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RESUMO 

 

 

FERNANDEZ, V. Efeitos da administração de melatonina sobre a resposta imune em 
ratos Wistar na amebíase hepática. 2012. 53f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Os trofozoítos de Entamoeba histolytica após se evadirem de uma complexa resposta imune 
ao nível da mucosa intestinal, invadem o epitélio, podendo disseminar-se pela circulação 
portal, atingindo o fígado e outros órgãos. A amebíase hepática é a forma mais comum de 
amebíase extraintestinal e corresponde a menos de 1% dos casos clínicos de amebíase. A 
modulação das respostas imunológicas frente à administração de substâncias 
farmacologicamente ativas em modelos experimentais infectados por diferentes patógenos 
tem contribuído de maneira importante nas investigações de terapias alternativas para 
colaborar no tratamento das diferentes doenças parasitárias. A melatonina (N-acetil-5-
metoxitriptamina) é uma indolamina cuja síntese ocorre na glândula pineal e em vários locais 
extrapineais, como, as células do sistema imune, retina, medula óssea, pele, leucócitos, e trato 
gastrointestinal. É uma molécula pleiotrópica que possui atividades imunoestimulatórias e 
efeitos pró e anti-inflamatórios. O presente estudo teve como objetivo avaliar um possível 
efeito imunomodulatório subseqüente à administração oral de melatonina em ratos da 
linhagem Wistar machos infectados no fígado pela cepa HM1-IMSS de Entamoeba 
histolytica na fase aguda da amebíase hepática experimental. Foram utilizados vários 
parâmetros como: dosagens das citocinas IFN-γ, IL-4, análise por citometria de fluxo das 
populações celulares TCD3+, TCD4+, TCD8+, CD45+, CD161+ e produção de óxido nítrico. 
Através dos resultados obtidos, podemos concluir que a melatonina exerceu seus efeitos 
imunomodulatórios, ora induzindo uma reposta imune mais eficaz de forma a minimizar os 
efeitos patogênicos da infecção ao mesmo tempo em que exerceu um papel anti-inflamatório 
na tentativa de manter a homeostase imunológica do hospedeiro, evitando uma exacerbação 
dessas respostas que certamente iriam influenciar o grau de patogenicidade desta parasitose.  
 
Palavras chave: Melatonina, Entamoeba histolytica, amebíase hepática, ensaios imunológicos 
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ABSTRACT 

 

 

FERNANDEZ, V. Effects of melatonin administration on the immune response of Wistar 
rats in amebic liver abscess. 2012. 53f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
The trophozoites of Entamoeba histolytica after evade a complex immune response at the 
intestinal mucosal level, invade the epithelial layer and may spread into the portal circulation 
reaching the liver and other organs. The amoebic liver abscess (ALA) is the most common 
form of the extraintestinal amebiasis and is less than 1% of clinical cases of human 
amoebiasis. The modulation of immune responses by the administration of pharmacological 
active substances in experimental models infected by different pathogens has contributed in 
investigations of alternative therapies in order to aid the treatment of various parasitic 
diseases. Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is an indolamine whose synthesis 
occurs in the pineal gland and in several extra-pineal locations such as the immune system 
cells, retina, bone marrow, skin, leukocytes, and gastrointestinal tract. This molecule has 
pleiotropic effects with immunoenhancing actions besides pro and anti inflammatory 
effects. The present study aimed to evaluate a possible immunomodulatory effect following 
the oral administration of melatonin in male Wistar rats infected with the strain HM1-IMSS of 
E. histolytica during the acute phase of experimental amebic liver abscess. Several immune 
parameters were evaluated such as of cytokines IFN-γ, IL-4, flow cytometry analysis of cell 
populations TCD3+, TCD4+, TCD8+, CD45+, CD161+, and nitric oxide production. 
According to our results, we can conclude that melatonin exerted its immunomodulatory 
actions, once triggering a more accurate host´s immune response reducing the pathogenic 
effects from the infection and at the same time, exerting an anti-inflammatory role in the 
attempt to control host´s immune homeostasis, avoiding an exacerbation of these responses 
that would certainly influence the degree of pathogenicity of this parasitosis. 
 
Key words: Melatonin, Entamoeba histolytica, amebic liver abscess, immunological assays. 
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RESUMEN 

 

 

FERNANDEZ, V. Los efectos de la administración de la melatonina sobre la respuesta 
inmune en ratas Wistar en la amebiasis hepática. 2012 53f. Tesis (Maestría)- Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
Los trofozoitos de Entamoeba histolytica después de evadir de una compleja respuesta 
inmune al nivel de la mucosa intestinal, invaden el epitelio, pudiendo diseminarse por la 
circulación portal, atingiendo el hígado y otros órganos. La amebiasis hepática es la forma 
más común de amebiasis extra intestinal y corresponde a menos de 1% de los casos clínicos 
de amebiasis. La modulación de las respuestas inmunológicas frente a la administración de 
substancias farmacológicamente activas en modelos experimentales infectados por diferentes 
patógenos ha contribuido de manera importante en las investigaciones de terapias alternativas 
para colaborar en el tratamiento de las diferentes enfermedades parasitarias. La melatonina 
(N-acetil-5-metoxitriptamina) es una indolamina cuya síntesis ocurre en la glándula pineal y 
en varios locales extra pineales como las células del sistema inmune, retina, medula ósea, piel, 
leucocitos y trato gastrointestinal. Es una molécula pleiotrópica que posee actividades 
inmunoestimulatorias y efectos pro y anti-inflamatorios. El presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar un posible efecto inmunomodulatorio subsecuente a la administración oral de 
melatonina en ratas del linaje Wistar machos infectadas en el hígado por la cepa HM1-IMSS 
de Entamoeba histolytica en la fase aguda de la amebiasis hepática experimental. Fueron 
utilizados varios parámetros como: dosaje de las citoquinas IFN-γ, IL-4, análisis por 
citometría de flujo de las poblaciones celulares TCD3+, TCD4+, TCD8+, CD45+, CD161+ y 
producción de óxido nítrico. Por medio de los resultados obtenidos, pudimos concluir que la 
melatonina ejerció sus efectos inmunomodulatorios, por veces induciendo una respuesta 
inmune más eficaz objetivando minimizar los efectos patogénicos de la infección mientras 
ejercía también la función antiinflamatoria, con el objetivo de mantener el homeostasis 
inmunológico del hospedero, evitando una exacerbación de esas respuestas que seguramente 
podrían influir en el nivel de patogenicidad de esta parasitosis. 
 
Palabras clave: Melatonina, Entamoeba histolytica, amebiasis hepática, ensayos 
inmunológicos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Amebíase  

 

Amebíase é a doença causada pela infecção do ser humano com o parasita Entamoeba 

histolytica, protozoário que geralmente vive na luz do intestino grosso sem provocar 

sintomas, podendo se tornar invasivo causando ulcerações na mucosa intestinal que podem 

levar à colite amebiana e abscesso hepático amebiano (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO), 1997). 

A amebíase é definida pela presença de E. histolytica no homem, com ou sem 

sintomatologia clínica. A maioria dos indivíduos, que representam 90% dos portadores de E. 

histolytica, são assintomáticos não desenvolvendo a doença. É considerada a segunda causa 

de mortalidade por protozoários parasitas no mundo, superada apenas pela malária, podendo 

alcançar até 100 000 mortes por ano (WHO, 1997; WHO, 2010). Tem grande incidência em 

áreas com condições sanitárias e nutricionais precárias levando à alta morbidade e 

mortalidade nestas regiões. Walsh (1986), através de um levantamento de dados publicados 

sobre a prevalência da infecção humana por E. histolytica, estimou que 500 milhões de 

pessoas eram portadoras de E. histolytica no mundo, resultando em 50 milhões de casos 

clínicos intestinais ou extraintestinais. O resultado desta clássica referência foi que 10% da 

população mundial encontrava-se infectada com o parasita e 1% desenvolvia as formas 

clínicas invasivas intestinais como colite amebiana fulminante ou extraintestinais como 

abscesso hepático amebiano (AHA), potencialmente fatais (PETERSON et al., 2010; WHO, 

1997; XIMÉNEZ et al., 2009). 

A amebíase pode variar desde uma infecção assintomática até doença invasiva, que 

pode levar à amebíase intestinal ou extraintestinal e o curso desta doença e suas variações 

clínicas são dependentes de fatores como virulência da cepa e resposta imune do hospedeiro 

(WHO, 1985). 

A amebíase intestinal é caracterizada pela invasão da mucosa intestinal ocasionando 

úlceras e colite amebiana e amebíase extraintestinal cuja disseminação através da corrente 

sanguínea atinge outros órgãos, principalmente o fígado causando abscessos hepáticos 

(GARCIA-ZEPEDA et al., 2007). Além deste órgão podemos ocasionalmente ter o 

comprometimento pulmonar, cerebral e de genitais com formação de abscessos amebianos 

(HAQUE et al., 2003; HUGHES; PETRI, 2000; WALSH, 1988). 
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Em 1925, Emile Brumpt baseando-se no fato de que a maioria dos indivíduos 

portadores de E. histolytica eram assintomáticos, postulou que possivelmente E. histolytica 

não era uma espécie única mas que existiam duas espécies, sendo uma patogênica chamada de 

Entamoeba dysenteriae (E. histolytica propriamente dita) e Entamoeba dispar, não patogênica 

(BRUMPT, 1925). Entretanto, sua hipótese não foi aceita por pesquisadores da época. Após 

isto, à partir de dados bioquímicos, imunológicos e genéticos acumulados em vários trabalhos 

científicos, em 1993 foi feita uma redescrição da E. histolytica distinguindo-a da E. dispar. 

