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RESUMO 

A fibrose septal pode ser considerada como uma alteração não específica do fígado 

a diversos agentes, e o mecanismo envolvido no estabelecimento deste tipo de 

fibrose parece ser semelhante em diferentes modelos experimentais. Este tipo de 

fibrose pode ocorrer em várias doenças crônicas do fígado, inclusive em infecções 

causadas pelo helminto Capillaria hepatica. Semelhante aos outros processos 

fibróticos, a fibrose septal induzida pela infecção com C.hepatica envolve diversas 

células como: hepatócitos, células estreladas hepáticas, fibroblastos e macrófagos. 

Quando ativados, os macrófagos sofrem modificações induzidas por mediadores e 

podem polarizar em dois tipos celulares: macrófagos pró-inflamatórios 

M1(classicamente ativados) e macrófagos anti-inflamatórios M2 (alternativamente 

ativados). Os macrófagos teciduais hepáticos são capazes de ativar células 

estreladas potencializando o processo de inflamação e/ou reparo. Diante desses 

aspectos, este estudo avaliou o papel dos macrófagos na promoção da fibrose septal 

induzida pelo helminto C.hepatica. Para alcançar estes objetivos, foram realizados 

estudos in vivo com ratos Wistar e estudos in vitro com macrófagos primários de rato. 

No estudo in vivo foram utilizados 95 ratos Wistar de ambos os sexos, que foram 

subdivididos nos seguintes grupos: Grupo I animais sensibilizados com extrato de 

verme e de ovo e ovo+verme de C. hepática. Grupo II animais infectados com 

C.hepatica e tratados com cloreto de gadolínio (GdCl3). Grupo III animais infectados 

com C.hepatica e tratados com Diclorometileno Difosfonato (Cl2MDP). Para o estudo 

in vitro macrófagos peritoneais de rato foram sensibilizados com 20μg/mL do extrato 

proteico de C. hepatica (do ovo imaturo, do verme e ovo+verme) ou o mesmo volume 

de PBS ou LPS por 6 e 24 horas e avaliados quanto à expressão de TNF-α e Arg-1. 

Os resultados obtidos demonstraram que os extratos de C. hepatica isolados ou em 

conjunto falharam em produzir fibrose septal em ratos. Constatou-se também que o 

GdCl3 não foi uma boa alternativa para depleção de macrófagos no modelo de 

capilaríase. Entretanto o tratamento de ratos com o Cl2MDP foi capaz de depletar 

mais de 80% dos macrófagos. Os animais infectados com C.hepatica e tratados com 

Cl2MDP apresentaram menor ativação de células estreladas/miofibroblastos e 

consequentemente desenvolveram menos fibrose septal em relação aos controles. 

Os estudos in vitro demonstraram que os extratos do ovo e do verme C. hepática 

induzem a produção da citocina pró-inflamatória TNF-α e a expressão do marcador 

de macrófagos alternativamente ativados Arginase-1.Diante destes resultados pode-

se concluir que macrófagos são importantes para o estabelecimento da fibrose septal 

induzida por C. hepática e que o extrato do ovo induz a ativação alternativa de 

macrófagos, orquestrando o reparo fibrogênico hepático. 

Palavras chave: Fibrose septal hepática, Capillaria hepatica, Macrófagos, 

Miofibroblasto



 
 

ABSTRACT 

Septal fibrosis can be considered as a nonspecific alteration of the liver to several 

agents, and the mechanism involved in establishing this type of fibrosis appears to be 

similar in different experimental models. This type of fibrosis can occur in several chronic 

liver diseases, including infections caused by the helminth Capillaria hepatica. Similar to 

other fibrotic processes, septal fibrosis induced by infection with C. hepatica involves 

several cells such as: hepatocytes, hepatic stellate cells, fibroblasts and macrophages. 

When activated, macrophages undergo mediator-induced modifications and may 

polarize into two cell types: pro-inflammatory macrophages M1 (classically activated) 

and M2 (alternatively activated) anti-inflammatory macrophages. Hepatic tissue 

macrophages are able to activate stellate cells by potentiating the process of 

inflammation, and / or repair. In view of these aspects, this study evaluated the role of 

macrophages in the promotion of septal fibrosis induced by helminth C.hepatica. To 

achieve these objectives, in vivo studies with Wistar rats and in vitro studies with primary 

rat macrophages were carried out. In the in vivo study, 95 Wistar rats of both sexes were 

divided into the following groups: Group I animals sensitized with extract worm, extract 

egg and extract egg + worm of C. hepatica. Group II animals infected with C. hepatica 

and treated with gadolinium chloride (GdCl3). Group III animals infected with C.hepatica 

and treated with Dichloromethylene Diphosphonate (Cl2MDP). For the in vitro study, rats 

peritoneal macrophages were sensitized with 20 μg / mL of the protein extract of C. 

hepatica (from immature egg, worm and egg + worm) or the same volume of PBS or LPS 

for 6 and 24 hours and evaluated for expression of TNF-α and Arg-1. The results showed 

that extracts of C. hepatica alone or in combination failed to produce septal fibrosis in 

rats. It was also found that GdCl3 was not a good alternative for macrophage depletion 

in the capillariasis model. However, treatment of mice with Cl2MDP was able to deplete 

more than 80% of macrophages. Animals infected with C. hepatica and treated with 

Cl2MDP showed lower activation of stellate cells / myofibroblasts and consequently less 

septal fibrosis in relation to the controls. In vitro studies have demonstrated that egg 

extracts and C.hepatic worm induce the production of the pro-inflammatory cytokine 

TNF-α and the expression of the activated macrophages marker Arginase-1. From these 

results it can be concluded that macrophages are important for the establishment of 

septal fibrosis induced by C. hepatica and that the extract of the egg induces an 

alternative activation of macrophages, orchestrating the hepatic fibrogenic repair. 

 

Key words: Hepatic septal fibrosis, Capillaria hepatica, Myofibroblasts, Macrophages.
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A fibrose septal pode ser considerada como uma alteração não específica 

do fígado a diferentes agentes, e o mecanismo envolvido no estabelecimento 

deste tipo de fibrose parece ser semelhante em diferentes modelos (ANDRADE, 

2008; ZHOU et al., 2014). Este tipo de fibrose pode ocorrer em várias doenças 

crônicas do fígado, inclusive em infecções causadas pelo helminto Capillaria 

hepatica (GALBER & VERNACE, 1974; SOUZA et al., 2006).  

A fibrose septal e as lesões parasíticas induzidas pela capilaríase seguem 

linhas de evolução independentes (OLIVEIRA & ANDRADE, 2001). Da mesma 

forma que outros processos fibróticos, a fibrose septal induzida pela infecção 

com C.hepatica envolve diversas células como: hepatócitos, células estreladas 

hepáticas, fibroblastos e os macrófagos que também participam do 

estabelecimento da fibrogênese (FONSECA et al., 2005). No tecido hepático 

normal as células estreladas hepáticas (CEHs) são responsáveis pelo acúmulo 

e transporte de retinóides (Vitamina A) (FRIEDMAN et al. 1989; MAHER et. al. 

1993).  

A fibrogênese induz mudanças na expressão gênica das células do 

parênquima hepático. Nesse contexto, uma das principais mudanças ocorridas 

em resposta a uma agressão contínua é a ativação de células produtoras de 

matriz extracelular (BACHEM et al., 1992; MELTON et al., 2007). Diversos 

estudos já demonstraram que a principal célula responsável pela síntese de 

material conjuntivo no parênquima hepático é a célula estrelada hepática (CEH).  

Inicialmente, a ativação das células estreladas parece ser causada por estímulos 

parácrinos de células vizinhas, incluindo células do endotélio sinusoidal, células 

de Kupffer e hepatócitos (JARNAGIN et al.,1994). 

Outra célula importante neste processo são os macrófagos, os quais 

podem ser ativados por vários estímulos, incluindo elementos microbianos, 

receptores celulares, citocinas e outros mediadores químicos. Quando ativados, 

os macrófagos sofrem modificações induzidas por esses mediadores e podem 

polarizar em dois tipos celulares: macrófagos pró-inflamatórios 
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M1(classicamente ativados) e macrófagos anti-inflamatórios M2 

(alternativamente ativados) (LEE et al., 2015., YOU et al., 2013).  

Macrófagos teciduais hepáticos (células de Kupffer) exibem uma ativa 

participação na resposta imune. Estes são capazes de ativar células estreladas 

potencializando o processo de inflamação e/ou reparo tecidual. Além das células 

de Kupffer, os monócitos circulantes também são recrutados para o local da 

lesão (LIASKOU et al., 2013). 

A depender do estímulo, as células de Kupffer também se diferenciam em 

macrófagos clássicos ou alternativos. Em infecções parasitárias existem um 

predomínio de células de Kupffer M2 e estas auxiliam no processo de reparo 

produzindo citocinas regulatórias incluindo a IL-10 (MANTOVANI et al., 2013). 

Estudos que utilizaram o tetracloreto de carbono (CCl4) como modelo 

experimental de fibrose hepática, revelaram que, neste modelo, houve um 

aumento na quantidade de macrófagos M2 na área lesada, indicando assim a 

participação destas células na progressão da fibrose hepática (HIRONAKA et al., 

2000). 

Diante desses aspectos, o estudo da participação dos macrófagos e das 

células estreladas hepáticas na promoção da fibrose induzida por C.hepatica 

e a nossa de abordagem metodológica, podem contribuir para o melhor 

entendimento da imunopatogenia da fibrose septal hepática. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Fibrose Septal Hepática 

A fibrose septal hepática, assim como outros tipos de fibrose, é 

caracterizada pelo depósito excessivo de componentes da matriz extracelular 

em resposta à agressões persistentes (HERNANDEZ-GEA & FRIEDMAN, 

2011). Entretanto, a fibrose septal é assinalada pela depósito de estroma 

conjuntivo entre os hepatócitos, gerando finos septos fibrosos que se espalham 

ao longo do parênquima hepático, e estende-se de uma zona portal para outra 

zona portal conectando os espaços-porta entre si, ou do espaço porta para a 

veia central e outras combinações (LEMOS et al., 2003; ASSIS et al., 2004; 

SOUZA et al., 2006; GALVÃO et. al.,1981). 

