-32γ possa influenciar no 

perfil imunológico e, consequentemente, na patogênese da miocardite aguda na DC.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral:  

Avaliar os efeitos da IL-32γ no controle e imunopatogênese da doença de Chagas 

experimental aguda.  

3.2 Objetivos Específicos:   

1. Avaliar o peso corporal dos animais infectados e não infectados;  

2. Avaliar a parasitemia e sobrevida dos camundongos infectados selvagens (WT) e 

transgênicos para o gene da IL-32 (IL-32Tg);  

3. Avaliar o parasitismo tissular, miocardite e deposição de colágeno no coração dos 

animais infectados e não infectados; 

4. Avaliar a expressão da IL-32 no coração dos camundongos transgênicos 

infectados e não infectados; 

5. Avaliar a produção de citocinas no homogenato cardíaco e em cultura de células 

do baço de animais infectados e não infectados.  
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4. MÉTODOS   

4.1 Animais 

No presente trabalho, foram utilizados animais machos da linhagem C57Bl/6 e 

C57Bl/6 transgênico para IL-32γ humana, controles e infectados com a cepa Colombiana 

de T. cruzi. Os animais utilizados tinham acima de 10 semanas de idade, com peso de 20 

a 30 gramas e foram mantidos no biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da UFG em estantes ventiladas e mini-isoladores, a uma temperatura entre 20 e 

25º C e ciclo claro-escuro de 12 horas. A alimentação foi feita com ração comercial e a 

água para beber foi oferecida ad libtium. A serragem, que serviu de forragem para as 

gaiolas, a água e o alimento, passaram pelo processo de esterilização em autoclave antes 

de serem oferecidas aos animais. Durante o período de experimento, os animais foram 

supervisionados diariamente para verificação de eventuais óbitos.  

4.2 Aspectos éticos 

Todos os procedimentos que foram realizados com os animais estão de acordo 

com as normas propostas pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de 

Laboratório – SBCAL. O Projeto de Pesquisa do presente trabalho está aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de animais (CEUA/UFG), sob protocolo de n° 042/16. 

4.3 Obtenção de Trypanosoma cruzi para inóculo em camundongos 

Foram utilizados tripomastigotas sanguíneos provenientes de camundongos 

BALB/c a partir da sangria do plexo venoso caudal ou retro orbital (WAYNFORTH & 

FLECKNELL, 1992). O número de parasitos foi determinado em 50 campos em um 

volume de 5 μL de sangue entre lâmina e lamínula (BRENER, 1962) e o inóculo foi 

ajustado para a concentração de 1x10³ tripomastigotas sanguíneos/ml. Deste modo, para 

o grupo infectado foram inoculadas 1000 formas tripomastigotas, por via subcutânea na 

região ventral de cada animal.  

4.4 Infecção e eutanásia dos animais  
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O estudo foi composto por quatro grupos de animais, sendo dois grupos não 

infectados, C57Bl/6 (WT NI) e C57Bl/6 (IL-32γTg NI) e dois grupos infectados, C57Bl/6 

(WT INF) e C57Bl/6 (IL-32γTg INF) (Quadro. 1).  

Os grupos estudados estão detalhados no quadro abaixo:  

Quadro 1 – Grupos experimentais: 

Grupo Infectado/Controle  Número de animais 

WT Infectado 25 

IL-32γTg Infectado 14 

WT Controle não infectado 11 

IL-32γTg Controle não infectado 6 

A eutanásia ocorreu no 28° dia de infecção para obtenção da fase aguda. O 

procedimento de eutanásia foi realizado, com solução de xilazina (Xilazin®, frasco-

ampola contendo 200 mg/10 mL, Syntec, Brasil) e cetamina (Cetamin®, frasco-ampola 

contendo 1.000 mg/10mL, Syntec, Brasil), com dose anestésicas, por via intraperitoneal. 

A necropsia foi realizada por incisão ventral das cavidades torácica e abdominal, sendo 

assim coletados, sangue, baço e coração para estudos. Fígado, rim e intestino foram 

coletados e armazenados em freezer à -80ºC. 

4.5 Avaliação da carga parasitária, sobrevida e peso corporal.  

           A parasitemia dos camundongos infectados foi avaliada em intervalo de 

três dias, iniciando no terceiro dia de infecção, seguindo até o 27º dia. Pelo método de 

Pizzi-Brener, o sangue foi obtido a partir de um corte de 1 mm ou menos na ponta da 

cauda, para obtenção do sangue a partir da veia caudal. Deste modo, 5 μL de sangue foi 

coletado e colocado entre a lâmina e a lamínula e número de parasitos foi determinado 

em 50 campos aleatórios, sob aumento de 400x em microscópio de luz. Posteriormente, 

os valores foram submetidos ao cálculo do fator de correção, de acordo com a área da 

lamínula e a área do campo observado no microscópio. Os camundongos também foram 

submetidos a pesagem no dia da infecção (dia 0) e no dia da eutanásia (dia 28). Durante 

este período, os animais foram supervisionados diariamente para verificação da sobrevida 

(Figura 6) 

 



34 
 

 

Figura 6 –  Ilustração representando a linha experimental deste estudo.  

4.6 Processamento das amostras 

Os fragmentos do coração foram fixados em paraformaldeído tamponado, por 

pelo menos 48 horas. Após a fixação, as amostras passaram pelo processo de desidratação 

em uma série crescente de álcoois etílicos, diafanização em xilol e inclusão em parafina, 

posicionando os fragmentos com seu eixo transversal perpendicular ao plano de 

microtomia. Foram obtidos, dez cortes transversais seriados para cada coração, com 5 µm 

de espessura. Os cortes foram aderidos às lâminas com o adesivo polilisina e submetidos 

à secagem. Em seguida foram realizadas as colorações de rotina: Hematoxilina e Eosina-

HE (solução aquosa de stock de eosina y e floxina a 1% adicionada a ácido acético glacial 

e álcool a 95%) e Picro-sírius - PS (solução aquosa saturada e ácido pícrico adicionada 

de 0,1g% de vermelho da Síria F3b, Sirius red F3B-Bayer) e contra corados com 

hematoxilina.  