Portanto, os dados epidemiológicos obtidos anteriormente a esta separação de espécies, 

podem ter sido superestimados com relação à frequência da infecção pela patogênica E. 

histolytica da não patogênica E. dispar (CLARK; DIAMOND, 1993). 

Após a separação das espécies de E. histolytica e E. dispar ocorreu uma mudança na 

epidemiologia mundial da amebíase ficando os dados estatísticos não atualizados e incertos 

onde não foi considerada por exemplo, a contribuição de outras amebas como a Entamoeba 

moshkovskii que é outra espécie morfológicamente indistinguível das anteriormente citadas, 

não patogênica e presente em regiões endêmicas (TENGKU; NORHAYATI, 2011). 

A amebíase ainda é considerada, um grande problema de saúde pública, 

principalmente em áreas com condições sanitárias, de saúde e sócio-econômicas precárias. 

Em países como México, Índia, África do Sul, alguns países das Américas Central e do Sul, e 

países da Ásia, a amebíase é endêmica. No Brasil não existem dados estatísticos seguros sobre 

a prevalência da doença e de suas formas clínicas (CUNHA et al, 1977; WHO, 1985; 

XIMÉNEZ et al., 2009). 

Determinados grupos de pessoas apresentam sérios problemas clínicos em decorrência 

da amebíase tais como imunossuprimidos, homossexuais masculinos que se contaminam por 

sexo oral-anal, imigrantes ou viajantes de áreas endêmicas e indivíduos internados em 

instituições coletivas (PETRI, 1996). 

No México, em um estudo soroepidemiológico, 8,41% da população mexicana 

estudada, tinha a presença de anticorpos circulantes para E. histolytica, mostrando a alta 

exposição dos mexicanos ao parasita e reafirmando a endemicidade da amebíase neste país 

(CABALLERO-SALCEDO et al., 1994). 

Em países em desenvolvimento como Bangladesh, patógenos causadores de diarréias 

tanto bacterianas (principalmente por Shigella), como disenterias amebianas (pela E. 

histolytica), levam 1 a cada 30 crianças à morte até os 5 anos de idade. Em países 

desenvolvidos, a principal preocupação é com o uso destes microrganismos como bioagentes 

terroristas (KOTLOFF, 1999; PETRI et al., 2000). 
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No Brasil, a infecção por E. histolytica tem alta prevalência em alguns estados 

principalmente na região Amazônica, atingindo aproximadamente 30% da população da 

região metropolitana de Belém e 7% da população de Manaus. No nordeste, em Fortaleza 

cerca de 15% da população com baixas condições econômicas está infectada com o parasita 

(BENETTON et al., 2005; BRAGA et al., 2001; SILVA et al., 2005). Nos estados de Minas 

Gerais ( Belo Horizonte), Pernambuco (Recife) e na Bahia (Salvador) não foram detectadas E. 

histolytica mas sim E. dispar, que não é patogênica, sendo morfologicamente indistinguíveis 

(OLIVEIRA–COSTA et al., 2006; SANTOS, 2007). Apesar de no Brasil não existirem 

relatórios nacionais, a amebíase hepática é mais incidente na região norte do que na região 

sul, onde não é comum (MANESCHY, 1974; REY, 1991). 

Os cistos são a forma de resistência e infectante e os trofozoítos a forma móvel e 

invasiva do parasita (ARIAS-NEGRETE; CHADEE, 1996; ESPINOSA-CANTELLANO; 

MARTINEZ-PALOMO, 2000). Os hospedeiros naturais são o homem e a principal fonte de 

infecção se dá pela ingestão de cistos infectantes através de água ou alimentos contaminados 

por fezes de pacientes crônicos ou portadores assintomáticos (SILVA; GOMES, 2005). 

A E. histolytica tem um ciclo de vida simples, monoxênico, passando por vários 

estágios que são: trofozoítos, cistos, pré-cistos e metacistos. Os cistos maduros são 

tetranucleados e resistentes à acidez estomacal. Sofrem desencistamento no lúmen do 

intestino delgado, com a saída do metacisto através de uma fenda na parede cística que sofre 

sucessivas divisões nucleares, seguidas por divisões citoplasmáticas, dando origem a oito 

trofozoítos. Geralmente, migram para o intestino grosso, onde ficam no lúmen e aderem ao 

muco do cólon e camadas epiteliais vivendo como um comensal, satisfazendo suas 

necessidades energéticas pela ingestão de microflora local e nutrientes do hospedeiro 

(SILVA; GOMES, 2005). Os trofozoítos podem colonizar e/ou invadir o intestino grosso e os 

cistos nunca invadem os tecidos. Os trofozoítos são pleomórficos, móveis e se multiplicam 

por divisão binária. Os trofozoítos podem também se desprender da mucosa e, por 

circunstâncias ainda desconhecidas se reencistar no lúmen do cólon, primeiro pela 

desidratação que ocorre no seu citoplasma formando pré-cistos, e após pela secreção de 

membrana cística transformando-se em cistos, que serão eliminados pelas fezes perpetuando 

assim o ciclo de vida através da disseminação oral-fecal (SILVA; GOMES, 2005; PETRI, 

1996; REEVES, 1984).  
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Figura 1. Ciclo de Vida de Entamoeba histolytica. 

 

Fonte: modificado de Haque et al. (2003) 
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díspar, não patogênica. Por razões desconhecidas, os trofozoítos aderem ao epitélio do cólon, 

através da lectina Galactose e N-acetil Galactosamina (Gal/GalNAc). A lectina Galactose e N-

acetil Galactosamina (Gal/GalNAc) é uma adesina da superfície amebiana que se liga à 

oligossacarídeos das células alvo do hospedeiro (CHADEE et al., 1987) podendo invadir o 

cólon. Esta invasão depende da liberação das cisteínas proteases, amebaporos, colagenases, 

fosfatases ácidas e de enzimas hidrolíticas que favorecem a progressão da doença nos tecidos 

causando colite amebiana (ACKERS; MIRELMAN, 2006; ESPINOSA-CANTELLANO; 

MARTÍNEZ-PALOMO, 2000). Em indivíduos que desenvolvem a doença invasiva, a adesão 

do parasita ao muco do cólon através da lectina Gal/GalNAc, é a etapa prévia ou pré requisito, 

para a penetração da barreira de muco e o contato direto com o epitélio (MONCADA et al., 

2003).  

As cisteínas proteinases (EhCPs) são secretadas por E. histolytica e parecem ter um 

papel no rompimento do muco intestinal, alterando a polimerização de mucina (MUC2), que é 

uma glicoproteína, considerada como o principal componente do muco que cobre o cólon 

humano e é degradada se tornando menos eficiente para impedir a adesão das células 

amebianas às do hospedeiro in vitro (MONCADA et al., 2003). 

O processo invasivo se inicia após a adesão dos trofozoítos, e seus mecanismos ainda 

não estão completamente conhecidos. A adesão parece envolver várias moléculas como os 

amebaporos que são pequenos peptídeos que se inserem na camada bilipídica, rompendo a 

barreira da mucosa epitelial originando uma porta de entrada na célula hospedeira (LEIPPE, 

1997). Os amebaporos podem levar células epiteliais e leucócitos à necrose 

(BERNINGHAUSEN; LEIPPE, 1997). 

A invasão é seguida por um processo inflamatório agudo que recruta neutrófilos, 

células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos e linfócitos, os quais causam danos teciduais pela 

liberação de seus produtos tóxicos (OLIVOS-GARCIA et al., 2004). 

Assim, é provável que com a degradação do muco in vivo, a invasão ocorra pelo 

contato dos parasitas com as células epiteliais e polimorfonucleares, causando a lise das 

mesmas, com a formação de úlceras e colite amebiana após a invasão. Os trofozoítos migram 

pela lâmina própria e submucosa antes de se disseminar principalmente para o fígado, 

causando abscesso hepático amebiano que pode levar à morte se não for tratado 

(CAMPBELL; CHADEE, 1997; PETRI et al., 2002). 

A colite amebiana ocorre com a invasão da mucosa e submucosa intestinal. A extensão 

lateral através da submucosa ao longo do eixo intestinal origina a formação de uma úlcera 
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típica em forma de frasco com pescoço estreito e base larga, característica clássica da 

amebíase (MEZA, 2000). 

Na amebíase intestinal invasiva, ocorrem praticamente quatro formas clínicas graves 

que são: disenteria ou diarréia com sangue, colite fulminante, apendicite amebiana e 

ameboma do cólon. Diarréia aguda e disenteria representam 90% dos casos (ESPINOSA-

CANTELLANO; MARTINEZ-PALOMO, 2000).  