No tecido hepático normal, a matriz extracelular se apresenta como uma 

rede estrutural que sustenta as células do parênquima. Essa intricada rede 

possui fibras elásticas, colágenas, proteínas multiadesivas (fibronectina e 

lamina) e glicosaminoglicanos (SCHUPPAN et al., 2001). Todo esse conjunto de 

moléculas proporciona ao tecido hepático suporte mecânico e estrutural 

exercendo grande influência na comunicação celular. Devido a sua grande 

importância para o funcionamento adequado do sistema hepático, agentes que 

causem mudanças na composição da matriz extracelular podem comprometer o 

funcionamento do órgão (MCGUIRE et al., 1992; ARRIAZU et al., 2014). O dano 

ao tecido hepático causa mudanças na composição da matriz extracelular e 

diante de agentes lesivos, a matriz passa a produzir uma isoforma espécifica de 

fibronectina a qual está relacionada com a ativação de células produtoras de 

matriz extracelular. O colágeno tipo I é um dos principais constituintes da matriz 

extracelular no tecido hepático fibrótico, e sua expressão é regulada tanto de 

forma transcricional como pós-transcricional (MARILIIS et al., 2016; FREIDMAN, 

2008). 

No fígado, a fibrose ocorre quando os hepatócitos sofrem lesões 

continuas ou são acometidos por reações imunes ou auto-imunes. Diversos 

fatores estão envolvidos na progressão da fibrose. Dentre estes, podemos 
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destacar a estimulação e ativação de vários mecanismos celulares e 

moleculares como: citocinas e fatores de crescimento, os quais regulam a 

síntese de componentes da matriz extracelular. Em estágios avançados a fibrose 

hepática apresenta vários tipos de colágeno e outros componentes da MEC 

inclusive colágeno, fibras elásticas e microfibrilas associadas a elastina 

(BANSAL & FRIEDMAN 2006,  IREDALE et al., 2008). 

A fibrose septal pode ser considerada como uma alteração não específica 

do fígado a diferentes agentes e o mecanismo envolvido no estabelecimento 

deste tipo de fibrose parece ser semelhante em diferentes modelos (IREDALE, 

2007). Geralmente, sua fase inicial é caracterizada por uma reação inflamatória 

seguida de proliferação fibroblástica, aparecimento de células mononucleares, 

proliferação ductular, acompanhada por depósito excessivo de colágeno, 

seguida pela formação de septos celulosos no parênquima hepático, 

modificando a arquitetura normal do tecido hepático, interferindo assim 

diretamente na sua atividade funcional (CAREY & CAREY, 2010; ANDRADE, 

2008). A fibrose septal pode ocorrer em várias doenças crônicas do fígado, tais 

como: cirrose septal incompleta (BARNETT et al., 1992), hepatite crônica septal 

e na resposta induzida pelo Capillaria hepática (GALBER & VERNACE, 1974).  

Estudos utilizando administração de soro de porco como modelo 

experimental de indução de fibrose septal em ratos revelaram que este tipo de 

fibrose possui uma base imunológica. A manifestação de fibrose septal no 

modelo do soro do porco e no da capilaríase parece ser a mesma, sugerindo que 

o mecanismo de indução seja semelhante nestes modelos (BUNCHET et al., 

1996). 

Para melhor caracterizar o modelo de fibrose septal hepática induzida por 

C. hepatica em ratos, uma série de resultados obtidos por nosso grupo é listado 

a seguir numa tentativa de estabelecer as principais características do modelo: 

a) O estudo vascular com injeções de solução de tinta da Índia demonstrou que 

o septo fibroso portal contem predominantemente vasos portais que drenam 

diretamente para dentro dos sinusóides; b) Os septos iniciais, após três semanas 

da infecção, são predominantemente celulares, com células mesenquimais. 
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Adicionalmente há proliferação de vasos sanguíneos (angiogênese) e de ductos 

biliares bastante proeminentes. Após quatro meses, os colágenos de tipo I e III 

predominam. De seis meses em diante, ocorre uma mudança no aspecto dos 

septos fibrosos, que se tornam mais finos e mais escassos, o que coincide com 

o sequestro dos ovos dentro das lesões focais, este processo parece levar à 

perda da antigenicidade dos mesmos e da capacidade de embrionar. Alguns 

septos e alguns ovos ainda persistem após um ano da infecção, mas a maioria 

deles aparece nas colorações histológicas de rotina como ovos vazios; c) Estes 

septos remanescentes aparecem após injeção de tinta da Índia como septos 

condutores, o que possivelmente pode explicar a sua permanência no 

parênquima devido à sua funcionalidade; d) A patogênese da fibrose septal 

hepática induzida por C. hepatica tem permanecido obscura até o momento 

(ASSIS et al., 2004; SOUZA et al., 2006; GOMES et al., 2006). 

Pode-se especular que algum fator ou fatores são liberados durante a 

formação das lesões parasíticas focais que estimulam células no espaço portal 

a proliferarem e formarem os septos fibrosos. Tal fator ou fatores ainda não 

foram identificados. Experimentos realizados com injeções de extratos de 

fígados infectados com C. hepatica ou injeções de ovos imaturos diretamente 

dentro do fígado ou dentro da cavidade peritoneal conduziram a resultados 

negativos (SANTOS et al., 200; FERREIRA et al., 1993,). 

 A fibrose septal e as lesões parasíticas induzidas pela capilaríase 

seguem linhas de evolução independentes indicativas possivelmente, de 

diferentes patogêneses. É possível aumentar as lesões parasitárias por uma 

estimulação antigênica externa ou reinfecções, bem como diminuí-las pelo uso 

de tratamento com esteróides sem interferir com o tipo e quantidade de fibrose 

septal presente (SANTOS et al., 2001). Em ratos submetidos à repetidas 

infecções com C. hepatica, o número de lesões parasíticas focais aumenta, mas 

a fibrose septal permanece inalterada (OLIVEIRA & ANDRADE 2001; SOUZA et 

al., 2006). 

De maneira semelhante a outras infecções parasitárias, a capilaríase 

também é mediada pela ativação de células T helper 2 (Th2), as quais induzem 
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a produção de citocinas como: IL-5, IL-9, IL-13 e IL-4 (MCSORLEY & MAIZELS, 

2012). Infecções helmínticas desencadeiam respostas diferentes a depender 

das características biológicas do parasito, entretanto a maioria aciona respostas 

imunológicas semelhantes. Esta resposta frequentemente inclui citocinas do tipo 

Th2, além de eosinofilia, basofilia e níveis elevados de IgE e IgG1. Alguns 

parasitas como a C. hepatica podem causar lesão tecidual podendo produzir 

reações granulomatosas ou fibróticas. (REIMAN et al., 2006). 

 

2.2 Capillaria hepática 

O Capillaria hepatica é um parasito nematódeo que atinge várias espécies 

de mamíferos, sendo os roedores os principais hospedeiros naturais. 

(SOLOMON & HADLEY, 1971; FUEHRER et al., 2011).  

Este helminto foi inicialmente descrito por Bancroft (1893) com o nome de 

Trichocephalus hepaticus devido a sua semelhança com o Trichocephalus 

trichuris, sendo mais tarde classificado como Hepaticula hepatica. Contudo, foi 

Baylis em 1931, que em um experimento de recuperação de vermes adultos do 

tecido hepático, classificou o gênero Capillaria como Capillaria hepatica. 

Capillaria hepatica é um parasito cosmopolita, tendo sido relatado em 

vários países, de climas e condições ambientais bem diferentes, desde regiões 

geladas do Canadá até as regiões tropicais da África. Observa-se alta 

prevalência de infecção em ratos capturados na cidade de Salvador, Bahia, bem 

como em outras cidades do Brasil e do mundo. Existem poucos relatos de casos 

humanos de capilaríase (GALVÃO 1981; DA ROCHA et al., 2015). 

Estudos sobre a morfologia e aspectos biológicos do verme são difíceis 

de serem obtidos, pois devido a sua estrutura longa, fina e delicada a obtenção 

de vermes inteiros é extremamente trabalhosa. Mesmo diante destas 

dificuldades um detalhado estudo sobre a biologia do verme foi realizado por 

Wright em 1961. Neste estudo ele caracteriza os vermes deste helminto da 

seguinte forma: apresentam simetria bilateral, corpo não segmentado, cilíndrico, 
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revestido por cutícula e apresentam dimorfismo sexual. Os ovos de Capillaria 

hepática possuem forma oval, casca dupla com estrias na casca externa e rolhas 

polares sem protuberâncias (EL NASSERY et al., 1996).  

O ciclo do C. hepatica é direto, necessitando somente de um hospedeiro, 

o qual abriga ovos e vermes adultos no fígado. A infecção por C. hepatica dá-se 

pela ingestão de ovos embrionados, os quais vão eclodir ao nível do ceco 

(FARHANG-AZAD, 1977). As larvas liberadas desses ovos migram através do 

sistema porta para o fígado, onde se desenvolvem até a fase adulta. Nas 

primeiras horas após a ingestão dos ovos embrionados, as larvas migram para 

o ceco, em poucos dias estas larvas migram através do sistema porta para o 

fígado. No fígado as larvas evoluem e atingem a maturidade sexual. Cerca de 

vinte dias após a infecção, as fêmeas se apresentam cheias de ovos. Com um 

mês de infecção, as fêmeas morrem liberando uma grande quantidade de ovos 

no parênquima hepático. Os machos morrem mais tarde, aproximadamente no 

quadragésimo dia pós-infecção (GALVÃO 1981; FERREIRA & ANDRADE 1993; 

ANDRADE et al., 2004).  