4.7 Quantificação dos ninhos de amastigotas 

            O parasitismo tissular, foi avaliado em três lâminas com cortes seriados em 

microscópio de luz comum. A quantificação do número de ninhos de amastigota foi 

realizada por meio da captura de 20 campos aleatórios nos ventrículos. O número de 

ninhos de amastigotas obtidos em cada corte seriado foi utilizado, para construir a média 

de ninho por animal. Deste modo, posteriormente, cada valor foi dividido pela área da 

foto para obter o número de ninho por mm².  

4.8 Quantificação do infiltrado inflamatório 

Para a quantificação do infiltrado inflamatório, foram utilizadas as lâminas de 

fragmento cardíaco coradas por HE. A análise histopatológica foi realizada em 

microscópio de luz. As lâminas foram fotografadas com objetiva de 40x (aumento de 

400x) por meio de câmera digital acoplada a microscópio (Leica QWin).  A avaliação 
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restringiu-se aos ventrículos, e um total de 20 campos por lâmina, foram capturados 

aleatoriamente. Posteriormente, as 20 imagens capturadas foram avaliadas no programa 

TMARKER para contagem de células infiltradas. Os valores respectivos das 20 fotos 

analisadas, foram somados para construção da média de infiltrado por animal e dividos 

pela área da foto em mm². Deste modo, os resultados foram expressos em densidade de 

células /mm² 

4.9 Quantificação do colágeno 

A avaliação morfométrica do tecido conjuntivo fibroso foi realizada nos cortes do 

coração, fixados e emblocados em parafina, corados pelo PS. Foram capturados e 

quantificados 10 campos aleatórios nos ventrículos, no aumento de 400x, utilizando um 

microscópio com luz polarizada. A quantificação do colágeno foi realizada com auxílio 

do software Axion vision (ZEISS) e os resultados foram expressos em percentual de 

colágeno/animal.  

4.1.0 Homogenato do tecido cardíaco 

No 28º dia de infecção, o coração foi coletado e rapidamente lavado em solução 

salina, seco em papel filtro e pesado em balança de precisão. O coração, posteriormente, 

foi submetido a um corte transversal, em que, metade foi destinada as análises 

histopatológicas e a outra foi armazenada em freezer à -80ºC em solução de PBS contendo 

inibidor de proteases complete™ (Sigma, EUA). Posteriormente o material congelado foi 

homogeneizado, com auxílio de um  homogeneizador (Dremel, EUA) e o homogenato 

foi centrifugado à 13000rcf, por 30 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi coletado e 

armazenado para dosagem de citocinas e proteínas totais. 

4.1.1 Obtenção de antígenos de Trypanosoma cruzi para cultura de células do baço 

Formas epimastigotas de T. cruzi foram cultivadas em meio Schineider (Sigma 

EUA), suplementado com L-glutamina, carbonato de cálcio, e 20% de soro fetal bovino, 

para o preparo de antígenos brutos do parasito. As culturas foram mantidas em estufa a 

29ºC. No final da fase logarítmica do crescimento, os parasitos foram coletados e lavados 

3 vezes por centrifugação (800xG/min, 40ºC) com PBS (solução salina tamponada com 

fosfato). Os parasitos foram contados em Câmara de Newbauer e ressuspensos em água 

estéril, a uma concentração de 108 parasitos/mL. A suspensão foi submetida a 5 ciclos de 
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congelamento e descongelamento para a lise completa dos parasitos, sendo em seguida, 

aliquotado e armazenado em freezer -80ºC.  

4.1.2 Obtenção de proteínas totais  

A quantificação de proteínas totais do homogenato cardíaco foi realizada pelo 

método de Bradford, inicialmente foi preparado a solução estoque com 1g de BSA 

diluídos em 100ml de PBS. A partir dessa solução, foram feitas as diluições seriadas em 

PBS para a obtenção das demais concentrações e construção da curva padrão. Na placa 

de 96 poços foi pipetado 5 μl de cada amostra e padrão em poços correspondentes e 

posteriormente, foi adicionado em cada poço 25 μl do reagente A (Bio-Rad DCTM, EUA) 

e 200 μl de reagente B (Bio-Rad DCTM, EUA). A placa foi incubada por volta de 20 

minutos, e foi lida em leitor de microplacas com o filtro de 750 nm (BIORAD 2550 

READER EIA, EUA). A quantificação de proteínas totais do antígeno de T. cruzi foi 

realizada com o Pierce BCA Protein Assay Kit® (ThermoFisher Scientific), de acordo 

com o protocolo dos fabricantes. 

4.1.3 Cultura de células esplênicas 

 Os baços coletados foram transferidos para uma placa contendo meio RPMI 

completo (50mM de Hepes, 10% de soro fetal bovino inativado, 2mM de L-glutamina e 

40g/mL de gentamicina). O órgão foi macerado e as células em suspensão foram lavadas 

e centrifugadas (600g, 10 min, 4ºC). Posteriormente, a suspensão foi incubada com 

solução de lise de hemácia por 2 minutos e então, uma nova lavagem e centrifugação foi 

realizada (600g, 10 min, 4ºC). A contagem de células foi feita em câmara de Neubauer e 

em seguida ressuspendidas para 2x106 células/mL em meio RPMI completo. Uma 

concentração de célula de 5x106 foram distribuídas em cada poço de cultura de placa de 

24 poços e incubados sem adição de estímulo, concanavalina A (conA, 5 µg/mL) e 

antígenos de T. cruzi (20 µg/mL). A cultura foi mantida em 24 e 72 horas em estufa com 

5% de CO2 a 37ºC. Os sobrenadantes foram coletados e armazenados em freezer a –20ºC, 

até o momento da análise de citocinas. 