Colite amebiana é rara e quando se desenvolve é de forma gradual levando semanas 

para o total desenvolvimento. Pacientes com colite amebiana frequentemente têm múltiplas 

lesões discretas em estágios variados, cujos sintomas mais comuns compreendem desconforto 

de leve a moderado com presença de fezes aquosas contendo quantidades variáveis de sangue 

e muco (ADAMS; MACLEOD, 1977). 

 

1.2 Amebíase Hepática - Sinais Clínicos 

 

Os trofozoítos presentes na submucosa intestinal após invadirem o epitélio, podem 

disseminar-se pela circulação portal, atingindo o fígado e causando AHA, que é a forma mais 

comum de amebíase extraintestinal e corresponde a menos de 1% dos casos clínicos de 

amebíase. Além do fígado, onde é dez vezes mais frequente em adultos do que em crianças e 

três vezes mais em homens do que em mulheres, a amebíase extraintestinal pode atingir vários 

órgãos como pulmão, rim, cérebro ou pele (HAQUE et al., 2003; SEPÚLVEDA; TREVINO-

GARCÍA MANZO, 1986; VELAZQUEZ et al., 1998). 

No fígado, a infecção amebiana origina múltiplos granulomas que aumentam em 

tamanho e se fundem formando um grande e único abscesso (CHADEE; MEEROVITCH, 

1984). O fígado se apresenta palpável, liso e macio (ESPINOSA-CANTELLANO; 

MARTINEZ-PALOMO, 2000). 

Os sintomas iniciais da amebíase hepática são súbitos com dores no hipocôndrio 

direito irradiando para área escapular e ombro direito, aumentando com respiração profunda, 

tosses e em caminhadas ao pisar com o pé direito. Outros sinais clínicos são anorexia, 

náuseas, vômitos, diarréia com ou sem sangue e disenteria e ao exame físico, hepatomegalia 

dolorosa. Os pacientes podem estar ictéricos e as complicações da doença são perfuração para 

o espaço pericárdico, pleura ou cavidade peritoneal (ESPINOSA-CANTELLANO; 

MARTINEZ-PALOMO, 2000). 

Os pacientes com amebíase hepática são classificados em agudos (≤ 10 dias de 

duração dos sintomas) e crônicos (≥ 2 semanas de duração dos sintomas) com sintomas 
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clínicos variáveis. Febres altas, calafrios, sensibilidade abdominal difusa e um fígado 

doloroso caracterizam a fase aguda, com pacientes mais doentes enquanto que na fase crônica 

os sintomas são mais leves, fígado aumentado, liso e macio. Na amebíase hepática aguda, 

lesões únicas no lobo direito do fígado são vistas na mesma proporção que as múltiplas, com 

abscesso grande único no lobo direito em ≥ 80% dos pacientes crônicos. Complicações como 

ruptura do abscesso, superinfecção e anemia são comuns aos pacientes agudos ou crônicos, 

porém anemia severa é quase sempre mais comum nos crônicos. Pacientes em fase aguda 

geralmente apresentam sintomatologia mais agressiva, porém a resposta terapêutica (uso de 

amebicida com ou sem drenagem cirúrgica) são semelhantes nos dois casos (KATZENSTEIN 

et al., 1982). 

 

1.3 Amebíase hepática e Resposta Imune 

 

Embora, nenhum modelo animal reproduza in vivo o ciclo de E. histolytica completo 

como no homem, a infecção experimental por E. histolytica em hamsters e gerbils apresenta 

uma amebíase hepática semelhante ao homem, no entanto, os trofozoítos em gerbils são 

aparentemente menos virulentos do que em hamsters. Ratos e diferentes espécies de 

camundongos são animais resistentes à amebíase, porém têm sido úteis em estudos 

imunológicos, onde se demonstrou a participação de neutrófilos, óxido nítrico e citocinas pró 

inflamatórias no processo de rejeição na infecção amebiana (TSUTSUMI; SHIBAYAMA, 

2006). 

É de conhecimento que, não existe ainda modelo animal no qual a administração de 

cistos por via oral, reproduza amebíase intestinal e hepática espontaneamente. Estudos 

experimentais in vivo, relatam que para se provocar a doença tanto intestinal como hepática, 

os trofozoítos devem ser injetados direta e separadamente no órgão alvo (TSUTSUMI; 

SHIBAYAMA, 2006). 

Ainda não se conhecem os mecanismos, mas observações clínicas e laboratoriais com 

animais sugerem que eles possuem uma resistência para se infectarem naturalmente com 

E.histolytica. No homem ocorre o contrário, porque ele é naturalmente infectado ao ingerir os 

cistos deste parasita. Estudos das bases celulares e moleculares da imunidade em espécies 

resistentes como os ratos podem ajudar a elucidar a susceptibilidade e resistência por E. 

histolytica (JARILLO-LUNA, 2002). 

Em amebíase, pouco se sabe a respeito da proteção imunológica, mas aparentemente 

tanto a resposta inata quanto a adquirida limitam a infecção amebiana (ASGHARPOUR et al., 
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2005; HAQUE et al., 2002; HOUPT et al., 2002; HUSTON; PETRI et al., 1998; IVORY et 

al., 2007; SEYDEL et al., 2000). Embora, os mecanismos da imunidade inata não sejam bem 

conhecidos na amebíase, pesquisas mostram que é essencial para eliminar o parasita 

(SHIBAYAMA et al., 2008). 

A fase primária da infecção por E. histolytica no fígado em modelos experimentais 

como hamsters, tem como característica a presença de uma intensa reação inflamatória com 

presença de trofozoitos de E. histolytica acompanhados por inúmeros polimorfonucleares e 

alguns eosinófilos (BRANDT; PÉREZ-TAMAYO, 1970; TSUTSUMI et al., 1984; 

TSUTSUMI; MARTÍNEZ-PALOMO, 1988). 

Sabe-se que a resposta imune mediada por células na amebíase, desempenha um papel 

fundamental tanto no início da doença como também para conter a sua recorrência (TRISSL, 

1982). Através de estudos in vitro, observou-se que neutrófilos humanos têm uma atividade 

amebicida estimulada por IFN-γ e TNF-α ficando os macrófagos com um papel protetor na 

amebíase por sua ação destruidora de E. histolytica (DENIS; CHADEE, 1989; GHADIRIAN; 

BOUT, 1988; SALATA, 1987). 

Em camundongos, macrófagos peritoneais e derivados da medula óssea, são 

estimulados por IFN-γ e TNF-α  tendo uma significante atividade amebicida (DENIS; 

CHADEE, 1989). 

Em macrófagos isolados de gerbil, modelo animal suscetível à amebíase hepática, 

ocorre o contrário, produzem baixo nível de TNF-α e não respondem aos estímulos de IFN-γ e 

lipopolissacáride (LPS) que geralmente produz altos níveis de TNF-α. Em macrófagos 

“naive” houve uma diminuição de TNF-α quando expostos à proteínas amebianas in vitro 

(WANG et al., 1992). 

O óxido nítrico (NO) é um gás que apresenta uma meia-vida de 5-10 segundos e está  

envolvido em várias condições fisiológicas e patológicas (BADAL; BROWN; 

RAGOOBIRSINGH, 2006). O NO endógeno produzido pela óxido nítrico sintase (NOS) atua 

na homeostase vascular, na neurotransmissão e em mecanismos de defesa do hospedeiro 

(MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). A principal via metabólica do NO é a oxidação 

gradual para nitrito e nitrato (YOSHIDA et al., 1983). As enzimas óxido nítrico sintases 

(NOS) catalisam a síntese de NO à partir da conversão do aminoácido L-arginina mais 

oxigênio para produzir NO e L-citrulina (ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 2001; 

MARLETTA, 1994). Em mamíferos, o NO é sintetizado por três isoformas diferentes da 

enzima óxido nítrico sintase (NOS). As isoenzimas são óxido nítrico sintase neuronal 

(nNOS), induzível (iNOS) e a endotelial (eNOS) (FORSTERMANN; SESSA, 2012). As 



Introdução  |  9 

enzimas eNOS e nNOS são de expressão constitutiva e a iNOS é induzível (ALDERTON; 

COOPER; KNOWLES; 2001; MARLETTA, 1994). 

A fase crônica da amebíase hepática é mediada por imunidade celular deficiente, 

principalmente pela inabilidade de macrófagos derivados de abscessos hepáticos expressarem 

iNOS e de produzirem NO. Em modelos animais, macrófagos de granulomas hepáticos são 

refratários à ativação por IFN-γ e LPS, não produzem citocinas inflamatórias e não matam 

trofozoítos. Esta supressão é local e causada pelo parasita, e as populações de macrófagos 

distantes das lesões hepáticas permanecem imunologicamente funcionantes (DENIS; 

CHADEE, 1988; WANG et al., 1994). 

Os mecanismos que explicam este processo anérgico ainda são desconhecidos e em 

modelos murinos o processo inicial das respostas imune e inflamatória não são favorecidos 

pela presença de TNF-α. Em macrófagos ativados ocorre a transcrição do gene do TNF-α, 

mas não há expressão proteica da molécula. Os estudos das respostas imune e inflamatórias 

no homem são escassas e por vezes contraditórias (ORTIZ-ORTIZ et al., 1975; PETRI et al., 

2000). 