Os ovos são liberados para o meio externo após a morte do hospedeiro; 

o processo de liberação dos ovos para o meio ambiente se dá pela desintegração 

da carcaça ou pelas fezes de algum predador que tenha se alimentado do animal 

infectado. Para que os ovos se tornem embrionados eles precisam permanecer 

em um ambiente adequado, com boas condições de luminosidade, umidade e 

temperatura. Uma vez no meio externo, os ovos precisam de aproximadamente 

um mês para se tornarem embrionados e infectantes (FARHANG-AZAD, 1977; 

EL NASSERY et al., 1996). 
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Figura 1 - Ciclo do Capillaria hepatica. CDC, 2012. 

Nos primeiros dias de infecção não é possível notar alterações 

histológicas no tecido hepático. Já na segunda semana de infecção, observam-

se vermes jovens e um discreto infiltrado inflamatório. Na terceira semana, são 

observados vermes adultos acompanhados de uma intensa resposta 

inflamatória com muitos polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos e 

macrófagos (GALVÃO,1981).  

A infecção experimental utilizando C. hepatica como modelo de fibrose 

hepática se apresenta como um modelo valioso e interessante para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos na fibrogênese. 
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2.3 Células estreladas hepáticas CEHs 

 

A fibrogênese induz mudanças na expressão gênica das células do 

parênquima hepático, o que gera alterações nos níveis de citocinas e 

quimiocinas (BACHEM et al., 1992). Esses estímulos geram alterações 

moleculares nas células do fígado. Na fibrogênese hepática uma das principais 

mudanças ocorridas em resposta a uma agressão contínua é a ativação de 

células produtoras de matriz extracelular (MELTON et al., 2007). Neste contexto 

a principal célula responsável pela síntese de matriz extracelular no parênquima 

hepático é a célula estrelada hepática (CEH).  Inicialmente a ativação das células 

estreladas parece ser causada por estímulos parácrinos de células vizinhas, 

incluindo células do endotélio sinusoidal, células de Kupffer e hepatócitos 

(JARNAGIN et al.,1994). 

Desde o seu descobrimento, em 1876, as células estreladas têm 

confirmado sua importância para a manutenção do tecido hepático. Diversos 

estudos têm comprovado a versatilidade e relevância desta célula durante os 

processos de reparo e fibrose. Com o passar dos anos, novas técnicas de 

caracterização utilizando recursos de biologia celular e molecular facilitaram a 

identificação e caracterização das células estreladas (FRIEDMAN, 2008). 

Diversos estudos demonstraram que além de hepatócitos, células 

estreladas hepáticas, fibroblastos e os macrófagos também participam do 

estabelecimento da fibrogênese hepática (SENOO et al., 2010). No tecido 

hepático normal as células estreladas são responsáveis pelo acúmulo e 

transporte de retinóides (Vitamina A). Estes retinóides se acumulam no 

citoplasma da célula formando gotas lipídicas; entretanto, ao serem ativadas 

estas células perdem as gotas lipídicas e aumentam a síntese de matriz 

extracelular. (FRIEDMAN et al. 1989; MAHER et al., 1993).  

No parênquima hepático as células estreladas estão em íntimo contato 

com as células que compõem o tecido; esta interação celular é importante para 

a manutenção da homeostase do órgão. A interação entre as CEHs e as células 
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do sistema imune também é importante para o estabelecimento da resposta do 

tecido hepático aos agentes lesivos (SAFADI et al., 2004; YU et al., 2004). Estas 

células também parecem ser importantes para desenvolvimento dos ductos 

biliares intrahepáticos. Estudos demonstram interações entre células do epitélio 

biliar e células estreladas (LIBBRECHT et al.,2002). 

O processo de ativação da célula estrelada hepática é caracterizado por 

uma alteração fenotípica, gerando uma mudança na função celular, ou seja a 

célula estrelada passa de uma célula armazenadora de vitamina A para uma 

célula com características contráteis e fibrogênicas similares aos miofibroblastos 

(BABA et al., 2004). A ativação das células estreladas hepáticas pode ser 

induzida por produtos sintetizados por células vizinhas, incluindo células de 

Kupffer, células do endotélio sinusoidal e os próprios hepatócitos. Em estágios 

iniciais da lesão hepática, as células endoteliais estimulam a produção de 

fibronectina, a qual por sua vez funciona como agente ativador de células 

estreladas. Células endoteliais também participam na conversão de TGF-β 

inativo para a forma ativa (JARNAGIN et al., 1994). Apesar de outras populações 

celulares contribuírem para a produção de matriz extracelular durante o dano 

hepático, são as células estreladas as principais participantes da fibrogênese. 

Durante a ativação das CEHs há um aumento na expressão de mitógenos 

hepáticos, incluindo o fator de crescimento de hepatócitos (HGF), fator de 

crescimento epidérmico, epimorfina e pleiotrofina (BACHEM et al., 1992; ZARET 

et al.,2002). Produtos da ativação das células estreladas como o TGFβ e o fator 

de crescimento epidérmico (EGF Epidermal Factor Growth) parecem ser 

requeridos para regeneração hepática. Estes fatores de crescimento induzem 

mitose nas células estreladas hepáticas, criando assim um ambiente autócrino. 

(MAHER et al., 1993).   

Essa ativação é controlada por fatores de transcrição como as proteínas 

da família AP-1(proteína ativadora-1), fator Jun D, fator nuclear kB (NF-kB) e 

sinalização intracelular com a participação de moléculas como: Smad, Ras e 

proteínas ativadas por mitógenos MAP. As células de Kupffer também induzem 

a produção de proteína quimiotática de monócitos MCP-1, osteopontina e PDGF, 
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os quais estão envolvidos na ativação das células estreladas hepáticas 

(JOCHUM et al., 2001, KALINICHENKO et al., 2003). A CEH ativada passa a 

expressar genes relacionados à fibrose incluindo α-actina de músculo liso 

(αSMA), receptores para TGFβ, e metaloproteinases. Também ocorrem 

alterações em receptores de membrana, em particular nas integrinas, as quais 

estão envolvidas em processos de ativação e migração celular. As CEHs migram 

para o local lesado pela ação de quimioatraentes (MCP-1 e CXCR2) 

(KALINICHENKO et al., 2003; SMART et al., 2006). 

No início do processo de ativação das CEHs, há um aumento na 

expressão de receptores de TGFβ o qual por sua vez auxilia na indução do 

fenótipo contrátil das CEHs. Os primeiros estímulos estão relacionados com a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) por hepatócitos e colangiócitos 

lesados (NIETO et al., 2002). 

A CEH participa de forma ativa no processo imuno-regulatório do tecido 

hepático (MAHER, 2001). Durante sua ativação, estas células podem amplificar 

a resposta inflamatória através da produção de citocinas e quimiocinas, incluindo 

MCP1 CCL21 RANTES e TGFβ (MARRA et al., 2000; SCHWABE et al., 2003).  

A produção de TGFβ (fator de crescimento transformador beta) pelas células 

estreladas exerce um potente efeito fibrogênico. Receptores para este fator de 

crescimento têm sido extensivamente caracterizados nestas células 

(GRESSNER et al., 2002). O TGFβ é caracterizado por induzir diferenciação e 

proliferação celular e seu aumento já foi documentado tanto na fibrose hepática 

experimental como na fibrose hepática humana (CASTILLA et al., 1991). Danos 

hepáticos de diferentes origens induzem a elevação da produção de TGFβ 

inclusive nas células estreladas (BAUER et al., 1998). O TGFβ é um dos 

principais estimuladores da produção de colágeno I e outros componentes da 

matriz extracelular, como fibronectina e proteoglicanos, e a estimulação destes 

componentes ocorre tanto de forma parácrina como autócrina (BREITKOPF et 

al., 2006).  

Além disso, as células estreladas hepáticas expressam receptores do tipo 

Toll (Toll Like Receptors-TLR) que constituem uma família de receptores 
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envolvidos no reconhecimento de padrões moleculares e geralmente estão 

associados a processos infecciosos. A expressão destes receptores pelas CEHs 

indicam a capacidade destas células em interagir com lipopolissacarídeos 

bacterianos (LPS). Esta função reforça a ideia de que as CEHs podem funcionar 

como células apresentadoras de antígeno, estimulando desta forma a 

proliferação de linfócitos (ANTHONY et al., 2010; WINAU et al., 2008). 

As células estreladas hepáticas também produzem fator estimulador de 

colônia de macrófagos (M-CFS) amplificando a resposta inflamatória durante o 

dano hepático (PINZANI et al.,2001).  Macrófagos hepáticos (células de Kupffer) 

também contribuem para a ativação das células estreladas, induzindo a 

produção de matriz, proliferação celular e liberação da vitamina A (BILZER et al., 

2006). 

2.4 Macrófagos e fibrogênese  

Na fibrogênese os macrófagos têm se mostrado cruciais na mediação da 

inflamação hepática, iniciando o processo fibrótico. Durante o dano hepático, 

estas células são induzidas a produzir citocinas pró-inflamatórias como: TNF-α, 

IL-1β, IL-6 e MCP-1. Células imunes adicionais também são recrutadas 

(FRIEDMAN, 2008; WYNN et al., 2010; TAN et al., 2009).  

Macrófagos são células resultantes da diferenciação celular de monócitos 

em resposta a estímulos endógenos ou exógenos. Este processo de ativação 

está relacionado a alterações quantitativas na expressão de várias citocinas 

gerando modificações fenotípicas e genotípicas, o que leva a célula a adquirir ou 

intensificar diversas características a exemplo da adesão, migração e mudanças 

em receptores específicos (LUCAS et al.,2010). Durante a fibrogênese existe 

uma complexa interação entre diferentes células. Além disso, lesões ao tecido 

hepático ativam uma série de mediadores que induzem o recrutamento de 

células inflamatórias incluindo os macrófagos circulantes. (FRIEDMAN, 2003; 

HERNÁNDEZ-GEA et al., 2012).  