4.1.4 Dosagem de citocinas por ELISA nos sobrenadantes de cultura de células do 

baço e nos homogenatos cardíacos 
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             A avaliação dos níveis de IFN-γ, IL-10, IL-17 e IL-32 no homogenato cardíaco e 

nos sobrenadantes das culturas foi realizado pelo método do ensaio imunoenzimático 

(ELISA) sanduíche, de acordo com o protocolo dos fabricantes (BD OptEIA™) e (R&D 

System) para IL-32. Os anticorpos, comercialmente disponíveis, foram utilizados em 

placas de polipropileno de alta afinidade, com 96 poços de fundo chato (NUNC, USA). 

Os poços foram sensibilizados com anticorpos monoclonais (50 μl), IFN-γ e IL-10 

(diluição:1:250; BD OptEIATM), IL-17 (diluição:1:120; BD OptEIATM,) (BD 

Pharmingen, EUA) e IL-32 (diluição:1:250; R&D System), a diluição foi em PBS (1x, 

pH 7,2) e a incubação foi realizada por cerca de 20h em câmara úmida. Posteriormente, 

as placas foram lavadas com PBS-Tween a 0,05% e bloqueadas por 1 hora em 

temperatura ambiente, com 200 µL por poço de solução PBS-BSA 1% (solução salina 

tamponada com fosfato adicionada de 1% de BSA). Em seguida, foram lavadas com PBS-

Tween 0,05%. As amostras dos sobrenadantes de cultura e homogenato cardíaco foram 

distribuídas em diluições 1:2 para IFN-γ, IL-10, IL32 e IL-17 com volume final de 50 μL. 

A curva padrão foi de 1000 a 15,625 pg/mL de cada citocina foi utilizada como padrão 

de referência e colocadas em duplicata nas fileiras 11 e 12. As amostras e padrões foram 

incubados a temperatura ambiente por 2 horas e as placas foram lavadas novamente com 

PBS-Tween 0,05%. Preparou-se uma solução contendo o anticorpo secundário anti-

citocina conjugado com biotina IFN-γ (1:500), IL-17 (1:180),  IL-10 e IL-32 (1:250)  (BD 

Pharmingen, EUA e R&D System) diluídos em PBS-BSA 1%. Adicionaram-se 100 μL 

desta solução incubando-se por 1 hora a 37ºC. As placas foram então lavadas com PBS-

Tween 0,05%, e adicionados 50μL da solução de revelação TMB (Tetra-Metil-Benzidina) 

(BD Pharmingen, EUA). As placas foram mantidas por 30 minutos em temperatura 

ambiente, protegidas da luz. Após esse tempo a reação foi paralizada com uma solução 

de ácido sulfúrico 0,4 M, 25 μL em cada poço. Cada placa foi lida em leitor de 

microplacas com o filtro de 450 nm (BIORAD 2550 READER EIA, EUA). A dosagem 

do homogenato foi normalizada pela concentração total de proteínas na amostra. A 

concentração das citocinas nas amostras foi determinada por análise de regressão, 

comparando com a absorbância obtida nas amostras com os respectivos padrões, 

realizadas em cada placa para a citocinas avaliadas e os resultados foram expressos em 

pg/mL. 

4.1.5 Análises estatísticas 
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A análise estatística foi realizada por meio do programa EXCEL 2007 

WINDOWS (MICROSOFT – EUA) e GRAPHPAD PRISM 6.0 (GRAPHPAD 

SOFTWARE – EUA). A verificação da distribuição normal das variáveis quantitativas 

foi feita pelo teste de Shapiro-Wilk.  As variáveis contínuas que apresentaram distribuição 

normal foram expressas em média ± desvio padrão e aquelas que apresentaram 

distribuição não normal foram expressas em mediana, com valores de máximo, mínimo 

e percentis. Para comparação de dois grupos foi utilizado o teste “t” não pareado para os 

dados com distribuição normal e teste de Mann Whitney para os dados com distribuição 

não normal. Para comparação de mais grupos, foram utilizados o teste one-way ANOVA 

quando os dados tiveram distribuição normal e o teste de Kruskal-Wallis para dados não 

normais. Para análise de comparação de 2 grupos em diferentes momentos foi utilizado o 

teste de 2-way ANOVA. Múltiplos testes t foi utilizado para mais de 2 grupos em dois 

momentos. Para análises de sobrevida foram avaliadas pelo teste de Log-Rank. Os 

resultados foram considerados estatisticamente significativos quando p<0,05.    
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5. RESULTADOS  

5.1 Peso corporal e do coração dos animais selvagens e transgênicos para IL-32 

humana na DC aguda 

          Inicialmente, para avaliar o curso clínico da infecção, os camundongos não 

infectados e infectados foram submetidos a pesagem no dia da infecção (dia 0) e no dia 

da eutanásia (dia 28). Durante este período os animais WT NI apresentaram aumento 

significante no peso corporal (p=0,02), enquanto, os animais WT INF apresentaram 

redução do peso (p=0,04). Nenhuma alteração foi observada entre os animais IL-32γTg, 

infectados e não infectados, nos dois períodos de avaliação. (Figura. 7).   
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Figura 7 –  Peso corporal (g) dos animais controles e infectados com 1000 formas da  cepa Colombiana 

por via subcutânea, avaliados no dia 0 e dia 28 de infecção. Número de animais por grupos: WT NI (n=11), 

WT INF (n=17), IL-32γTg NI (n=6) e IL-32γTg INF (n=14). *Diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos, considerando p<0,05, as barras representam a média e as linhas verticais representam o 

erro padrão da média. 