O NO é uma das moléculas que tem um papel no desenvolvimento da AHA, e isto foi 

demonstrado por estudo in vitro, no qual ele diminuiu a proliferação de trofozoítos de E. 

histolytica sugerindo um papel protetor na amebíase (KOLB; KOLB-BACHOFEN, 1992; 

LIN et al., 1994). Em outro estudo in vitro, detectou-se a morte de trofozoítos de E. 

histolytica mediada por NO produzido por macrófagos ativados (J.-Y.; SEGUIN; KELLER; 

CHADEE, 1994). 

A produção de NO bem como a expressão de iNOS se encontram aumentados em 

hamsters experimentalmente infectados com E. histolytica e que desenvolveram AHA 

(PACHECO-YEPEZ et al.,1997; RAMÍREZ-EMILIANO et al., 2005). Ao contrário dos 

camundongos, em hamsters e no homem, o abscesso hepático é devido a um excesso de 

produção de NO (PACHECO-YÉPEZ et al., 2001; RAMIREZ-EMILIANO et al., 2007).  

A E. histolytica inibe a atividade amebicida dos macrófagos mediada por NO através 

do consumo de L-arginina (ELNEKAVE; SIMAN-TOV; ANKRI, 2003). A resistência do 

camundongo provavelmente é devida à respostas imunes não específicas entre elas a ativação 

de neutrófilos e a produção de NO, importantes fatores amebicidas (JARILLO-LUNA; 

CAMPOS-RODRÍGUEZ; TSUTSUMI, 2002). Além da atividade amebicida do NO, o TNF- 

α e o TGF-β  também participam desta citotoxicidade contra E. histolytica (LIN et al., 1995). 

Tanto em experimentos in vitro como em modelos animais com amebíase hepática, 

observou-se que o IFN-γ é importante no controle precoce da invasão por E. histolytica. Sabe-



Introdução  |  10 

se que in vitro, o desenvolvimento da função amebicida dos neutrófilos e monócitos são 

dependentes de IFN-γ (DENIS; CHADEE, 1989; GHADIRIAN; SALIMI, 1993; SALATA et 

al., 1987). Utilizando-se camundongos CB-17 SCID, que possuem deficiência na produção de 

IFN-γ, observou-se que, houve um aumento significante de AHA, após inocular o fígado com 

amebas, comparado com AHA induzido no camundongo tipo selvagem. Os autores 

concluíram com base nestes dados, que o IFN-γ através do aumento da atividade amebicida 

dos neutrófilos e macrófagos, previne a formação de AHA (SEYDEL et al., 2000). 

A E. histolytica pode direcionar a resposta imune para o tipo Th-2 conveniente para 

uma invasão bem sucedida em indivíduos suscetíveis (MURRAY,1998). 

 Uma resposta imune do tipo Th1 parece ser responsável pela contensão da progressão 

na amebíase invasiva (KRETSCHMER, LÓPEZ-OSUNA, 1990). Dessa forma, indivíduos 

portadores de sintomas para amebíase intestinal ou invasiva apresentam concentrações mais 

elevadas de IL-4, IL-10 e TGF-β quando comparados com controles. Indivíduos 

assintomáticos portadores de Entamoeba sp., não apresentam diferenças significativas nas 

concentrações dessas citocinas quando comparadas ao grupo controle. De uma forma geral, as 

interleucinas IL-4, IL-10 e TGF-β, apresentam a capacidade de suprimir a resposta imune 

celular, resultando em uma infecção sintomática (BANSAL et al, 2005). Com a progressão 

das lesões no fígado, a população celular que circunda as lesões se altera sendo a presença de 

macrófagos fato marcante durante o desenvolvimento dos granulomas, que por sua vez são 

indicativos de uma resposta polarizada Th2. A formação destes parece ser induzida por 

macrófagos ativados por citocinas como IL-4 e IL-13 (GORDON, 2003; WILSON et al., 

2007).  

As células natural killer (NK), linfócitos efetores da imunidade inata, se infiltram nos 

abscessos hepáticos amebianos e passam a ser fonte de IFN-γ no início do desenvolvimento 

do abscesso. Assim, camundongos deficientes de células NK, desenvolvem abscessos maiores 

do que os respectivos controles (LOTTER et al., 2006).  

Em fase aguda de amebíase hepática em gerbil, foram encontrados altos níveis de IL-2 

e de IL-4 e baixos níveis de TNF-α em sobrenadantes de suspensões celulares de linfonodos, 

até o quinto dia após a inoculação de E. histolytica (CAMPBELL; CHADEE, 1997). 

A resposta imune adaptativa, caracterizada por sua especificidade e memória é 

mediada por linfócitos B e T e a resposta imune inata em mamíferos, primeira linha de defesa 

é mediada por macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e células endoteliais (HALLMAN 

et al., 2001; JANSSENS; BEYAERT, 2003; MICHELSEN et al., 2004). 
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Além dos macrófagos, ocorre também uma supressão das células T. Em pacientes 

recuperados com amebíase hepática houve uma desproporção de células TCD4+ e TCD8+ e 

uma proliferação anormal quando estimulados com o mitógeno de células T, concanavalina A 

(Con A). A contagem total de células T foi normal, havendo um grande aumento de TCD8+ e 

uma diminuição de TCD4+. Um ano após a infecção, muitos pacientes voltam a apresentar 

uma proporção normal de TCD8+ : TCD4+ e o grau desta proporção se correlaciona com a 

proliferação com concanavalina A (Con A) (SALATA; MARTINEZ-PALOMO; MURRAY, 

1986). 

Em animais também ocorre uma imunosupressão, onde insuficientes níveis de IL-2, 

principal fator de proliferação de linfócitos T, é uma explicação provável para a supressão de 

células T “naive” com Con A quando se utilizam soros de animais infectados (CAMPBELL; 

GAUCHER; CHADEE, 1999). Em soros de pacientes humanos recuperados recentemente da 

doença, também houve uma supressão da proliferação de linfócitos T com antígenos de E. 

histolytica. Na presença de soros não imunes, os linfócitos de pacientes com amebíase 

hepática, proliferam muito e produzem IFN-γ, enquanto que com soros imunes a proliferação 

é muito diminuída com pouca ou nenhuma produção de IFN-γ (SALATA et al., 1990). 

 

1.4 Amebíase Hepática–Tratamento 

 

Existem dois tipos de medicamentos para tratar amebíase que são os anti-amebianos 

de tecidos como o 5-nitroimidazol e, os luminais como o furoato de diloxanida e a 

paramomicina. Doença invasiva deve ser tratada com anti-amebiano de tecido seguido por 

amebicida luminal (WHO, 1997). 

O metronidazol é o anti parasitário mais utilizado no tratamento da amebíase, tanto 

para a intestinal quanto para a hepática, variando na dose que é maior para o AHA. Da família 

do 5-nitroimidazol é ineficaz contra infecções do lúmen intestinal, apresenta efeitos colaterais 

e seu uso generalizado e desnecessário pode desenvolver resistência à droga (IRUSEN; 

JACKSON; SIMJEE, 1992). A utilização de novas moléculas para o controle da resposta 

imune na amebíase é importante, porque existem poucos medicamentos para o tratamento da 

doença. 
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1.5 Melatonina 

 

Melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é um derivado do aminoácido essencial 

triptofano, e é um composto sintetizado principalmente pela glândula pineal. Foi isolada em 

1958 por Lerner à partir da glândula pineal de bovinos (LERNER et al., 1958). 

À princípio, quando foi isolada, acreditava-se que a melatonina era um hormônio 

exclusivo da glândula pineal. Com a utilização de anticorpos altamente específicos e métodos 

de detecção, a melatonina foi detectada em vários locais extrapineais não endócrinos, como o 

sistema imune (CARRILLO-VICO et al., 2004; KVETNOY, 2002; KVETNOY, 1999). É 

sintetizada também na retina (FAILLACE et al., 1995), trato gastrointestinal (BUBENIK, 

2002; HUETHER et al., 1992), pele (SLOMINSKI et al., 2002) e leucócitos (CARRILLO-

VICO et al., 2004) presentes tanto no sangue periférico (LOPEZ-GONZALEZ et al., 1993) 

como na medula óssea (CONTI et al., 2000; TAN et al.,1999), ambos sintetizam melatonina. 

A melatonina é encontrada não só em órgãos distintos como também em vários 

organismos e sua versatilidade funcional se reflete em sua ampla distribuição dentro de 

organismos distantes filogeneticamente, de bactérias aos seres humanos. Tem sido 

identificada em todo o reino animal e vegetal, em organismos unicelulares e invertebrados 

(HARDELAND; POEGGELER, 2003; SRINIVASAN et al., 2010 ). A principal função da 

melatonina é mediar sinais escuros com possíveis implicações no controle da ritmicidade 

circadiana e sazonalidade (YONEYAMA; HASHIMOTO; HONMA, 1999). 

A secreção da melatonina na glândula pineal de mamíferos é proporcional à duração 

da noite, funcionando como um sinal biológico da escuridão. Esta informação temporal serve 

para sinalizar aos outros sistemas sobre a época do ano e hora do dia. As propriedades 

cronobióticas são uma função fisiológica importante desta indolamina, com relevância clínica 

em fases e períodos de mudança como o “jet lag” e trabalho por turnos (ARENDT; SKENE, 

2005; RAJARATNAM; ARENDT, 2001). 