Os macrófagos constituem o sistema fagocitário mononuclear ou sistema 

reticuloendotelial, o qual compreende macrófagos livres e fixos em tecidos; os 
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macrófagos livres são recrutados para o local da lesão, já os macrófagos 

teciduais são originados de células progenitoras desde a fase embrionária 

(YONA et al., 2013). Estas células apresentam-se de diferentes formas e 

propriedades. Os fagócitos mononucleares surgem de um precursor comum na 

medula óssea. Geralmente apresentam núcleo reniforme, são ricos em 

lisossomos, mitocôndrias e retículo endoplasmático granular. Possuem 

receptores Fc, os quais se ligam a regiões constantes dos anticorpos 

estimulando a atividade fagocítica. In vitro estas células possuem forte adesão 

ao vidro e, além disso, expressam marcadores na membrana, o que possibilita 

sua identificação por imuno-histoquímica. (LIASKOU et al., 2013; MARTIN 

2014). 

A depender da sua localização e estado funcional, os macrófagos podem 

ser heterogêneos quanto à presença de receptores, morfologia e produção de 

moléculas (HOLT & CHANG, 2008). Estudos recentes demonstram a 

importância destas células no processo de reparo tecidual. Macrófagos 

residentes no tecido hepático são oriundos de células progenitoras geradas 

durante a embriogênese. Em adultos, estas células também podem ser 

recrutadas durante a ação de agentes lesivos, através de fatores de crescimento. 

No fígado lesado, as muitas alterações entre os receptores de quimiocinas 

possuem um papel crucial no tráfego destas células.  (YONA et al., 2013).  

Os macrófagos podem ser ativados por vários estímulos, incluindo 

elementos microbianos, receptores celulares, citocinas e outros mediadores 

químicos. Quando ativados, os macrófagos podem sofrer modificações 

induzidas por esses mediadores. (LEE et al., 2015). Esta estimulação pode 

ocorrer via receptores do tipo Toll e através de receptores de citocinas pró-

inflamatórias. Durante a sua ativação, os macrófagos podem polarizar em dois 

tipos celulares: macrófagos pró-inflamatórios M1(classicamente ativados) e 

macrófagos anti-inflamatórios M2 (alternativamente ativados) (YOU et al., 2013). 

Entretanto, o papel destes macrófagos na patogênese da fibrose hepática ainda 

não está completamente esclarecido devido a sua grande heterogeneidade 

(WANG et al. 2014; HUANG et al., 2014). 
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Os macrófagos classicamente ativados (M1) estão relacionados com um 

perfil Th1 de resposta. Este tipo de resposta está fortemente relacionada com a 

produção de IFN-γ, TNF, IL6  TNFα, CXCL9, CXCL10. Os M1 podem agravar a 

resposta inflamatória devido à estimulação de citocinas pró-inflamatórias, 

quimiocinas, espécies reativas de oxigênio e indução de apoptose 

(KAWARATANI et al., 2013; LEE et al., 2014; JU, 2015). 

A polarização dos macrófagos é controlada por diferentes mecanismos 

moleculares que incluem vias de sinalização, fatores de transcrição e 

reguladores pós-transcricionais. Frente a uma resposta Th2, os macrófagos 

diferenciam-se em células anti-inflamatórias denominadas macrófagos 

alternativamente ativados (M2) (TIAN & CHEN, 2015). Este tipo celular contribui 

para o processo de fibrose e remodelagem tecidual. Além disso, os M2 são 

caracterizados pela presença de IL4 e IL13. Estudos recentes demonstram que 

os M2 podem se subdividir em M2a, M2b e M2c. O subtipo M2a parece estar 

envolvido em um ambiente onde as interleucinas 13 e 4 (IL13 e IL4) predominam, 

os M2b estão presentes em um ambiente contendo complexos imunes, 

lipopolissacarídeos (LPS) e o subtipo M2c parece ser característico em 

respostas imunes envolvendo TGFβ e glucocorticóides. (MURRAY et al., 2014; 

BAECK et al., 2014; BISWAS e MANTOVANI, 2010). A caracterização molecular 

das populações de monócitos faz-se através da expressão de Ly6c. A Ly6c é 

uma glicoproteína de superfície celular utilizada para distinguir grupos de 

monócitos. Monócitos Ly6chigh parecem se diferenciar para células com perfil pró-

inflamatório ou seja M1, já macrófagos Ly6clow parecem estar relacionados com 

um perfil anti-inflamatório ou M2. (LIASKOU et al., 2013). 

Os macrófagos que residem no fígado (as células de Kupffer), também 

pertencem ao sistema mononuclear fagocitário e participam ativamente do 

processo inflamatório (LUCKEY & PETERSEN, 2001). As células de Kupffer se 

localizam no lúmen, região subendotelial. Estas células emitem prolongamentos 

citoplasmáticos que permitem que elas estejam em íntimo contato com as células 

estreladas e com as outras células do parênquima hepático (LEE et al.,2015). 

Assim como outros macrófagos teciduais, tais células funcionam como 
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eliminadoras de substâncias estranhas do tecido hepático, contribuindo desta 

forma para elaboração da resposta imunológica. Também funcionam como 

células apresentadoras de antígeno ativando a resposta mediada por linfócitos 

T (ROGOFF et al., 1981). Desta forma estas células contribuem para a 

manutenção da tolerância imune do tecido hepático, pois o fígado é 

constantemente exposto a antígenos oriundos do intestino (JANNES & KUBES, 

2013; HOLT & CHANG, 2008).  

A identificação das células de Kupffer geralmente é realizada utilizando 

marcadores comuns de células fagocíticas. Sendo assim, essas células podem 

ser facilmente identificadas por imuno-histoquímica mediante a utilização de 

anticorpos monoclonais. Os anticorpos mais utilizados são os ED1 e ED2; estes 

marcadores reconhecem uma molécula na membrana lisossomal presente nesta 

população celular (ANTONIADES et al., 2012).  Em condições normais, as 

células de Kupffer mantêm sua atividade fagocítica e participam do metabolismo 

das lipoproteínas e também atuam como células apresentadoras de antígeno; 

são capazes de desencadear uma resposta citotóxica quando expostas a células 

tumorais circulantes, podem também ser capazes de reconhecer e fagocitar 

glicoproteínas e glicoconjugados através de receptores específicos. Elas 

também interagem com hepatócitos participando na regulação do acúmulo de 

triglicerídeos no fígado (STIENSTRA et al., 2010).  

Células de Kupffer fazem parte do conjunto de células imunocompetentes 

presentes no fígado. Como as demais células do sistema imune inato, elas 

também reconhecem padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). 

Elas são uma das primeiras células a entrarem em contato com os antígenos 

derivados do trato gastrointestinal que chegam ao fígado através da veia porta. 

Na fibrogênese hepática, as células de Kupffer exibem uma ativa participação na 

resposta imune inata e durante o estabelecimento da fibrose, pois promovem a 

ativação das células estreladas e também participam do processo de inflamação 

e reparo tecidual. Além das células de Kupffer, os monócitos circulantes também 

são recrutados para o local da lesão, estes parecem ser recrutados por 

quimiocinas especificas como a CCL2 (LIASKOU et al., 2013). 
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As células de Kupffer, assim como outros macrófagos, podem ser 

ativadas pela via clássica, que depende de produtos da resposta T helper 1 

(Th1), principalmente do interferon gama (IFN-Y) ou pode ocorrer pela via 

alternativa, que geralmente está envolvida com a resposta T helper 2 (Th2), 

especialmente com as citocinas IL4 e IL13. (GORDON, 2003; DUFFIELD et al., 

2005; WYNN & BARRON, 2010; FRIEDMAN, 2005). Saha et al (2015) em um 

estudo recente (2015) demonstraram que a polarização das células de Kupffer 

em M1, na doença hepática alcoólica parece ser estimulada pelo fator de 

transcrição Kruppel (KLF4). Outro estudo avaliando estágios iniciais da falência 

hepática aguda revelou que células de Kupffer com perfil M1 são ativadas por 

TNFα e IFN confirmando assim o papel hepatotóxico das células de Kupffer M1 

neste processo.    

Durante o dano hepático células de Kupffer M2 auxiliam no processo de 

reparo produzindo citocinas regulatórias incluindo a IL-10. (MANTOVANI et al., 

2013). No início do processo fibrótico o acúmulo de matriz extracelular é dirigido 

por células estreladas hepáticas e fibroblatos locais. Estudos recentes têm 

demonstrado que a quantidade de macrófagos está intimamente relacionada 

com o aumento na expressão de citocinas pró-fibrogênicas como TGFβ e PDGF. 

Sendo assim, estes fatores induzem a ativação e proliferação das células 

estreladas, promovendo assim um ambiente fibrótico. (HEYMANN et al., 2009). 

Estudos utilizando o tetracloreto de carbono (CCl4) como modelo experimental 

de fibrose hepática, revelaram que neste modelo houve um aumento na 

quantidade de macrófagos M2 na área lesada, indicando assim a participação 

destas células na progressão da fibrose hepática (HIRONAKA et al., 2000). 

 Em alguns casos, incluindo a doença hepática alcoólica (ALD), esteato 

hepatite não alcoólica (NASH), hepatite alcoólica e carcinoma hepatocelular, os 

macrófagos parecem estar relacionados com o agravamento da doença, uma 

vez que nestes casos estas células apresentam um fenótipo clássico (M1), 

secretando citocinas pro-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio, 

intensificando o dano celular (DEY et al. 2014; MANDREKAR 2011; 

KAWARATANI et al. 2013). Estudos recentes demonstram que durante a 
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infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) há um aumento significativo no número 

de células de Kupffer e nos níveis de TNF-α (KRESSE et al., 2005). 