O peso relativo dos corações dos camundongos também foi analisado no 28° dia de 

infecção. Para esta avaliação, cada valor correspondente ao peso do coração foi dividido 

pelo peso corporal dos respectivos camundongos. Os corações dos animais WT INF 

apresentaram um aumento significativo no peso quando comparados aos corações dos 

animais WT NI. Semelhantemente, a infecção nos camundongos IL-32γTg INF também 

induziu um aumento significativo no peso relativo do coração. No entanto, os animais 

WT INF demonstraram um peso relativo do coração superior aos animais IL-32γTg 

infectados (Prancha 1). As análises significativas apresentaram p<0,0001. Quanto a 
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análise macroscópica do coração não foi possível observar diferenças entre os grupos 

(Prancha. 1).  
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Prancha 1 – (A) Relação peso coração e peso corporal dos camundongos transgênicos e selvagens, 

infectados e não infectados (%). (B) Fotografia macroscópica do coração dos camundongos WT INF e IL-

32γTg INF. Número de animais por grupos: WT NI (n=11), WT INF (n=17), IL-32γTg NI (n=6) e IL-

32γTg INF (n=14). *Diferenças estatísticas significativas, considerando p<0,05, as barras representam a 

média e as linhas verticais representam o erro padrão da média. 

 

5.2 Parasitemia  

   A parasitemia foi avaliada nos animais WT e IL-32γTg infectados em intervalos de 

três dias, iniciando-se no 3º dia até o 27º dia de infecção (Figura 8). A parasitemia nos 

grupos WT INF e IL-32γTg INF foi predominantemente detectável a partir do 9º dia de 

infecção. No grupo WT INF a parasitemia se tornou significativa a partir do 21º dia de 

IL-32γTg INF  WT INF 

A 

B 
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infecção, enquanto no grupo IL-32γTg INF foi a partir do 24º dia de infecção. Nós 

observamos que, no 27º de infecção, o grupo WT INF apresentou um nível de 

tripomastigotas sanguíneos maior que o grupo IL-32γTg INF.  Avaliações significativas 

tiveram p< 0,0001. 
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Figura 8 – Parasitemia dos camundongos WT INF (n=25) e IL-32γTg INF (n=14) infectados com a cepa 

Colombiana de T. cruzi. A parasitemia foi determinada por meio da contagem do número de tripomastigotas 

sanguíneos em 5μl de sangue coletado da veia caudal. Os valores da parasitemia foram corrigidos de acordo 

com o fator de correção do microscópio e lamínula. *Diferenças estatísticas significativas na parasitemia 

dos grupos infectados, (#) entre o grupo WT e (σ) entre o grupo IL-32γTg considerando p<0,05. 

 

5.3 Sobrevida  

         O percentual de sobrevida foi avaliado nos animais WT e IL-32γTg infectados no 

período de 28 dias (Figura 9). Os animais IL-32γTg INF tiveram 100% de sobrevida 

(14/14 animais), enquanto que os animais WT INF apresentaram 68% sobrevida de 

(17/25 animais) (p=0,0275).  
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Figura 9 – Percentual de sobrevida dos camundongos WT e IL-32γTg infectados com 1000 formas da cepa 

Colombiana de T. cruzi por via subcutânea, no período de 28 dias de infecção. Animais IL-32γTg INF 

tiveram uma taxa de sobrevida de 100% e os WT INF apresentaram uma taxa de sobrevida de 68%, 

considerado p<0,05, teste de Log-rank.  

 

5.4 Avaliações histopatológicas 

5.4.1 Ninho de amastigotas de T. cruzi 

O parasitismo tissular foi quantificado em três cortes seriados do tecido cardíaco 

dos camundongos infectados. Foi observado ninhos de amastigotas distribuídos por todo 

ventrículo direito e esquerdo. O grupo IL-32γTg INF apresentou uma redução 

significativa na densidade de ninhos de amastigotas quando comparado ao grupo WT INF 

no 28° dia de infecção (p= 0,04) (Prancha 2). 
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Prancha 2 – (A) Ninhos de T. cruzi no coração de camundongos WT INF (n=17) e IL-32γTg INF (n=14) 

com 28 dias de infecção.  A contagem do número de ninhos foi realizada em 20 campos aleatório nos 

ventrículos e capturados de cada corte seriado do tecido cardíaco. Diferenças estatísticas significativas entre 

os grupos foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, considerando p<0,05. (B e C) Fotomicrografias de 

coração dos camundongos infectados há 28 dias com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi. Os 

cortes histológicos representados foram corados por HE (40x): em (B) temos fotomicrográfias de 

camundongos WT INF, e em (C) fotomicrografias de camundongos IL-32γTg INF. Os Ninhos de 

amastigotas em cardiomiócitos estão indicados por setas pretas. Em todas as fotomicrográficas nota-se um 

infiltrado inflamatório.  
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5.4.2. Infiltrado inflamatório  

           A análise do processo inflamatório cardíaco foi realizada nos camundongos WT 

INF e IL-32γTg INF com 28 dias de infecção. Não foi possível observar diferenças 

significantes no infiltrado inflamatório entre os grupos (Prancha 3). 
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Prancha 3 – (A) Densidade do infiltrado inflamatório no coração de camundongos WT INF (n=17) e IL-

32γTg INF (n=14) com 28 dias de infecção.  A análise de células infiltradas foi realizada por meio da 

captura de 20 campos aleatórios nos ventrículos com a objetiva de 40x, e a contagem foi executada pelo 

programa T-MARKER. Diferenças estatisticamente significativas considerando p<0,05, teste Mann-

Whitney. (B, C e D) Fotomicrografias de coração dos camundongos infectados há 28 dias com 1000 formas 

da cepa Colombiana de T.cruzi. Cortes histológicas representados foram coradas por HE (40x): (B) 

Fotomicrografia de camundongos WT INF demonstrando um infiltrado de células mononucleares 

distribuída entre os cardiomiócitos. Para demonstrar um tecido cardíaco saudável em (C1) temos 

fotomicrografia de camundongo WT NI e em (C2) fotomicrografia de camundongo IL-32yTg NI. (D) 

Fotomicrográfica de camundongos IL-32γTg INF, demonstrando um infiltrado de células mononucleares 

distribuídas entre os cardiomiócitos. Os Ninhos de amastigotas estão indicados por setas pretas.  