A liberação circadiana noturna da melatonina tem uma profunda influência em 

processos fisiológicos do organismo. Primordialmente sincroniza o organismo com o 

fotoperíodo influenciando diferentes funções fisiológicas como reprodução, metabolismo, 

sazonalidade, termorregulação, propriedades imunomodulatórias e envelhecimento e em 

patofisiologias como câncer, desordens do sono, epilepsia, desordens afetivas sazonais e 

doenças oculares (FEYCHTING et al., 1998; YU et al., 1993;). 
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A melatonina é um poderoso antioxidante (TAN et al.,1993) e foi demonstrado que 

age sequestrando diferentes tipos de radicais livres in vitro (POEGGELER et al., 1996), em 

fluidos corporais (DU PLESSIS et al., 2010) e em células (ZAVODNIK et al., 2006). 

Por consequência, ocorre uma diminuição de espécies reativas de oxigênio 

melhorando patologias relacionadas como hipertensão (REITER et al., 2009), aterosclerose 

(BRONCEL et al., 2007), câncer (RAVINDRA et al., 2006), isquemia (REITER et al., 2005), 

doenças neurodegenerativas (SKAPER et al., 1999). Além disso, a melatonina previne 

envelhecimento (REITER et al., 1998). 

Em espécies diurnas e noturnas, a ausência de luz à noite estimula a biosíntese da 

melatonina. Sinais elétricos originados na retina, alcançam o núcleo supraquiasmático, o qual 

envia sinais via núcleo paraventricular para a medula espinhal e então para o gânglio cervical 

superior do sistema nervoso simpático. As fibras terminam ao nível dos pinealócitos. Uma 

maior liberação de noradrenalina, provocada pela ausência de luz, estimula receptores α1 e β 

adrenérgicos dos pinealócitos que desencadeiam uma série de respostas intracelulares, 

ativando enzimas que levam à síntese da melatonina (YU et al., 1993). 

Com a captação ativa do seu precursor o aminoácido triptofano da circulação para a 

glândula pineal, ocorre a síntese da melatonina através de quatro etapas enzimáticas 

intracelulares sucessivas que começam com o triptofano passando por 5-hidroxitriptofano, 

serotonina, N-acetilserotonina , até a formação da melatonina (KLEIN, 1999). 

À noite a melatonina é secretada e atinge um valor de pico de 80-150 pg/ml entre meia 

noite e três horas da manhã, enquanto a sua concentração durante o dia é baixa (10-20 pg/ml) 

(DZIEGIEL, PODHORSKA-OKOLOW; ZABEL, 2008). Uma vez formada, a melatonina 

não é estocada na glândula pineal, mas difunde para o líquido cefalorraquidiano ou 

diretamente para o sangue (TRICOIRE et al., 2003). Na circulação, é metabolizada no fígado 

e excretada pela urina na forma de seu principal metabólito que é o sulfato 6-OH-melatonina 

(CLAUSTRAT et al., 2005; HIRATA et al.,1974). É uma indolamina, com capacidade para 

entrar em qualquer compartimento celular ou fluido corporal, por possuir dois grupamentos 

em sua estrutura o que a torna uma molécula anfifílica facilitando também a sua ligação com 

receptores. Por ser altamente lipossolúvel, ela passa facilmente da circulação periférica para 

células e outros fluidos corporais (HARDELAND et al., 2006). 

A melatonina produzida por órgãos não endócrinos, não é regulada por ciclos 

circadianos, mas respondem a outros sinais exercendo um efeito parácrino ou autócrino 

(CARRILLO-VICO et al., 2004). A mais alta produção de melatonina no organismo ocorre na 

medula óssea (concentrações em micromolar) e excede em pelo menos duas vezes mais os 
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níveis no plasma, de maneira que concentrações locais de melatonina podem ser diferentes 

daqueles regulados por suas funções neuro endócrinas (CARRILLO-VICO et al., 2005). 

A concentração de melatonina no plasma varia de acordo com o ciclo circadiano e 

seus efeitos no organismo, são periódicos (REITER, 1999). A melatonina se liga a receptores 

específicos e alvos intracelulares exercendo efeitos regulatórios nas células (CARLSON, 

1989; PANDI-PERUMAL, 2008). 

As células expressam receptores MT1/MT2 em sua membrana plasmática que 

desencadeiam sinalização intracelular pela adenilato ciclase ou proteína G dependendo do 

ambiente intracelular. Devido à pequena estrutura lipofílica da melatonina, ela atravessa 

facilmente as membranas biológicas, e a maioria de suas ações são mediadas por receptores 

de membrana e nucleares, como a superfamília de receptores hormonais nucleares RZR/ROR. 

Alguns autores relatam que receptores nucleares da melatonina estão relacionados aos efeitos 

imunomodulatórios (CARRILLO-VICO et al., 2003; REPPERT et al., 1994). 

 

1.6 Melatonina-Sistema Imune 

 

A melatonina, principal hormônio secretado pela glândula pineal tem um importante 

papel neuroimunomodulatório. Os linfócitos expressam receptores para vários hormônios, 

inclusive para a melatonina (BLALOCK, 1994). 

Quantidades relativas de melatonina são sintetizadas biologicamente no homem, por 

células sanguíneas mononucleares periféricas (CARRILLO-VICO et al., 2004), atuando no 

sistema imune regulando a produção de citocinas por células imunocompetentes. Aumenta a 

produção de IL-2, IFN-γ e IL-6 por células mononucleares humanas cultivadas (GARCIA-

MAURINO et al., 1997). 

Através dos receptores de membrana e nucleares de melatonina acredita-se que a 

melatonina influencie células do sistema imune. Ambos são encontrados em leucócitos e os 

receptores de membrana são encontrados principalmente em linfócitos TCD4+, mas também 

em TCD8+ e células B (GARCIA-MAURINO; GONZALES-HABA; CALVO, 1997; 

MAESTRONI, 2001; POZO et al., 1997). A melatonina modula a resposta proliferativa de 

linfócitos estimulados. Induz a produção de citocinas por células mononucleares sanguíneas 

humanas via receptores nucleares de melatonina (GARCIA-MAURINO et al., 1998 ). 

Apesar de ainda não bem esclarecido, acredita-se que a melatonina atue na fagocitose 

e na apresentação de antígenos, melhorando a resposta imune. Macrófagos de baço aumentam 

a apresentação de antígenos para células T, após tratamento com melatonina, levando à uma 
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maior expressão de MHC classe II e a um aumento da citocinas pró inflamatórias IL-1 e TNF-

β (PIOLI et al., 1993). 

A melatonina induz a um aumento de IL-12 que leva as células T a uma diferenciação 

para fenótipo Th1 (MAESTRONI; CONTI; PIERPAOLI, 1986). A IL-12 induz células T e 

NK a produzirem IFN-γ para aumentar a atividade citotóxica das células NK, para agir como 

mitógeno ou comitógeno para células T e NK e para aumentar a geração de linfócitos T 

citotóxicos (TRINCHIERI, 1997). A melatonina aumenta a atividade das células NK em 

humanos, e aumenta a produção de células NK e monócitos na medula óssea de camundongos 

(ANGELI; GATTI; SARTORI, 1987; CURRIER; MILLER, 2000). 

A melatonina possui também propriedades antioxidantes que aliada a sua capacidade 

de atravessar membranas celulares, age como um receptor independente de radicais livres e 

com um grande espectro antioxidante (TAN et al., 2007). É um potente sequestrante de 

radicais livres eliminando diretamente radical hidroxila que é altamente tóxico além de outros 

radicais contendo oxigênio centralizado. Possui efeito antioxidante também pelo aumento dos 

níveis das enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase, glutationa peroxidase e 

glutationa redutase. Inibe a enzima pró oxidante, óxido nítrico sintase (MANEV et al., 1996). 

Com a pinealectomia em ratos ou inibição da luz em seres humanos, observou-se que 

houve uma inibição do ritmo diário exibido pelo sistema de defesa antioxidante. Nos seres 

humanos existem pouco dados sobre os efeitos protetores da melatonina contra os radicais 

livres (HERRERA et al., 2001). 

Enquanto a melatonina tem um efeito regulatório positivo sobre a resposta imune, 

alguns trabalhos científicos apontam que esta molécula tem uma ação anti-inflamatória que 

age inibindo a resposta imune em alguns casos. Acredita-se ser em parte, devido à uma 

indução de resposta Th2 com a produção da citocina IL-4, que acaba inibindo as células Th1 

(SHAJI et al., 1998). 
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2 OBJETIVO  

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar um possível efeito imunomodulatório da 

melatonina sobre a infecção hepática de ratos Wistar, infectados com a cepa HM1-IMSS de E. 

histolytica através dos seguintes parâmetros: 

 

 análise por citofluorimetria de fluxo das populações de células TCD3+, 

TCD4+, TCD8+, CD45+ e CD161+. 