Lopes-Navarrete, em 2011 demonstrou que as células de Kupffer 

desempenham um importante papel no processo de reparo tecidual, contribuindo 

na dissolução da fibrina, remoção de tecidos mortos e no recrutamento de 

fibroblastos. Além disso, macrófagos alternativamente ativados parecem estar 

associados com altos níveis de vascularização. Quando alternativamente 

ativadas, estas células têm a capacidade de expressar arginase-1, IL-10 e outras 

moléculas que estão envolvidas na promoção do reparo tecidual (ALBINA et al., 

1990). Os macrófagos alternativamente ativados são observados em uma 

variedade de infecções helmínticas, incluindo Schistosoma mansoni, Taenia 

crassiceps, Fasciola hepatica e Ascaris sunn. Estudos que utilizaram a infecção 

pelo S.mansoni como modelo experimental para estudo da fibrose, revelaram 

que durante a resposta Th2 há uma elevação nos níveis de arginase-1 (LOPES-

NAVARRETE, 2011; KREIDER et al., 2007). 

2.5 Depleção de macrófagos  

 Para melhor entender o mecanismo de ação dos macrófagos e o 

seu papel em processos biológicos, diversas metodologias são empregadas. 

Uma dessas metodologias é técnica de manipulação genética que produz 

animais com alterações na expressão de determinados genes: animais 

knockout, onde genes específicos são retirados ou silenciados (HALL et al., 

2009). Esta técnica é eficaz em produzir animais deficientes em determinadas 

proteínas ou células, entretanto esta metodologia não é comumente utilizada 

devido a sua complexidade e custo elevado. Sendo assim, modelos de 

depleções celulares são uma alternativa simples e acessível para o estudo da 

função celular (VOGEL, 2014; SIKORSKI & PETERS, 1997; ZHU et al., 2015).  

Diferentes substâncias são utilizadas para reduzir a função fagocítica dos 

macrófagos. Estas substâncias há muito tempo vêm sendo empregadas em 

estudos experimentais com o objetivo de entender o mecanismo e o papel de 

células fagocíticas nos processos patológicos. O cloreto de gadolínio (GdCl3) por 
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muito tempo foi utilizado como droga de escolha para depletar macrófagos (RAI 

et al., 1991, ROSE et. al., 2001). O cloreto de gadolínio é um lantanídeo terra 

rara comumente utilizado como contraste para exames de ressonância 

magnética (ROGOSNITZKY & BRANCH 2016). Entretanto, quando utilizado 

experimentalmente em modelos animais, age bloqueando a função fagocítica de 

macrófagos (ZHU et al., 2015). Apesar de bloquear função fagocítica dos 

macrófagos, o cloreto de gadolínio não é capaz de promover a eliminação dos 

macrófagos. Desta forma, logo surgiram outras técnicas mais eficazes em 

eliminar este tipo celular. 

 Um modelo experimental atualmente utilizado é a administração 

endovenosa do diclorometileno bifosfonato (Cl2MDP), também conhecido como 

clodronato (RANG et al., 2001; SNOEYS et al., 2006). Os Cl2MDP são 

estruturalmente análogos ao pirofosfato, um produto normal do metabolismo 

humano, e possuem uma meia vida curta em torno de duas horas. Este fármaco 

afeta o metabolismo do cálcio e usualmente é utilizado no tratamento de doenças 

ósseas e do metabolismo de cálcio. São caracterizados pela presença de átomos 

de carbono na cadeia alifática da molécula e grupos aminoterminais na cadeia 

lateral. Diversos estudos demonstram que este fármaco atua como um regulador 

de cálcio. Sendo assim, atua diretamente na reabsorção e mineralização óssea 

(FLEISCH, 2000; TENENBAUM et al.,2002). 

 Devido a sua ação capacidade de afetar o metabolismo ósseo, os 

bifosfonatos são usados no tratamento de doenças ósseas, tais como 

osteoporose, doença de Paget, hipercalcemia de várias etiologias e em 

neoplasias malignas. Além disso, são utilizados em procedimentos de 

cintilografia óssea. Podem ser administrados por via oral ou intravenosa. Em 

modelos experimentais, o Cl2MDP é utilizado como método para a depleção de 

macrófagos (KESTEREN-HENDRIKX, 2003). 

Diclorometileno bifosfonato ou clodronato, quando encapsulado em 

lipossoma, induz apoptose em macrófagos.  Este fármaco precisa ser 

encapsulado em lipossomas, pois em sua forma livre é incapaz de atravessar a 

membrana plasmática. Quando fagocitados pelos macrófagos, os lipossomas 
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contendo o Cl2MDP, sofrem ação das fosfolipases, o que causa a destruição das 

camadas lipídicas liberando o fármaco no interior da célula (TSCHAIKOWSKY & 

BRAIN, 1994).  

A depender do tecido que os macrófagos estejam, a via de administração 

será um fator determinante. Injeções intraperitoneais são usadas para depletar 

macrófagos peritoneais, macrófagos dos nódulos linfáticos e do baço. A via 

intravascular é utilizada para depletar macrófagos do fígado e baço. A 

administração intraventricular também é realizada para atingir macrófagos 

perivasculares, meninges e cerebelo (VAN ROOIJEN & HENDRIKX, 2010). 
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3 OBJETIVO 

  

Objetivo Geral 

- Avaliar o papel dos macrófagos na imunopatogenia da fibrose septal induzida 

por Capillaria hepatica. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Avaliar o papel dos macrófagos na patogenia da fibrose septal através da 

depleção destas células com Diclorometileno Difosfonato (Cl2MDP) e Cloreto de 

Gadolínio (GdCl3). 

 - Avaliar o efeito da depleção dos macrófagos na ativação de células 

estreladas/miofibroblastos utilizando a técnica de imuno-histoquímica 

- Verificar o efeito in vitro dos extratos do ovo imaturo e dos vermes de 

Capillaria hepatica sobre macrófagos primários, através da análise da 

expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real. 

- Avaliar se os extratos brutos derivados do ovo e do verme são capazes de 

induzir fibrose septal hepática. 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 95 ratos Wistar de ambos os sexos. Os animais foram 

fornecidos pelo biotério de experimentação do Centro de Pesquisa Gonçalo 

Moniz, FIOCRUZ-Ba. Estes foram alocados em gaiolas, em ciclos dia e noite de 

12 horas, em condições de temperatura e umidade ambientais, recebendo ração 

e água ad libitum. Os ratos foram separados randomicamente nos seguintes 

grupos: 

4.1  Grupos Experimentais -  In vivo 

Os ratos foram separados randomicamente em três grupos: Experimento I, 

II e III. 

  

 

 

 

Experimento I  -  Sensibilização com Extrato de verme e de ovo de 

Capillaria hepática 

GC- Cinco animais de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g foram 

inoculados através da veia da cauda com solução salina. 

GI- Cinco ratos Wistar de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram sensibilizados com extrato bruto de ovo (6.000mg\ml) de Capillaria 

hepatica por via intravenosa; 

GII- Cinco ratos Wistar de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram sensibilizados com extrato bruto de verme (3.800mg\ml) de Capillaria 

hepatica por via intravenosa. 

95 Ratos Wistar 

Exp.II - GdCl
3
 Exp.I - Ext.C.hep Exp.III - Cl

2
MDP 
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 GIII- Cinco ratos Wistar de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram sensibilizados com extrato bruto de verme e ovo (3.800+6000mg\ml) de 

Capillaria hepatica por via intravenosa. 

 

 

 

 

 

 

 Experimento II  -  Cloreto de Gadolínio (GdCl3) 

GI- Cinco animais de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g foram 

inoculados através da veia da cauda com solução salina. 

GII- Cinco ratos Wistar de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram infectados com 800 ovos embrionados de Capillaria hepatica por via 

gástrica. 

GIII- Dez ratos Wistar, de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram tratados pelo método intravenoso com cloreto de gadolínio (GdCl3)10mg 

kg Gadolinium(III) Chloride hexahydrate - Sigma- Aldrich (HARDONK et al., 

1992). 

GIV - Dez ratos Wistar, de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram tratados pelo método intravenoso com cloreto de gadolínio e infectados 

com 800 ovos embrionados de Capillaria hepatica por via gástrica. 

 

 

GC- Cont. 
N=5  

GI- Sens.: Ext. Ovo 
6.000mg/ml  N=5 

GII - Sens:  Ext. verme 
N=5 

GIII-Sens: Ext. Ovo 
e Ext. verme N=10 

Experimento I 
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Experimento III  -  Diclorometileno Difosfonato Cl2MDP 

 

GC- Cinco animais de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g foram 

inoculados através da veia da cauda com solução salina. 

GI- Cinco ratos Wistar de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram infectados com 800 ovos embrionados de Capillaria hepatica por via 

gástrica. 

GII- Dez ratos Wistar, de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, foram 

tratados pelo método intravenoso com lipossomas contendo diclorometileno 

bifosfonato(Cl2MDP) 1 mg/mL (KURAHASHI et al., 2008, MEIJER et al., 2000).  

GIII - Dez ratos Wistar, de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram tratados pelo método intravenoso com lipossomas contendo 

diclorometileno bifosfonato (Cl2MDP) 1 mg/mL e infectados com 800 ovos 

embrionados de Capillaria hepatica por via gástrica. 

Experimento II GdCl3 

GI. Inj.Salina 
N=5  

GII-Inf. C.hep 
800 ovos N=5  

GIII – GdCl3 

N=10  
GIV-– Inj. GdCl3 + 

C.hep - N=10   

GdCl
3
 

Inf. C.hep Eutanásia  

D0 24h 30D 
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GIV- Dez ratos Wistar, de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g, 

foram tratados pelo método intravenoso com lipossomas contendo salina e 

infectados com 800 ovos embrionados de Capillaria hepatica por via gástrica. 