 

5.4.3 Avaliação da deposição de colágeno 

A análise do colágeno foi realizada por meio da morfometria digital nas lâminas de 

coração coradas por PS. Nesta análise, não foi observado diferenças entre o percentual de 

colágeno nos grupos WT NI e WT INF, ou entre os IL-32γTg NI e IL-32γTg INF, nem 

tampouco entre os grupos infectados WT e IL-32γTg. (Prancha 4). 
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Prancha 4 – (A) Percentual (%) da deposição de colágeno no coração dos camundongos controles e 

infectados com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi. Número de animais por grupos: WT NI 

(n=11), WT INF (n=17), IL-32γTg NI (n=6) e IL-32γTg INF (n=14).  A análise do colágeno foi realizada 

por meio da captura de 10 campos aleatórios nos ventrículos com a objetiva de 20x e a quantificação foi 

executada a partir do programa ACTION.  Diferenças estatísticas significativas, considerando p<0,05, teste 

de Kruskal-Wallis. (B e C) Fotomicrografias de coração dos camundongos infectados há 28 dias com 1000 

formas da cepa Colombiana de T. cruzi. Cortes histológicos corados em PS (20x): (B1) Fotomicrografia do 

grupo WT INF sob microscópio de luz comum. (B2) Fotomicrografia do grupo WT INF sob microscópio 

com luz polarizada, demonstrando a birrefringência do colágeno. 

 

5.5 Produção de citocinas in situ 

A dosagem de IL-32, IFN-γ, IL-10 e IL-17 foi realizada no homogenato cardíaco 

dos camundongos não infectados e camundongos infectados com 28 dias. A infecção com 

T. cruzi nos camundongos transgênicos, não alterou a produção de IL-32 no coração.  

Entretanto, foi possível observar uma tendência da infecção diminuir a produção de IL-

32 nesse tecido (p=0,0615; Figura 10). 
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Figura 10 - Quantificação de IL-32 em picogramas por grama no coração dos camundongos transgênicos 

para IL-32 humana não infectados e infectados com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi, realizada 

pelo método de ELISA. Número de animais: IL-32γTg NI (n=6) e IL-32γTg INF (n=14). *Diferenças 

estatísticas significativas, considerando p<0,05.         
 

Quanto a produção de IFN-γ, foi possível observar uma maior produção desta 

citocina no homogenato cardíaco de WT INF comparados ao WT NI (p=0,031) e uma 

tendência de aumento do IFN-γ no homogenato cardíaco de IL-32γTg INF comparados 

ao IL-32γTg NI (p=0,06). Não observamos diferenças na produção de IFN-γ no 

homogenato cardíaco entre os animas WT e IL-32γTg infectados (Figura 11). 
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Figura 11 - Quantificação de IFN-γ em picogramas por grama no coração dos camundongos não infectados 

e infectados com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi. Dosagem realizada pelo método de ELISA. 

Número de animais por grupo: WT NI (n=6), WT INF (n=9), IL-32γTg NI (n=6) e IL-32γTg INF (n=9). 

*Diferenças estatísticas significativas considerando p<0,05.          

 Enquanto animais WT INF apresentaram menores quantidades de IL-10 no 

homogenato cardíaco, comparados ao grupo WT NI (p= 0,042), animais IL-32γTg 

infectados apresentaram maiores níveis de IL-10 comparados aos seus controles não-

infectados (p=0,025). Além disso, animais IL-32γTg INF apresentaram maiores níveis de 

IL-10 no homogenato cardíaco, comparados aos animais WT INF (p=0,0009) (Figura 12). 
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Figura 12 - Quantificação de IL-10 em picogramas por grama no coração dos camundongos não infectados 

e infectados com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi. Dosagem realizada pelo método de ELISA. 

Número de animais por grupo: WT NI (n=6), WT INF (n=9), IL-32γTg NI (n=6) e IL-32γTg INF (n=9). 

*Diferenças estatísticas significativas considerando p<0,05.  

       

      Em relação a produção de IL-17, o grupo WT INF apresentou menor expressão desta 

citocina quando comparado ao seu controle (WT NI) (p=0,03). Por outro lado, não foi 

observado diferenças significantes na produção de IL-17 no homogenato cardíaco dos 

grupos IL-32yTg NI e INF e entre os grupos WT e IL-32γTg infectados (Figura 13) 
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Figura 13 - Quantificação de IL-17 em picogramas por grama no coração dos camundongos não infectados 

e infectados com 1000 formas da cepa Colombiana de T. cruzi. Dosagem realizada pelo método de ELISA. 

Número de animais por grupo: WT NI (n=6), WT INF (n=9), IL-32γTg NI (n=6) e IL-32γTg INF (n=9). 

*Diferenças estatísticas significativas considerando p<0,05. 

 

5.6 Produção de Citocinas no sobrenadante das culturas de células esplênicas  

As dosagens de IFN-γ, IL-10 e IL-17 também foram realizadas nos 

sobrenadantes das culturas de células do baço incubadas sem adição de estímulo (meio), 

com adição de concanavalina A (conA) ou antígeno de T. cruzi (AgTc), por 72 horas. Foi 

possível observar uma maior produção de IFN-γ pelo baço de IL-32γTg NI comparados 

ao grupo WT NI, na ausência de estímulos - meio (p=0,03). A infecção por T. cruzi 

aumentou a produção basal de IFN-γ no grupo WT (p=0,04), mas não no grupo IL-32γTg. 

De fato, não foi observado diferenças na produção de IFN-γ entre os grupos infectados. 

O estímulo com conA não induziu alterações significantes entre os grupos. Por outro lado, 

o AgTc induziu maior produção de IFN-γ nos animais IL-32γTg INF, comparados ao 

grupo não-infectado (p=0,03), enquanto não houve diferenças significativas no grupo 

WT. Assim, a produção de IFN-γ foi maior no baço de animais IL-32γTg INF, 

comparados aos animais WT INF, após estímulo com AgTc (p=0,03) (Figura 14). 
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Figura 14 - Níveis de IFN-γ (pg/ml) em sobrenadante de cultura de células do baço estimulado por 72h. 