 

 dosagem das citocinas: IFN-γ (Th1) e IL-4 (Th2) 

 

 dosagem de Óxido Nítrico 

 

Desta forma, o estudo dos possíveis efeitos da administração de Melatonina durante a 

fase aguda da formação do abscesso hepático amebiano em ratos Wistar, foi realizada em um 

curto espaço de tempo utilizando metodologias de fácil execução que certamente oferecerão 

dados importantes que servirão de base para futuros trabalhos envolvendo doenças 

parasitárias e modulação do eixo Hipotálamo - Hipófise - Adrenal. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar uma possível ação imunomodulatória da 

melatonina, devido à existência de poucos medicamentos disponíveis com um mínimo de 

efeitos colaterais, podendo este hormônio colaborar no tratamento da amebíase. 

A proposta deste trabalho é inédita, visto não se encontrar disponível outros trabalhos 

que relatem a ação da melatonina durante a infecção hepática por E. histolytica em ratos 

Wistar. Como aproximadamente 1% dos casos clínicos de amebíase envolvem o fígado 

(HAQUE et al., 2003), é importante o estudo da amebíase hepática em modelos experimentais 

murinos resistentes à esta doença. Dessa forma, os experimentos nos permitiram conhecer um 

pouco mais da resposta imune na relação parasita-hospedeiro durante a amebíase hepática. O 

uso de modelos animais resistentes é muito importante na infecção por E. histolytica, para 

obtermos informações sobre tipos celulares e possíveis mecanismos envolvidos na resposta 

imune contra este parasita. Ratos, camundongos e cobaias têm sido muito usados em estudos 

de resistência amebiana à infecção intestinal ou hepática, e ainda moléculas como citocinas 

pró-inflamatórias e óxido nítrico encontram-se envolvidos na rejeição amebiana 

(TSUTSUMI; SHIBAYAMA, 2006). 

Como já é de conhecimento a melatonina possui um significante efeito 

imunomodulatório. Nosso grupo de pesquisa já fez uso deste hormônio como agente 

imunomodulador na infecção experimental por Trypanosoma cruzi onde foi demonstrada uma 

redução significativa da parasitemia durante a fase aguda da infecção, além de um aumento 

nos níveis de IL-2 e IL-12 em animais suplementados com melatonina (SANTELLO et al., 

2007; SANTELLO et al., 2009). 

Enfatizamos que a utilização da Melatonina não pode ser considerada como uma 

substância destinada à cura da doença, mas sim uma substância com ação imunoestimuladora, 

conforme inúmeros trabalhos anteriormente publicados (GUERRERO; REITER, 2002; 

MAESTRONI, 2001). A intenção desta pesquisa foi utilizar este hormônio como agente 

imunomomodulador colaborando no tratamento da amebíase hepática junto com os 

medicamentos já existentes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais  

 

Foram utilizados ratos da linhagem Wistar, machos jovens com idade compreendida 

entre 45 a 50 dias, pesando 140-150g, provenientes do biotério central da Universidade de 

São Paulo, Campus Ribeirão Preto. Esses animais foram mantidos em caixa plástica com 

maravalha a uma temperatura ambiente de 23 ± 2oC, em ciclo claro/escuro de 12/12 horas, em 

número de 5 animais por caixa com ração específica para roedores e água ad libitum. Os 

experimentos foram conduzidos com aprovação do Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto (Protocolo número 

11.1.90.53.3). 

 

4.2 Cultura de Entamoeba histolytica 

 

Trofozoítos de E. histolytica cepa HM1-IMSS, foram mantidos em cultura axênica em 

meio de cultivo BI-S-33 (DIAMOND et al., 1978), suplementado com 15% de soro bovino 

adulto inativado, 3% de Vitaminas Diamond (Biofluids), 100U/ml de penicilina e 100 µg/ml 

de estreptomicina em tubos de borosilicato à 37°C em condições anaeróbicas (CERVANTES-

REBOLLEDO et al., 2009). Os repiques das cepas foram realizados três vezes por semana, e 

os parasitas utilizados em fase exponencial de crescimento para a inoculação dos ratos Wistar. 

As culturas de trofozoítos foram colocadas em gelo por 10 minutos. Os trofozoítos foram 

então centrifugados a 500g por 7 minutos e os sedimentos foram agrupados e levados à 

câmara de Neubauer para contagem do número de parasitas. Os inóculos foram ressuspensos 

em meio BI-S-33 e acertados para 2x106 em 150µl de meio BI-S-33. Os parasitos foram 

gentilmente cedidos pelo Laboratório de Amebíase da UFMG do Prof. Dr Edward Félix da 

Silva e mantidos no Laboratório de Parasitologia Profª Dra. Rosa Domingues Ribeiro da 

FCFRP-USP. 

 

4.3 Infecção 

 

Decorridos os dias de ambientalização, os animais dos grupos infectados foram 

inoculados no fígado com 2 x 106  trofozoítos de E. histolytica da cepa HM1–IMSS como 

descrito à seguir: 
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4.3.1 Inoculação de Fígado de Ratos com Cultura de E.histolytica  

 

Após anestesia com associação de 1ml de xilazina 20mg/ml + 1ml de cloridrato de 

cetamina 10% (100mg/ml) utilizando 0,1 a 0,15ml da associação/100gramas (peso do animal) 

por via intramuscular, o animal foi fixado em mesa limpa dentro do fluxo laminar, sendo feita 

a assepsia do abdômen com álcool iodado e em seguida com o auxílio de pinças e tesouras  

cirúrgicas estéreis e bisturi, foi feita a laparotomia com incisão mediana longitudinal, de 

aproximadamente 1,0 a 1,5cm de comprimento, abaixo do apêndice xifóide. Depois de 

seccionado o peritônio, o fígado foi facilmente exposto e com uma seringa de 1ml graduada 

ao centésimo, com uma agulha 10 x 5 foi inoculado no parênquima hepático a suspensão de 

amebas em meio BI-S-33. O volume inoculado foi de 150µl contendo 2x106 amebas e em 

seguida o peritônio e a pele do animal foram suturados com fio de nylon estéril. Os animais 

foram acondicionados em gaiolas e mantidos sob observação até a eutanásia. 

 

4.4 Grupos de Animais 

 

Foram utilizados 5 grupos contendo 5 animais para cada grupo, totalizando 25 animais. 

 

GRUPO INFECTADOS: 

I - infectados no fígado com trofozoítos de E.histolytica ; administração oral de  

PEG 400 / Água Milli-Q*; 

I MEL -  infectados no fígado com trofozoítos de E.histolytica; tratados com melatonina; 

 

GRUPOS NÃO INFECTADOS: 

CONTROLE - sem qualquer manipulação no fígado ou seja sem inocular trofozoítos de 

E.histolytica e sem meio BI-S-33; não tratado com melatonina e sem administração oral de 

PEG 400/ Água Milli-Q; 

SHAM - não infectados no fígado com trofozoítos apenas meio BI-S-33**; não tratados com 

MEL e com administração oral de PEG 400/Água Milli-Q;  

NI MEL - não infectados no fígado com trofozoítos de E.histolytica apenas com meio BI-S-

33; tratados com melatonina; 

* PEG 400 / Água Milli-Q é o veículo diluente da melatonina. 

** Meio BI-S-33: meio de cultura dos trofozoítos de E.histolytica. 
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4.5 Eutanásia e Coleta de Sangue 

 

A eutanásia foi feita por decapitação com utilização prévia de Tribromoetanol (2,5%) 

dose de 0,01 ml/grama. Após a morte dos animais, foram coletados 5 ml de sangue em tubos 

plásticos sem anticoagulante para obtenção de soro.  

 

4.6 Dias de Experimento 

 

Os experimentos foram realizados no 6° dia após o inóculo infectante. Cada 

experimento foi repetido em triplicata. 

 

4.7 Suplementação de Melatonina 

 

A melatonina (Sigma, Chemical Co) foi administrada na dose de 5mg / kg diluída em 

PEG 400 / Água MILLI-Q (1:1) via oral por gavagem aos ratos Wistar machos em todos os 

dias desde a inoculação do parasita E. histolytica, no fígado dos animais até o sexto dia após. 

Aos grupos controle foi administrada via oral o veículo PEG 400 / Água Milli-Q. A dose foi 

baseada em estudos com outro parasita Trypanosoma cruzi e melatonina onde se observou um 

efeito imunomodulatório deste neurohormônio (SANTELLO et al., 2007). 

 

4.8 Quantificação de Nitrito 

 

Foram injetados 10ml de meio RPMI 1640 completo a 4°C na cavidade peritoneal dos 

ratos e após leve massagem foi retirado o líquido peritoneal. Estas células foram centrifugadas 

por 15 minutos à 1500 rpm , o sobrenadante desprezado. O pellet foi ressuspenso em 1ml de 

RPMI 1640 completo contendo 10% de soro bovino fetal e antibiótico. As células foram 

diluídas em solução de Turk, contadas em câmara de Neubauer e as concentrações foram 

acertadas para 5x106 células/ml. As células foram cultivadas em placas de 96 poços, com o 

volume 100 µl/poço contendo 5x106 cel/ml e nos poços controle foram adicionados 100 

µl/poço de LPS (10µg/ml) e incubadas em estufa contendo 5% de CO2 por 48 horas à 37°C. 

Após este período, a placa foi centrifugada à 1500 rpm por 4 minutos à 23°C e 100 µl do 

sobrenadante foi transferido para outra placa de 96 poços. 