GV - Cinco ratos Wistar, de ambos os sexos, pesando entre 200 a 250g 

foram tratados com lipossomas contendo salina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração dos lipossomas 

As vesículas lipídicas (lipossomas) foram preparadas seguindo o modelo 

clássico de hidratação do filme lipídico (Van Rooijer & Sanders 1994). Uma 

solução contendo fosfatidilcolina (86,4mg) e colesterol (8,0mg) foi preparada. A 

esta, foi adicionado 18mL de clorofórmio e 2 mL de metanol. Seguida a 

evaporação desta solução formou-se o filme lipídico. A hidratação deste último 

foi efetuada com a solução tampão contendo o fármaco Diclorometileno 

Difosfonato (Cl2MDP), sob agitação magnética vigorosa, promovendo a 

formação e dispersão de lipossomas multilamelares. Este foi levado ao agitador 

tipo vórtex, por 10 minutos e submetido a sonicação em processador 

ultrassônico, o que resultou em uma preparação semitransparente contendo 

GI. Inj. 
Salina N=5  

GIII – Inj. 
Cl

2
MDP 

N=10 

GIV-– Inj. Cl
2
MDP + 

C.hep - N=10   

Experimento III 

GII-Inf. C.hep 
800 

 Ovos N=5  

Inf. C.hep Eutanásia  

D0 24h 30D 

Cl2MDP 
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vesículas pequenas de tamanho uniforme. Lipossomas controles foram 

hidratados somente com a solução tampão. 

4.2 Eutanásia e Coleta de soro  

  Os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 no 30º dia pós-

infecção ou sensibilização, quando houve coleta do fígado e soro. Os fragmentos 

de fígado foram encaminhados para o setor de histotecnologia para realização 

de colorações de rotina. 

 

4.3 Histopatologia: 

 Fragmentos de fígado dos animais dos diferentes grupos experimentais 

foram fixados em formol Millonig (pH 7.4). As secções foram incluídas em 

parafina e coradas com Hematoxilina/Eosina (H&E) e picrosírius-vermelho para 

quantificação de colágeno. 

4.4 Imuno-histoquímica: 

 Os blocos de parafina foram submetidos a cortes de 4μm de espessura e 

montados sobre lâminas previamente silanizadas. Após desparafinização e 

reidratação, os cortes foram tratados por 30 minutos com peróxido de hidrogênio 

a 3% (DAKO) e com o ProteinBlock (Dako) por 30 minutos. Em seguida os cortes 

foram incubados com os seguintes anticorpos: anti-αSMA (marcador de 

miofibroblastos) e anti-CD68 (marcador de monócitos/macrófagos). Quando 

necessário, realizou-se a recuperação antigênica em microondas por 10 

minutos. Foi utilizado o sistema EnVision™ Dual Link (Dako) para visualização 

e as lâminas foram posteriormente contracoradas com hematoxilina de Mayer, 

desidratadas e montadas com bálsamo do Canadá.  
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Tabela 1– Anticorpos utilizados na técnica de imuno-histoquímica. 

Proteína Anticorpo Tratamento Diluição Incubação 

αSMA Abcam 32575 Tampão Citrato 0.01M# 800  4°C 16hrs 

     

CD68 Dako M0876  Tampão Citrato 0.01M#       250    4°C 16hrs 

# 10 minutos em micro-ondas em ciclos de potência variada 

4.5 Morfometria:  

Os cortes corados com o picrosírius-vermelho e marcados para α-SMA e 

CD68 foram submetidos à análise morfométrica utilizando o programa Adobe 

Photoshop. O sistema de captura de imagem que utilizamos corresponde ao 

microscópio Olympus acoplado à câmera digital que estava conectada a um 

computador. Fotos de cinco áreas aleatórias de tamanho semelhante (aumento 

de 200x) de cada caso animal (n=5 por grupo) foram analisadas pelo programa 

que mensurava a quantidade de pixels presente no tecido corado/marcado. 

4.6 Contagem de células 

Para a quantificação da imunomarcação para CD68, foram analisadas fotos 

de 10 áreas portais contendo veias porta de tamanho semelhante (ampliação de 

100x). Os casos foram contados por três examinadores diferentes utilizando o 

contador de células do programa Image J (NIH). 

 

4.7 Obtenção do ovo e verme de Capillaria hepatica e elaboração dos 

extratos proteicos. 

 O extrato proteico total do verme e do ovo de Capillaria hepatica foram 

preparados segundo o método de Carter e Colley (1978). Os vermes foram 

cuidadosamente coletados de animais com um mês de infecção e submetidos à 

lise direta através do tampão de específico. Após a homogeneização em pistilo 

de teflon, o extrato proteico foi centrifugado a 14.000 rpm por 40 minutos a 4ºC 

e esterilizado pela utilização de filtros de 0,22um. Os extratos proteicos de ovos 
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de C. hepática também foram obtidos de animais com um mês de infecção e 

imersos em tampão de lise, além disso estes foram submetidos a ultrasonicação 

por três períodos de um minuto e centrifugação semelhante ao antígeno de 

verme.  A concentração de proteína foi determinada pela quantificação utilizando 

o espectrofotômetro NanoDrop. O sobrenadante foi alíquota e guardado a -70ºC 

para posterior uso. A concentração final utilizada nos ensaios in vitro foi de 20µg 

de proteína/ml.  

 

Quantificação de Endotoxinas 

Durante a preparação dos extratos proteicos do verme ou ovo do 

Capillaria hepática, pode ocorrer contaminação por bactérias Gram negativas 

(LPS). Para verificar possíveis contaminações a quantidade de endotoxinas foi 

analisada utilizando o ensaio do lisado de amebócitos do Limulus (Lonza, 

QCL1000) de acordo com as recomendações do fabricante. Um grupo controle 

contendo a mesma quantidade de endotoxinas presente nos extratos proteicos 

de verme  ou ovo foi adicionado em todos os experimentos in vitro. 

 

4.8 Aquisição de macrófagos primários 

 

Para investigar o efeito dos extratos solúveis do ovo e do verme de 

Capillaria hepatica em macrófagos, utilizamos macrófagos primários de rato.  

Sendo assim, ratos Wistar de ambos os sexos tiveram sua cavidade 

peritoneal lavada com solução salina (50ml) contendo heparina. O liquido gerado 

foi aspirado e centrifugado a 1200 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sedimento celular 

foi ressuspenso em Dullbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM), contendo 

10% de soro bovino fetal (FBS) 10000U dos antibióticos penicilina e 

estreptomicina e contado em câmara de Neubauer. As células obtidas foram 

colocadas 2x106 células por poço em placas de cultura de seis poços, e alocadas 
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em estufa a 37ºC, atmosfera de CO2 durante 24 horas para aderência. Após isso, 

as células foram lavadas duas vezes com solução salina e mantidas em DMEM. 

 

Figura 2- Desenho experimental do estudo in vitro. Estimulação de macrófagos 

primários com extratos proteicos de C. hepatica. 

 

4.9  Experimento IV -  In vitro 

 

Estimulação de macrófagos primários com extrato proteico de C. hepatica (do 

ovo imaturo e verme adulto): Os macrófagos primários de rato foram incubados 

por cerca de 24 horas após terem sido semeados em placas de cultura. Em 

seguida essas células foram estimuladas com 20μg/mL do extrato proteico de C. 

hepatica (do ovo imaturo ou do verme adulto) ou o mesmo volume de PBS ou 

LPS por 6 e 24 horas. Após a sensibilização, o sobrenadante foi retirado e as 

células aderidas foram lisadas com tampão de lise diretamente na placa. O 

produto da lise foi transferido para um tubo de 1,5 mL. O RNA total foi extraído 

e submetido a análise de expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real 

onde foram investigados marcadores de ativação alternativa de macrófagos. 
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4.11 Extração de RNA, transcrição reversa e análise de expressão gênica por 

PCR quantitativo em tempo real: 

 

Para análise da expressão dos genes de interesse foi utilizada a técnica de 

PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR). O RNA total dos macrófagos, 

crescidos em placas de seis poços, foi extraído utilizando o RNeasy Mini kit 

(QIAGEN) de acordo com as recomendações do fabricante e quantificado no 

espectrofotômetro Nanodrop (Thermo Scientific). O cDNA foi produzido a partir 

de  5 µg de RNA  total.  O cDNA gerado foi diluído 1:20 em água livre de 

nucleases  e utilizado como molde para a reação. Após tratamento com Dnase 

I, 5g de RNA foram transcritos reversamente para gerar DNA complementar 

(cDNA) utilizando o protocolo de hexâmeros randômicos do kit First Strand Super 

Script II (Invitrogen). O qRT-PCR foi realizado pela técnica de SYBR green, 

utilizando o SYBR Green PCR master mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

EUA) em placas de 96 poços, seladas com adesivo óptico ao final da reação. O 

termociclador usado foi o Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System.  Os 

ensaios foram realizados em triplicata. A reação foi feita a partir de 10ng de 

cDNA e o controle utilizado para quantificação foi o gene constitutivo GAPDH 

que foi utilizado como controle endógeno. Os valores de baseline (valores iniciais 

em que há pequenas alterações na fluorescência) foram ajustados. O threshold 

foi ajustado à região associada ao crescimento exponencial do produto da PCR. 

Investigamos a expressão de marcadores de macrófagos alternativamente 

ativados (Arg-1). Os níveis de expressão dos genes de interesse foram 

demonstrados como razão sob os níveis correspondentes ao grupo controle. 

Essas análises foram feitas pelo método de quantificação relativa da expressão 

genica ∆∆Ct, que permite quantificar diferenças no nível de um alvo especifico 

entre as diferentes amostras. Os níveis de genes alvos foram normalizados pelos 

níveis do controle endógeno.  
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Tabela 2. Sequências dos primers utilizados na PCR quantitativa em tempo real 

(SYBR green) para rato. 