Camundongos infectados e não infectados pela cepa Colombiana de T. cruzi, dosagem realizada pelo 

método de ELISA. Número de animais por grupo: WT NI (n=6), WT INF (n=9), IL-32γTg NI (n=6) e IL-

32γTg INF (n=9). *Diferenças estatísticas significativas considerando p<0,05. 

 

Não foi possível observar alterações nas concentrações de IL-10, na ausência de 

estímulo nas culturas de células esplênicas entre os grupos WT INF ou NI e IL-32yTg INF 

ou NI. Entre os grupos controles não infectados (WT e IL-32yTg), o estímulo com conA 

induziu uma maior produção de IL-10 nos animais IL-32γTg NI do que em grupos WT NI 

(p=0,03). Por outro lado, nos demais grupos, não observamos diferenças significativas. A 

adição de AgTc aumentou a produção de IL-10 no grupo IL-32γTg NI quando comparado 

com o grupo WT NI (p=0,04). Quando se avaliou os grupos WT INF e IL-32γTg INF, com 

os seus respectivos controles, a variação na dosagem não foi significativa.  Por outro lado, o 

AgTc induziu um aumento significativo da produção de IL-10 no grupo IL-32γTg INF 

quando comparado ao grupo WT INF (p=0,03) (Figura 15). 
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Figura 15 - Níveis de IL-10 (pg/ml) em sobrenadante de cultura de células do baço estimulado por 72h. 

Camundongos infectados e não infectados pela cepa Colombiana de T. cruzi, dosagem realizada pelo 

método de ELISA. Número de animais por grupo: WT NI (n=6), WT INF (n=9), IL-32γTg NI (n=6) e IL-

32γTg INF (n=9). *Diferenças estatísticas significativas considerando p<0,05. 

 

Finalmente, observamos que a produção de IL-17 por esplenócitos, sem estímulo 

ou com adição de ConA, foi maior apenas no grupo IL-32γTg NI quando comparado ao 

IL-32γTg INF as duas avaliações tiveram os valores de (p=0,03). Na avaliação do estímulo 

com AgTc, pode-se observar uma dosagem maior apenas no grupo WT NI, quando 

comparado ao WT INF (p=0,03), (Figura. 16)  
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Figura 16- Níveis de IL-17 (pg/ml) em sobrenadante de cultura de células do baço estimulado por 72h. 

Camundongos infectados e não infectados pela cepa Colombiana de T. cruzi, dosagem realizada pelo 

método de ELISA. Número de animais por grupo: WT NI (n=6), WT INF (n=9), IL-32γTg NI (n=6) e IL-

32γTg INF (n=9). *Diferenças estatísticas significativas considerando p<0,05. 
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6. DISCUSSÃO  

Aspectos relacionados tanto à diversidade genética de T. cruzi (DTUs), quanto as 

suas diferentes cepas, e aspectos provenientes do hospedeiro são fatores determinantes 

para a evolução e patogênese da doença de Chagas (HENAO-MARTÍNEZ; 

SCHWARTZ; YANG, 2012; ZINGALES et al., 2012; RODRIGUEZ et al., 2014). Deste 

modo, avaliar e entender a resposta imunológica frente ao T. cruzi, com a atuação de 

diversas células e citocinas, é extremamente importante. No presente estudo foi avaliado 

o papel da IL-32γ na resposta imunológica e alterações cardíacas resultantes da infecção 

experimental com a cepa Colombiana de T. cruzi, durante a fase aguda.  

Enquanto animais WT apresentaram perda de peso após a infecção por T. cruzi, 

os animais IL-32γTg não apresentaram uma variação no peso corporal. A infecção por T. 

cruzi promove uma perda de peso em diferentes modelos experimentais (ARAÚJO-

JORGE; CASTRO, 2000, PAROLI et al., 2015).  De forma semelhante, camundongos 

C57Bl/6 infectados com Toxoplasma gondii, na fase aguda, apresentaram uma perda de 

peso considerável. Acredita-se que isso esteja associado aos níveis de citocinas pró-

inflamatórias circulantes (HATTER et al., 2018). Sabe-se que citocinas pró-inflamatórias 

como, TNF-α, IL-6, IL-1 e IFN-γ estão envolvidos nos mecanismos de caquexia 

encontrados em animais experimentais (TISDALE, 1997).  Contudo, no presente estudo 

pudemos observar que a IL-10, uma citocina reguladora, está sendo altamente produzida 

na cultura de células esplênicas dos camundongos IL-32γTg, dessa forma, acreditamos 

que esta citocina possa estar regulando a resposta imune sistêmica e assim, justificando a 

manutenção no peso desses animais. Porém, novas avaliações quanto a dosagem de outras 

citocinas, como TNF-α, IL-1 e IL-6, são necessárias para melhor responder este aspecto.  

Os animais infectados tiveram parasitemia predominantemente detectável a 

partir do 9° de infecção. De fato, sabe-se que nos primeiros sete dias de infecção, a 

parasitemia nos modelos experimentais não é detectada, e isso ocorre devido a 

proliferação parasitária ainda estar restrita à região do inóculo (ARAÚJO-JORGE; 

CASTRO, 2000). A parasitemia entre os animais WT aumentou significativamente a 

partir do 21º dia de infecção, enquanto nos animais IL-32γTg ocorreu a partir do 24° dia. 