A quantidade de nitrito acumulada nos sobrenadantes das culturas de macrófagos 

peritoneais foi dosada por espectrofotometria utilizando-se reagente de Griess, e a revelação 
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da reação por meio de leitor de microplacas utilizando filtro de 540nm. A curva padrão de  

200 µm até 6µm foi realizada utilizando nitrito de sódio com diluição seriada na base 2 

(HRUBY et al., 1997; TERENZI et al., 1995).  

 

4.9 Análise Fenotípica das Populações Celulares por Citofluorimetria de Fluxo 

 

Para a realização desta análise por citometria, foram utilizadas células do baço que 

foram maceradas em 5ml de meio RPMI 1640 (GibcoBR) em peneiras com porosidade. Em 

seguida, as células foram centrifugadas 1000 rpm por 15 minutos a 10°C, sendo o 

sobrenadante descartado e as células ressuspensas em 10ml de RPMI completo (com soro 

bovino fetal inativado). Os tubos foram cuidadosamente homogeneizados e pipetado 20µl 

desta solução em 980 µl de solução de Turk para contagem das células em câmara de 

Neubauer.  

A contagem de linfócitos TCD3+,  TCD4+,  TCD8+,  CD45+ e CD161+ foi realizada 

por citometria de fluxo, baseada em anticorpos monoclonais, marcados com substâncias 

fluorescentes dirigidos contra antígenos de superfície destas células. Foram utilizados nos 

experimentos anticorpos monoclonais conjugados com PE ( r-phicoeritrin), FITC (Fluorescein 

isotiocianate), PERCP (Peridin Clorofil Protein), APC ( aloficocianina). 

As marcações das células do baço foram ressuspensas a uma concentração de 1x107 

células /ml em tampão fosfato (PBS) contendo 1% de soro bovino fetal (SBF) e 0,1% de azida 

sódica (Tampão de FACS). Em seguida alíquotas de 200 µl, foram pipetadas em placas de 96 

poços fundo em U e centrifugadas à 2000 rpm por 4 minutos a 10°C, sendo o sobrenadante 

descartado. 

O “pellet” foi suavemente agitado e as células incubadas com 30 µl Fc-Block (soro de 

camundongo (evita ligações inespecíficas)) em tampão de FACS por 30 minutos a 4°C. 

Após foi adicionado 170 µl de tampão de FACS às células que foram centrifugadas a 

2000 rpm por 4 minutos a 10°C, e o sobrenadante descartado. 

 As células foram marcadas com anticorpos monoclonais relevantes conjugados com 

anti CD3+ FITC, anti CD4+APC, anti CD8+ PerCP, anti CD45+PE e anti CD161+PE ( 

diluídos em tampão de FACS (1:30), incubadas por 30 minutos a 4°C protegidas da luz. Após 

foram lavadas três vezes com 200 µl de tampão de FACS e centrifugadas a 2000 rpm durante 

4 minutos. As células foram ressuspensas em 0,5ml de tampão de FACS. A aquisição e 

análise dos dados foram realizadas em citômetro de fluxo [ FACScan Becton Dickinson, 
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Sunnyvale, CA] e 20.000 células foram analisadas. Foi utilizado o software DIVA- BD para 

análise dos resultados. 

 

4.10 Dosagens de Citocinas: 

 

4.10.1 Dosagens de IFN-γ e IL-4 

 

As concentrações de citocinas nos soros dos animais foram quantificadas, à partir do 

6° dia após a inoculação dos fígados dos ratos Wistar com E. histolytica através da técnica de 

imunoensaio enzimático quantitativo (ELISA) utilizando Kit da R&D Systems ( Minneapolis, 

MN, USA). As placas de poliestireno de 96 poços, já vieram sensibilizadas com anticorpos de 

captura anti citocinas para ratos. e as curvas foram preparadas com quantidades conhecidas 

das citocinas de acordo com o fabricante. Os limites de detecção para a citocina IL-4 foi de 

15,6 pg/ml e para o IFN-γ foi de 31,2 pg/ml. As amostras foram preparadas em duplicatas e as 

leituras foram feitas em leitor de microplacas( Teccan, Modelo Sunrise) à um comprimento de 

onda 450 nm. 

 

4.11 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas dos dados deste trabalho foram realizadas através do programa 

GraphPad Prism versão 5.0. Para a significância estatística (P< 0,05) entre os grupos foi 

utilizada a análise de variância One-way ANOVA e post test de Bonferroni. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A amebíase é uma doença parasitária que debilita muitas pessoas em várias partes do 

mundo, e a incidência deste protozoário continua aumentando, sem que se tenha desenvolvido 

uma vacina para esta doença. 

Em regiões endêmicas com condições sanitárias precárias, a morbidade e a 

mortalidade da amebíase são altas, e a busca de novas substâncias visando um mínimo de 

efeitos colaterais ao paciente é muito importante, principalmente quando se trata da amebíase 

hepática que é potencialmente fatal.  

Como é de conhecimento, a incidência da amebíase hepática no homem é de menos de 

1%, o que nos leva a caracterizá-lo como resistente à esta doença. Dessa forma, escolhemos 

como modelo experimental ratos da linhagem Wistar que são resistentes à amebíase hepática. 

Este trabalho avaliou a ação imunológica protetora da melatonina durante a amebíase hepática 

experimental, através da infecção no fígado com trofozoítos da cepa HM1-IMSS de E. 

histolytica.    

A melatonina é uma molécula pleiotrópica que pode agir em diferentes etapas do 

processo inflamatório. Na fase aguda a melatonina exerce um papel pró-inflamatório ativando 

mediadores como fosfolipase (PLA2), lipoxigenase (LOX) e citocinas. Quando o processo 

inflamatório evolui para a fase crônica, apresenta um efeito contrário, modulando 

negativamente os mediadores PLA2, LOX e citocinas, induzindo nos leucócitos uma via de 

sobrevivência e atuando como antioxidante. A funções pró e anti-inflamatórias da melatonina 

promovem, regulam e podem neutralizar a inflamação simultaneamente (RADOGNA; 

DIEDERICH; GHIBELLI, 2010).  

De um modo geral, os nossos resultados demonstraram uma ação pró-inflamatória da 

melatonina, no sentido de melhorar a resposta imune do hospedeiro, através de um aumento 

no total de células T (TCD3+, TCD4+, TCD8+) (Figuras 2, 3 e 4). Nossos dados 

indiretamente corroboram os de SANTELLO et al., (2009) onde esses autores trabalhando na 

fase aguda da infecção experimental com Trypanosoma cruzi também observaram um 

aumento dessas populações celulares nos animais orquiectomizados infectados e tratados com 

melatonina.   

O óxido nítrico (NO) é uma molécula com importante papel no desenvolvimento da 

amebíase hepática, e isto foi demonstrado por estudo in vitro, onde a proliferação de 

trofozoítos de E. histolytica diminuiu, sugerindo um papel protetor na amebíase (KOLB; 

KOLB-BACHOFEN, 1992; LIN et al., 1994). Em outro estudo in vitro, detectou-se a morte 
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de trofozoítos de E.histolytica mediada por NO produzido por macrófagos ativados (J.-Y.; 

SEGUIN; KELLER; CHADEE, 1994). 

Deve-se ressaltar que a alta produção de NO pode ser prejudicial às células do 

hospedeiro agravando o quadro clínico e patológico através de um mecanismo onde o NO 

pode alterar as pontes dissulfeto e os grupos heme das proteínas assim como as bases de DNA 

(LOWENSTEIN; DINERMAN; SNYDER, 1994). 

Nossos dados revelaram que tanto os macrófagos peritoneais de ratos Wistar 

estimulados ou não com LPS e tratados com melatonina, apresentaram uma redução 

significante nos níveis de nitrito em relação aos grupos controles não tratados com melatonina 

(Figuras 9B e 9A). De certa forma podemos relatar uma ação anti-inflamatória da melatonina 

no sentido de atenuar a produção excessiva de nitrito a fim de evitar danos mais sérios ao 

hospedeiro. Esses dados podem ser fundamentados ao analisarmos o trabalho de Mauriz et al., 

2012. Neste estudo, os autores sugerem que o papel anti-inflamatório da melatonina seja 

exercido através da regulação de diferentes vias moleculares tais como modulação de fatores 

de transcrição como, por exemplo, o fator nuclear kappa B (NF-κB) (MAURIZ et al., 2012). 

O NF-κB é um fator de transcrição pleiotrópico que regula genes que expressam várias 

enzimas como a óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e a ciclooxigenase-2 (COX-2), e 

citocinas pró-inflamatórias. Estas citocinas podem se deslocar para diferentes tecidos 

ocasionando nestes, modificações estruturais e funcionais (KARIN; YAMAMOTO; WANG, 

2004; YAMAMOTO; GAYNOR, 2001; ROSALES-CORRAL, et al., 2010). A melatonina 

através de seu efeito anti-inflamatório inibe a ligação de NF-κB ao DNA provavelmente para 

evitar a sua translocação para o núcleo (CHUANG et al., 1996). Assim, a melatonina diminui 

a expressão das isoformas da oxido nítrico sintase induzível e da ciclooxigenase limitando a 

produção de excessivas quantidades de óxido nítrico, prostaglandinas, leucotrienos bem como 

outros mediadores da inflamação tais como citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão 

(MAURIZ et al., 2012). Nossos resultados sugerem correlação direta com os relatados por 

Mauriz et al, 2012, onde os animais infectados e não infectados tratados com melatonina 

apresentaram uma redução estatísticamente significante nas concentrações de óxido nítrico 

(Figuras 9A e 9B). 