 

Gene Direção Sequência dos primers 5’-3’ 

 

Arg1 

 

 

Senso 

Anti-senso 

 

GTGAAGAACCCACGGTCTGT 

GCACCACACTGATTGTTCCA 

 

TNF-α   

 

GAPDH                        

 

Senso 

Anti-senso 

 

Senso 

Anti-senso 

ATGTGGAACTGGCAGAGGAG 

CGAGCAGGAATGAGAAGAGG 

 

CACCCTGTTGCTGTAGCGTATTC  

CGACTTCAACAGCAACTCCACTC 

            Primers da empresa Applied Biosystems usados no estudo da expressão gênica.  

 

4.10 Análise estatística:  

As análises e os gráficos foram feitos utilizando o Prism 6 Graph Pad versão 

5.03 para Windows. Tendo em vista que todos os dados seguiram a distribuição 

normal utilizamos o teste T de Student para comparação das médias entre as 

variáveis. Considerando significativas as diferenças com valores de p<0,05.  

 

4.11 Considerações Éticas  

O projeto foi analisado e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA-FIOCRUZ), sob o número 009/2012. 
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5.  RESULTADOS 

Sensibilização com extratos de verme e de ovo de Capillaria 

hepatica 

Para analisar se os extratos do verme e do ovo eram capazes de induzir 

fibrose septal, sensibilizamos os animais e avaliamos a resposta hepática 

depois de 30 dias. Inicialmente avaliamos se o extrato do ovo sozinho era 

capaz de induzir fibrose septal. Para isso os animais foram sensibilizados 

intravenosamente com 6.000mg/ml do extrato do ovo. Após 30 dias, o fígado 

destes animais foram avaliados histologicamente e observamos poucas 

células inflamatórias no parênquima hepático, além da arquitetura hepática 

que continuava bem conservada, conforme exposto na Figura 3A.  

Para avaliar se a sensibilização com extrato do ovo causava alteração 

na depósito de fibras colágenas, no fígado, empregamos a técnica de 

coloração com o corante picrossírius-vermelho. Esta avaliação demonstrou 

pouco ou nenhum depósito de fibras colágenas e consequentemente, 

ausência de fibrose (Figura 4A). 

Em seguida avaliamos a capacidade do extrato bruto do verme em 

produzir fibrose septal. Para isso, os animais foram sensibilizados com 

3.800mg/ml do extrato bruto do verme. Semelhante ao grupo anterior, o tecido 

hepático deste grupo não apresentou alterações estruturais; também não 

houve reação inflamatória nem proliferação celular. O endotélio hepático não 

apresentou alterações (Figura3B). Também não foi visualizado nenhuma 

depósito de fibras colágenas no parênquima destes animais (Figura 4B). 

Ainda avaliando o papel dos extratos do ovo e do verme, sensibilizamos 

um terceiro grupo de ratos com uma junção dos extratos do ovo e do verme 

de C.hepatica, e após trinta dias analisamos o tecido hepático oriundo destes 

animais. A análise deste grupo não revelou alterações morfológicas na região 

dos espaços-porta nem na região da veia central (Figura 3C). Além disso, 

análise histológica deste grupo demonstrou que nem mesmo a junção dos 
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extratos ovo+verme de C.hepatica foi capaz de gerar fibrose septal, 

mudanças estruturais ou causar inflamação (Figura 4C). 

Para verificar o efeito dos extratos de ovo e de verme sobre as células 

de Kupffer, foram realizadas imunomarcações para CD-68.  A imunomarcação 

não demostrou alterações histológicas ou quantitativas dos macrófagos 

presentes no parênquima hepático dos grupos sensibilizados com extratos do 

ovo ou do verme além dos índices basais. Nestes animais células positivas 

para CD-68 estavam presentes tanto na região portal como na região 

centrolobular, semelhante ao grupo controle (Figura 5 A, B e D). Os animais 

sensibilizados com extratos do ovo+verme também mantiveram os níveis 

basais de macrófagos (Figura 5 C). 

Para verificar se administração dos extratos de ovo e de verme geraria 

a ativação de miofibroblastos, o tecido hepático deste grupo foi submetido à 

imunomarcação com α-actina de músculo liso (α-SMA. Os resultados desta 

análise não apresentaram ativação destas células nos animais sensibilizados 

com extrato de ovo nem nos animais sensibilizados com extrato de verme. 

Células actino positivas estavam presentes apenas nas paredes dos vasos 

(Figura 6 A e B).  Nos animais sensibilizados com os extratos de ovo+verme 

um padrão semelhante de marcação foi observado, apresentando células 

actino positivas apenas em torno dos vasos (Figura 6C). 

Depleção Macrofágica - Cloreto de Gadolínio - GdCl3 

Para avaliar a participação das células macrofágicas na fibrose induzida 

pela capilaríase, tentamos depletar os macrófagos com um fármaco bastante 

utilizado na literatura: o cloreto de gadolínio. Como esperávamos animais 

somente infectados com C. hepatica desenvolveram fibrose septal ao longo 

de todo parênquima hepático a partir da segunda semana de infecção. Nestes 

animais, a fibrose septal esteve acompanhada de intenso infiltrado 

inflamatório na região portal e no parênquima, além de depósito de fibras 

colágenas formando finos septos em todo tecido. Para avaliar alterações na 

citoarquitetura do tecido hepático nos diferentes grupos, utilizou-se a 
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coloração de rotina Hematoxilina e Eosina (H&E). A análise histológica do 

parênquima hepático demonstrou que após trinta dias todos os animais do 

grupo infectado pelo helminto C. hepática apresentava fibrose bem 

estabelecida. Também foi registrado a presença de células mononucleares, 

eosinófilos e neutrófilos típicos dessa fase da infecção (Figura 7C).  

 Um grupo adicional foi criado com animais tratados com 10mg de GdCl3 

duas vezes por semana durante um mês.  Quando avaliado, este grupo 

apresentou arquitetura hepática preservada com hepatócitos íntegros (Figura 

7A). Em um novo grupo, além do tratamento com cloreto de gadolínio, os 

animais foram submetidos a infecção com 800 ovos embrionados de C. 

hepatica e após trinta dias, estes também foram avaliados quantitativamente 

em relação ao teor de colágeno. A análise histológica deste grupo revelou que 

a fibrose septal se desenvolveu normalmente com aumento na depósito de 

colágeno acompanhada de alterações no número de células parenquimatosas 

do infiltrado inflamatório (Figura 7B).  

Para avaliar especificamente a depósito de fibras colágenas no 

parênquima hepático destes animais, usamos a coloração de picrossírius-

vermelho a qual revelou que não houve depósito de colágeno além dos 

índices basais, no grupo composto por animais que receberam somente o 

tratamento com GdCl3, e no grupo controle (Figura 8 A e D). Entretanto, nos 

animais não tratados e nos tratados com GdCl3 e infectados, a fibrose septal 

se desenvolveu de forma semelhante (Figura 8 B e C). 

Para avaliar a eficiência do tratamento com GdCl3, os tecidos hepáticos dos 

animais submetidos a depleção macrofágica foram submetidos a 

imunomarcação com CD-68, o qual marca especificamente macrófagos. O tecido 

hepático dos animais tratados com GdCl3 exibiram células CD-68 positivas 

espalhadas por todo parênquima hepático (Figura 9 A), semelhante ao grupo 

controle (Figura 9 D). No grupo tratado com GdCl3 e infectado foi demostrado 

células Cd-68 positivas no parênquima hepático e nos septos recém-formados 

(Figura 9 B), este mesmo padrão de marcação foi encontrado nos animais 

infectados não-tratados (Figura 9 C). 
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Depleção Macrofágica  - Diclorometileno Difosfonato Cl2MDP 

Novos grupos terapêuticos foram elaborados para avaliar a depleção 

induzida pelo Diclorometileno Difosfonato (Cl2MDP). A análise histológica do 

tecido hepático revelou que o grupo dos animais tratados com lipossomas 

encapsulados com Cl2MDP não apresentou alterações morfológicas quando 

observados ao microscópio (Figura 10 B). Um segundo grupo de estudos 

contendo animais tratados com Cl2MDP e infectados com C. hepatica foi 

analisado. A avaliação histológica deste grupo revelou uma diminuição da 

resposta inflamatória, além de uma alteração no depósito das fibras 

colágenas, exibindo uma distribuição reduzida das mesmas em todo tecido 

hepático (Figura 10 D). Os animais somente infectados com C. hepatica 

exibiram fibrose septal como esperado (Figura10 C). 

Para analisar de forma mais detalhada a depósito de colágeno nos 

grupos em questão, utilizamos a coloração baseada no corante picrossírius-

vermelho, o qual marca especificamente as fibras colágenas. Neste contexto, 

o estudo do grupo controle evidenciou áreas restritas marcadas; estas regiões 

focais estavam relacionadas a áreas onde a depósito de fibras colágenas é 

comum, como nos espaços-porta e na parede de vasos (Figura 11A). O grupo 

tratado com Cl2MDP apresentou o mesmo padrão de marcação do grupo 

controle (Figura 11B). O grupo infectado com C. hepatica apresentou septos 

fibrosos em grande número disseminados por todo o parênquima (Figura 

11C). Em relação aos animais tratados com Cl2MDP e infectados, eles 

também desenvolveram fibrose septal, entretanto nestes animais houve uma 

importante diminuição na quantidade de colágeno em todo parênquima 

(Figura 11D).  