No 27° dia foi possível notar que os animais IL-32γTg apresentaram uma parasitemia 

significantemente menor do que os animais WT, sugerindo que, essa citocina esteja 

envolvida no controle dos tripomastigota sanguíneos.  
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 Com o estímulo do AgTc, o grupo de animais IL-32γTg INF apresentaram uma 

maior produção de IFN-γ, quando comparado ao seu controle não infectado e o grupo 

WT INF. Sabe-se a IL-32γ é capaz de induzir um perfil de células Th1, produtoras de 

IFN-γ (RIBEIRO-DIAS et al., 2017). De fato, a infecção com outro tripanossomatídeo, 

L. infantum, foi observado que a IL-32γ foi capaz de induzir um perfil Th1/IFN-γ, 

produzindo um efeito protetor contra infecção (GOMES et al., 2018). O IFN-γ é uma das 

citocinas mais estreitamente implicadas na resistência à infecção por T. cruzi (SILVA; 

TWARDZIK; REED, 1991; SILVA, 1994; CARDILLO et al., 1996), participando na 

inibição da replicação intracelular dos parasitas (CARDILLO et al., 1996), na 

ativação/manutenção do perfil de resposta Th1 e na produção de anticorpos (KAWANO 

et al., 1994; ANDRADE et al., 2014; CARDILLO et al., 2015). A inibição desta citocina, 

em camundongos infectados, influencia no aumento da parasitemia, diminuição da 

sobrevida e diminuição na produção de NO (SILVA et al., 1995). Deste modo, 

acreditamos que a IL-32γ esteja controlando a parasitemia pela indução de IFN-γ. Além 

disso, sabemos que a IL-32γ possui a capacidade de controlar a multiplicação de outros 

patógenos intracelulares, como M. avium e M. tuberculosis, pela indução da apoptose em 

células infectadas (BAI et al., 2011, 2010, 2015a). Acreditamos, que em outros tecidos a 

IL-32γ esteja atuando, também, por meio deste mecanismo. Assim, somando esses 

efeitos, os animais IL-32γTg controlaram os níveis de tripomastigotas sanguíneos no 27° 

de infecção. 

A análise do colágeno não apresentou diferenças entre os grupos controles e 

infectados. Tais resultados podem ser explicados pela avaliação ter sido realizada na fase 

aguda da infecção. Acreditamos que, com o decorrer dos dias, esses grupos poderiam 

apresentar diferenças na deposição de colágeno. A fibrose é o reparo tecidual que procede 

a destruição tecidual característica da DC. Desta forma, seria uma resposta mais tardia, 

que não é observada nas fases iniciais da doença (LOPES et al., 1981). Contudo, o 

mecanismo que produz essa destruição está, ainda, sujeito a controvérsias (JORGE & 

CASTRO, 2000). Além disso ainda não existem relatos do papel da IL-32γ na indução de 

fibrose. Assim, a avaliação da fibrose na DC experimental e da expressão de IL-32γ é 

extremamente importante, pois pode trazer informações que contribuam para a 

compreensão da patogênese da doença. 

No presente estudo, foi possível observar ninhos de amastigotas distribuídos por 

todo ventrículo. Os animais IL-32γTg INF apresentaram uma densidade de ninho de 

amastigota significativamente menor que os animais WT INF. A cepa Colombiana 
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apresenta um nítido miotropismo, sobretudo, com envolvimento de musculatura 

esquelética (ANDRADE et al., 1970). Deste modo, sabe-se que, na fase aguda da DC, a 

infecção com a cepa Colombiana promove um intenso parasitismo cardíaco em 

camundongos (MICHAILOWSKY et al., 2001; BORGES et al., 2009). Apesar do grupo 

IL-32γTg INF apresentar apenas uma tendência no aumento da produção de IFN-

tissular, não foram observadas diferenças significativas nos níveis desta citocina no 

coração, entre os animais WT e IL-32γTg infectados. Acreditamos que o menor número 

de ninho de amastigotas encontrados no coração dos animais IL-32Tg, seja devido ao 

controle dos parasitos circulantes, induzidos pela IL-32γ, somados com os efeitos do IFN-

γ in situ e produzidos pelos linfócitos Th1 esplênicos. Deste modo, um menor número de 

tripomastigotas disseminaram para o coração.  

A cepa Colombiana em animais C57Bl/6 é capaz de induzir um intenso infiltrado 

de células no miocárdio (REIS MACHADO et al., 2014). Ainda não se conhece os efeitos 

da IL-32γ quanto à processos inflamatórios no coração, porém, em modelo de artrite 

reumatoide experimental, esta citocina induziu um intenso infiltrado de células nas 

articulações dos animais C57Bl/6 (JOOSTEN et al., 2006). Não observamos, no entanto, 

diferenças na densidade do infiltrado inflamatório no coração dos grupos IL-32γTg e WT 

infectados. Ainda que a miocardite no nosso modelo não tenha sido diferente, a produção 

tissular de IL-10 foi maior no grupo de animais IL-32γTg. Sabe-se que o processamento 

alternativos do RNAm da IL-32γ, podem gerar outras isoformas desta citocina, dentre 

elas a IL-32-β (HONG et al., 2017; RIBEIRO-DIAS et al., 2017). A IL-32-β é capaz de 

induzir IL-10, uma citocina anti-inflamatória (KANG et al., 2009) na qual inibe os efeitos 

do IFN-γ e, consequentemente a produção de NO pelos macrófagos (SILVA, 1994).  

 A regulação imunológica faz-se necessária para minimizar os efeitos tóxicos 

causados pela intensa produção de citocinas inflamatórias no microambiente cardíaco 

(ARAÚJO-JORGE; CASTRO, 2000). A produção de NO e sua  regulação é primordial 

para não ocasionar toxicidade e danos à célula hospedeira (SILVA, 2003; GUTIERREZ 

et al., 2009b). Embora ainda existam controvérsias, autores destacaram o fato de o 

infiltrado inflamatório parecer mais lesivo para as fibras cardíacas do que para os próprios 

parasitas (HIGUCHI et al., 1997).  Deste modo, acreditamos que o perfil da resposta 

imunológica nos camundongos IL-32γTg, após 28 dias de infecção, se tornou mais 

regulado, devido à elevada produção de IL-10 observada no coração, e isso ocorreu por 

uma possível indução de IL-32-β. Julgamos, ainda, que esse seria o motivo pelo qual o 

coração dos camundongos IL-32γTg apresentarem um peso relativo menor do que o do 
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grupo de animais WT INF. Os níveis de IL-10 nos animais WT INF quando comparado 

com seu controle, apresentou uma diminuição significante. Deste modo, faz se pensar que 

as alterações características de um processo inflamatório, como edema e congestão, 

presentes na miocardite aguda (CANÇADO & CHUSTER, 1985; BRASIL, 2004) 

estariam mais evidentes no coração dos animais WT INF, ocasionando seu maior peso.  