Quanto a estimulação com LPS, nossos dados indiretamente confirmam os 

apresentados por FORSTERMANN et al., (1994) e (2000) onde os autores relatam que a 

enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) não é normalmente expressa nas células, mas 

induzida por lipopolissacarídeos bacterianos (LPS), citocinas e outros agentes. Embora, tenha 

sido primariamente detectada em macrófagos pode ser expressa em qualquer célula ou tecido 
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desde que por agentes indutores adequados. Os nossos dados mostraram uma elevação na 

produção de óxido nítrico nos macrófagos peritoneais de ratos Wistar estimulados por LPS 

(Figura 9 B) em relação aos grupos não estimulados por LPS (Figura 9 A), corroborando 

diretamente com os autores (RAMÍREZ-EMILIANO; GONZÁLEZ-HERNANDE; ARIAS-

NEGRETE, 2005) que observaram que macrófagos peritoneais de hamsters em cultivo 

expressaram RNAm para óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e sintetizaram NO quando 

estimulados por LPS. 

Na literatura alguns trabalhos mostram uma supressão da resposta imune celular 

durante a infecção por protozoários como Leishmania donovani (BARRAL et al., 1991) e 

Trypanosoma cruzi (HAREL et al., 1983). Na amebíase, estudos mostraram também que 

durante a fase aguda da infecção por E. histolytica a resposta de células T é sistematicamente 

suprimida em modelos animais (CAMPBELL; CHADEE, 1997) e em pacientes com 

amebíase hepática (SALATA; MARTINEZ-PALOMO; MURRAY, 1986). 

Em animais infectados ocorre uma imunosupressão, com insuficiente produção de 

células T “naive”. A explicação mais provável para este fenômeno é uma produção 

insuficiente de IL-2, principal fator de proliferação de linfócitos T (CAMPBELL et al., 1999). 

De acordo com SALATA et al., (1990) no homem foi relatada a supressão de células 

T para antígenos de E.histolytica, no soro de pacientes recuperados recentemente de amebíase 

hepática. Os linfócitos de pacientes com AHA proliferam muito em contato com soro não 

imune e produzem IFN-γ. O mesmo não acontece na presença de soro imune onde a 

proliferação de linfócitos T é muito prejudicada e o IFN-γ é pouco ou nada produzido. 

Segundo CAMPBELL (1999) a retirada de anticorpos amebianos do soro imune, não reverte 

o efeito justificando que o soro imune contém fatores que reprimem as respostas de células T.  

Embora, o mecanismo pelo qual a melatonina modula positivamente a resposta imune 

não seja conhecido, parece ser devido a um aumento da fagocitose e apresentação de 

antígenos, mediando a regulação da expressão de citocinas em órgãos como baço, timo, 

linfonodo e medula óssea (SRINIVASAN et al., 2005). Em relação aos nossos dados, as 

concentrações de IFN-γ (Figura 8) apresentaram tendência a uma elevação, porém sem 

significância estatística. A suplementação com melatonina elevou essas concentrações quando 

comparamos os animais infectados e tratados aos animais não tratados com melatonina, 

estando parcialmente de acordo com SALATA et al., (1990) onde relatam uma 

imunosupressão de células T em fase aguda que possivelmente pode ter contribuído para uma 

baixa produção desta interleucina no soro. O trabalho de WU-GUO-DENG et al., (2006) 

indiretamente confirma nossos resultados. Os autores mostraram que o LPS e IFN-γ 
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aumentaram o poder de ligação das distintas isoformas de NF-κB aos promotores de COX-2 e 

iNOS. De maneira oposta, a melatonina inibia a ligação das isoformas de NF-κB a esses 

promotores, consequentemente diminuindo o grau de inflamação, de modo a proteger o 

organismo de uma produção exacerbada desta interleucina.  

No tocante aos níveis de IL-4 nossos dados não apresentaram alterações significativas 

(figura 7). No nosso entendimento esse resultado corrobora diretamente com (SRINIVASAN 

et al., 2005) onde a adição de melatonina possivelmente aumentou diferentes populações 

celulares imprescindíveis para uma resposta Th-1, característica no intuito de conter a invasão 

e multiplicação do parasita no tecido hepático. Dessa maneira as concentrações reduzidas de 

IL-4 sugerem que a melatonina pode ter uma tendência aparentemente a induzir durante a fase 

aguda da amebíase experimental um padrão de resposta do tipo Th-1.  

O trabalho de RAI; HALDAR (2003) mostrou que a administração exógena de 

melatonina através de injeções diárias provocou um aumento no peso de órgãos como o baço 

e o timo em roedores. De acordo com (SZE; LIU; NG, 1993; DEMAS; NELSON, 1998 ) a 

melatonina leva também à um aumento na capacidade proliferativa de células do baço de 

camundongos e segundo (LIEBMANN et al, 1996; MARTINS et al., 1998) aumenta a 

proliferação de linfócitos de ratos. Nossos resultados confirmam diretamente os autores 

(LIEBMANN et al, 1996; MARTINS et al., 1998) ) pois a melatonina possivelmente atuou 

elevando a percentagem no número total de linfócitos T nas populações celulares TCD3+, 

TCD4+ e TCD8+ dos baços dos animais suplementados com melatonina nos grupos 

infectados e não infectados com significância estatística em relação aos animais não tratados 

com melatonina. 

Na amebíase invasiva a produção de anticorpos é o principal efeito imunológico no 

homem, embora não seja sinônimo de resistência à infecção ou proteção imunológica 

(KRUPP; POWELL, 1971). Em casos de amebíase extraintestinal os anticorpos apresentam 

um ação mais efetiva quando comparados com a forma intestinal da doença (KRUPP; 

POWELL, 1971; SALATA; RAVDIN, 1986). Os nossos dados confirmam indiretamente os 

autores (KRUPP; POWELL, 1971) pois houve uma elevação importante na produção das 

células CD45+ nos animais tratados com melatonina quando comparados aos animais não 

tratados (Figura 5), o que indiretamente implica em uma maior produção de anticorpos. A 

elevação significante da porcentagem de células B (Figura 5) com a administração oral de 

melatonina corrobora indiretamente com os dados de (Yu; Miller; Osmond, 2000) que 

demonstraram que a melatonina administrada por via oral pode promover sobrevivência 

substancial de precursores de linfócitos B (anti-apoptose), responsável pela imunidade 
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humoral, na medula óssea. Isto indica que o tratamento com melatonina pode aumentar a 

sobrevivência de células B maduras que são os elementos funcionais da imunidade humoral. 

Em mamíferos, a melatonina exógena atua em respostas imunes não específicas. 

Estimula o aumento de células natural killer (NK) e de monócitos na medula óssea e no baço 

de camundongos (CURRIER; SUN;MILLER, 2000 ), enquanto que no homem, LISSONI et 

al. (1986) descreveu um aumento da atividade das células natural killer (NK) induzido pela 

melatonina. 

As células natural killer (NK) são detectadas no início da amebíase hepática em 

camundongos e desempenham um importante papel na defesa do hospedeiro produzindo IFN-

γ e peptídeos citolíticos após a ativação (LOTTER et al., 2006; TSUTSUMI et al., 1984). Um 

aumento da citotoxicidade das células NK foi detectada em camundongos infectados com 

ameba patogênica comparado com os animais infectados com cepas não patogênicas, 

sugerindo uma defesa das células NK neste modelo animal (KIM, K.H.; SHIN, C.O.; IM, K., 

1993). Os nossos resultados estão de acordo com o trabalho de (CURRIER; SUN; MILLER, 

2000 ) que relataram um aumento de células natural killer (NK) e de monócitos na medula 

óssea e no baço de camundongos após a administração exógena da melatonina, confirmando 

os nossos resultados onde os animais tratados com melatonina tiveram uma elevação 

estatísticamente significativa de células CD161+ em relação aos animais não tratados e 

suplementados com melatonina (figura 6). 

Dessa forma podemos afirmar que a administração exógena de melatonina provocou a 

adequação de respostas imunes efetivas na tentativa de diminuir a replicação parasitária bem 

como as ações patogênicas desta parasitose. 
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7 CONCLUSÕES 

 

De maneira geral a administração oral de melatonina a ratos Wistar infectados com E. 

histolytica exerceu suas ações de molécula pleiotrópica sobre todos os parâmetros analisados, 

ora atuando como uma substância pró-inflamatória aumentando a resistência do hospedeiro à 

infecção que pode ser traduzido pelo aumento de diversas sub-populações celulares. Atuou 

também como uma substância anti-inflamatória diminuindo a produção de NO por 

macrófagos peritoneais no sentido de conter uma exacerbação da resposta inflamatória tão 

danosa ao hospedeiro na amebíase hepática experimental. 
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