Em camundongos IL-32γTg induzidos a colite, a reposta inflamatória 

inicialmente é intensa, porém, decresce com o passar dos dias, devido a maior produção 

de IL-10 e diminuição da expressão IL-32γ, estando assim, associado a menor gravidade 

deste processo (CHOI et al., 2010). Diferentemente, na infecção com M. tuberculosis, o 

processamento alternativo da IL-32γ, e a maior produção de IL-10 esteve associado à uma 

diminuição da resposta protetora contra MTB em camundongos IL-32γTg, efeitos que 

foram revertidos pela inibição do processamento alternativo nessas células (BAI et al., 

2015b). Entre os IL-32γTg, a infecção com T. cruzi não alterou a expressão de IL-32 in 

situ de maneira significativa. Porém, observamos uma tendência a diminuir a expressão 

desta citocina com 28 dias de infecção  

Para escapar do sistema imune do hospedeiro, T. cruzi desempenha uma série de 

estratégias de evasão. A mucina glicosil fosfatidil inositol (GPI) purificada da membrana 

de T. cruzi, AgC10, é capaz de se ligar à superfície celular de macrófagos e bloquear a 

ligação subsequente de mAB e CD62L/L-selectina, e consequentemente prejudicar a 

capacidade dessas células de secretar IL-12 e TNF-α (DE DIEGO et al., 1997; NARDY 

et al., 2015). A cruzipaina, uma cisteína peptidase, muito abundante no T. cruzi, também 

prejudica a produção de IL-12 em macrófagos, devido a inibição da via NF-kB (DOYLE 

et al., 2011). Deste modo, acreditamos que os mecanismos de evasão do T. cruzi, podem 

estar modulando o sistema imune e assim induzindo uma diminuição da expressão de IL-

32γ no 28° dia de infecção. Uma vez que a presença de IL-32 parece reduzir alterações 

clínicas decorrentes da DC, e eliminar, ao menos em parte, os parasitos. Os nossos dados 

parecem revelar que os efeitos da IL-32, na infecção por T. cruzi, poderiam ser ainda mais 

pronunciados, se o parasito não reduzisse a produção dessa citocina.  

No presente estudo a infecção levou a uma queda na produção de IL-17 no coração 

dos animais WT, enquanto a produção dessa citocina se manteve nos animais IL-32γTg. 

Na cultura de células esplênicas a quantidade desta mesma citocina após estímulos (conA 

ou AgTc) diminuiu nos animais infectados quando comparados com seus respectivos 

controles. Durante a infecção de camundongos IL-32γTg com L. infantum foi possível 

observar que a IL-32γ é capaz de induzir IL-17, que apresentou um papel essencial na 
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produção de NO (GOMES et al., 2018). A IL-17 tem um papel importante no controle da 

infecção com T. cruzi, uma vez que camundongos infectados com a cepa Talahuén e 

tratados com anti-IL-17 apresentaram um aumento na parasitemia e mortalidade, com 

redução da produção de citocinas inflamatórias (MIYAZAKI et al., 2010). Porém, há 

controvérsias quanto ao papel da IL-17 na infecção com T. cruzi.  

Na neutralização de IL-17 em camundongos infectados com a cepa Y, foi 

observado um aumento na mortalidade, miocardite com elevada produção de citocinas 

inflamatórias e baixo parasitismo tissular (GUEDES et al., 2010).  Deste modo, sugeriu-

se que a IL-17 estaria induzindo um feedback negativo nas citocinas, IFN-γ e TNF-α 

(GUTIERREZ et al., 2009a; GUEDES et al., 2010). Foi demonstrado que pacientes que 

apresentam uma cardiopatia mais leve ou estão em fase indeterminada da DC, produzem 

níveis elevados de IL-17 e IL-10, enquanto, pacientes com cardiopatia grave 

apresentaram maiores níveis de IFN-γ e TNF-α (GOLLOB et al., 2008; GUEDES et al., 

2012; MAGALHÃES et al., 2012).  Os dados do presente estudo sugerem que a IL-32γ 

no coração dos camundongos IL-32γTg infectados induziu uma manutenção na dosagem 

de IL-17, produzindo um controle da infecção e juntamente com a IL-10, regula a resposta 

imunológica de modo a evitar uma intensa resposta inflamatória e consequentes danos 

cardíacos. Entretanto, o real papel da IL-17 no desfecho da DC ainda precisa ser melhor 

elucidado.  

Finalmente, foi observado, nos animais infectados, uma taxa de 100% de 

sobrevida nos camundongos IL-32γTg e de 68% nos camundongos WT. Acreditamos que 

os dados discutidos acima, como a parasitemia e parasitismo mais controlada, miocardite 

regulada e manutenção no peso corporal induzidos pela IL-32γ foram fatores 

determinantes para este resultado.  
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7. CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo sugerem que a presença da IL-32γ nos 

camundongos infectados com a cepa Colombiana de T. cruzi é importante para o controle 

da parasitemia e parasitismo cardíaco, bem como, na manutenção do peso e sobrevida 

dos animais durante a fase aguda da infecção.  Acreditamos que o aumento da expressão 

de IL-10 in situ e em cultura de células esplênicas nos camundongos IL-32γTg possa, 

também, ser um dos mecanismos envolvidos no controle e imonopatogênese da infecção 

experimental frente ao T. cruzi.  
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