Para verificar as alterações na depósito de colágeno no tecido hepático, 

as amostras foram submetidas à analise morfométrica. Esta análise revelou 

uma diminuição signifivativa (p<0,05) da quantidade de colágeno depositada 

no tecido hepático de animais infectados e tratados com Cl2MDP quando 

comparados com grupo infectado não tratado (Figura 11 E). 
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Para avaliar a participação das células estreladas transdiferenciadas 

(miofibroblastos) no processo de fibrogênese induzida por capilaríase, 

utilizou-se a imunomarcação para α-actina de músculo liso (α-SMA). Devido 

à presença de reação actino-positiva nos espaços-portais e no endotélio, os 

animais controle expressaram algumas regiões marcadas (Figura 12 A). No 

grupo de animais tratados com Cl2MDP também observamos a presença de 

células positivas nos espaços-porta e na parede dos vasos (Figura 12 B). Nos 

animais infectados, a presença de células com perfil actino-positivo foi 

marcante tanto nos septos recém formados como no parênquima hepático; 

confirmando assim, a ativa participação destas células neste processo 

(Figura 12 C). Entretanto, a presença de células actino-positivas foi 

visivelmente reduzida no grupo de animais infectados que receberam 

tratamento com Cl2MDP (Figura 12 D). A análise estatística do estudo 

morfométrico da marcação com α-SMA demonstrou que não houve diferença 

estatisticamente significante na quantidade de células actino- positivas entre 

os grupos controle e tratado com Cl2MDP (Figura 12 E). Entretanto, no grupo 

infectado com C. hepatica os animais submetidos ao tratamento exibiram uma 

redução significativa na área marcada (p <0,05) (Figura 12 E).  

Os grupos analisados foram submetidos à imunomarcação com CD68. 

Ao analisarmos o tecido hepático dos animais controles que foram submetidos 

a esta marcação, verificamos a expressão deste marcador em uma 

quantidade basal de células. (Figura 13A). Os animais tratados com Cl2MDP 

exibiram quantidades ainda menores de células marcadas demonstrando a 

eficiência em promover a depleção dos macrófagos nos animais tratados 

(Figura13B). Já os animais infectados com C. hepatica e não tratados 

aumentaram muito a expressão de CD68 no fígado, revelando a intensa 

atividade dos macrófagos durante a infecção pela C. hepatica (Figura13C). 

Em animais infectados e tratados com Cl2MDP houve uma redução na 

expressão deste marcador indicando uma menor participação destas células 

na formação da fibrose septal (Figura 13D). Quando estes dados foram 

submetidos à análise estatística, verificou-se uma diferença significativa ( p 

<0.05) na expressão deste marcador  (CD68) nos animais tratados com 
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Cl2MDP e não infectados quando comparados aos controles. Também houve 

redução na quantidade de células CD68 positivas nos animais infectados e 

tratados (p <0.005) quando comparados com os animais somente infectados 

(Figura13 E). 

Experimentos in vitro 

Para avaliar o efeito dos extratos do ovo e do verme de C. hepatica in 

vitro macrófagos peritoneais primários foram desafiados com estes extratos. 

Os macrófagos primários de ratos sensibilizados com extrato de ovo, de 

verme ou de ambos foram submetidos à análise da expressão gênica de 

alguns genes relacionados com a ativação macrofágica (TNF-α e Arg1). 

Para avaliar o perfil celular das células estimuladas, analisamos a 

expressão gênica de TNF-α em macrófagos primários sensibilizados com 

extrato de ovo, de verme ou de ambos. Esta análise demonstrou que após 6 

horas de estimulação com os extratos de verme, de ovo ou de ovo+verme os 

níveis de expressão de TNF-α aumentaram consideravelmente. Contudo, 

após 24h de estimulação os níveis de expressão de TNF-α diminuíram 

bastante em todos grupos sensibilizados (Figura14). 

A avaliação da expressão da arginase-1 no cultivo de macrófagos 

primários sensibilizados com extrato de ovo, de verme ou de ambos 

(ovo+verme) revelou que quando estas células foram estimuladas com extrato 

de ovo, estas apresentaram um aumento na expressão de mRNA da arginase-

1 após seis horas de estimulação. Esses níveis aumentaram ainda mais após 

24 horas de estimulação. A sensibilização com extrato do ovo+verme 

apresentou uma cinética semelhante nos índices de RNAm de arginase-1. Os 

macrófagos estimulados com extrato de verme apresentaram um pequeno 

aumento na expressão da arginase-1 quando avaliados após 24 horas, sendo 

assim os macrófagos estimulados somente com extrato de verme 

expressaram níveis bem menores de arginase-1 quando comparados aos 

macrófagos estimulados com ovo ou ovo+verme (Figura15). 
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Figura 3. Sensibilização intravenosa de ratos com extrato de ovo, de 

verme e de ovo+verme de Capillaria hepatica. Tecido hepático corado 

com Hematoxilina e Eosina (H&E). A- Tecido de animal sensibilizado com 

extrato de ovo (6.000mg/ml) B- Tecido de animal sensibilizado com extrato de 

verme (3.800mg/ml) C- Tecido de animal sensibilizado com extrato de ovo e 

de verme D- Animal controle, tecido hepático preservado. Aumento de 100x. 
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Figura 4. Sensibilização intravenosa de ratos com extrato de ovo, de verme 

e de ovo+verme de Capillaria hepatica. Tecido hepático corado com 

Picrossírius-vermelho. A- Tecido de animal sensibilizado com extrato de ovo 

(6.000mg/ml) B- Tecido de animal sensibilizado com extrato de verme 

(3.800mg/ml) C- Tecido de animal sensibilizado com extrato de ovo e de verme 

D- Tecido hepático de animal controle. Aumento 100x.  
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Figura 5. Fígado de ratos sensibilizados intravenosamente com extrato de 

ovo, de verme e de ovo+verme de Capillaria hepatica. Imunomarcação anti-

CD68. A- Expressão de macrófagos marcados em tecido de animal sensibilizado 

com extrato de ovo (6.000mg/ml) B- Expressão de macrófagos marcados em 

tecido de animal sensibilizado com extrato de verme (3.800mg/ml) C- Expressão 

de macrófagos marcados em tecido de animal sensibilizado com extrato de ovo 

e de verme D- Expressão de macrófagos marcados em tecido hepático de animal 

normal. Aumento de 100x. 
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Figura 6. Fígado de ratos sensibilizados intravenosamente com extrato de 

ovo, de verme e de ovo+verme de Capillaria hepatica. Imunomarcação para 

anti-α-SMA.  A- Expressão do marcador em tecido de animal sensibilizado com 

extrato de ovo (6.000mg/ml) B- Expressão do marcador em tecido de animal 

sensibilizado com extrato de verme (3.800mg/ml) C- Expressão do marcador em 

tecido de animal sensibilizado com extrato de ovo e de verme D- Expressão do 

marcador em tecido hepático normal. Aumento de 100x. 
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Figura 7. A- Fígado de ratos tratados intravenosamente com GdCl3 

(10mg/Kg) corados com Hematoxilina e Eosina (H&E).  A- Tecido hepático 

de animal controle B- Tecido hepático de animal tratado com GdCl3 

demonstrando arquitetura hepática preservada C- Tecido hepático de animal 

infectado com C.hepatica apresentando fibrose septal  D- Fibrose septal em 

tecido hepático de animais infectados com C. hepatica e tratados com GdCl3. 

D. Aumento de 100x. 
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 Figura 8. Fígado de ratos tratados intravenosamente com GdCl3 

(10mg/Kg) corados com Picrossírius-vermelho. A- Tecido hepático de animal 

controle B-Tecido hepático de animal normal tratado com GdCl3 expressando 

fibras marcadas na região portal C- Tecido hepático de animal infectado com C. 

hepatica apresentando fibras colágenas espalhadas por todo parênquima 

formando septos D- Tecido hepático de animal infectado com C.hepatica e 

tratado com GdCl3, observa-se a fibrose septal disseminada pelo parênquima. 
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Figura 9. Fígado de ratos tratados intravenosamente com GdCl3 (10mg/Kg) 

corados com CD-68. A-Tecido hepático de animal normal tratado com GdCl3 

apresentando células CD-68 positivas em todo parênquima hepático B- Tecido 

hepático de animal infectado com C.hepatica e tratado com GdCl3, observa-se 

a fibrose septal e células e macrófagos C- Tecido hepático de animal infectado 

com C. hepatica exibindo fibrose septal e macrófagos disseminados no 

parênquima e nos septos D- Tecido hepático de animal controle. Aumento de 

100x. 

Animais não infectados 

 Gdcl3 

C.hep+Gdcl3 Cont. 

A 

D C 

B 

C.hep 

Animais infectados 



56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fígado de ratos tratados intravenosamente com 

Diclorometileno Difosfonato (Cl2MDP 1 mg/mL) corados com 

Hematoxilina e Eosina (H&E). A- Tecido hepático de animal controle 

exibindo placas de hepatócitos dispostos radialmente B- Tecido hepático de 

animal tratado com CL2MDP com arquitetura hepática preservada C- Tecido 

hepático de animal infectado com de C.hepatica, apresentando septos 

fibrosos espalhados por todo o tecido D- Tecido hepático de animal infectado 

com C. hepatica e tratado com Cl2MDP, verifica-se uma diminuição clara do 

número de fibras espalhadas no parênquima.  Aumento de 100x. 
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Figura 11. Fígados de ratos tratados intravenosamente com Cl2MDP(1 mg/mL)  e 

corados com Picrossírius-vermelho. A- Tecido hepático de animal controle exibindo 

fibras colágenas em torno de vasos. B- Tecido hepático de animal tratado com Cl2MDP 

exibindo fibras colágenas semelhante ao padrão observado no animal controle C-  

Tecido hepático de animal infectado com C. hepatica exibindo depósito de fibras 

colágenas em todo parênquima formando septos. D Tecido hepático de animal infectado 

com C. hepatica e tratado com Cl2MDP exibindo fibras colágenas formando septos 

incompletos. Aumento de 100x. E- Quantificação das fibras colágenas através da 

coloração do Picrossírius-vermelho. Médias e erros padrão estão representadas 
*p<0.05 #p<0.05 vs respectivo controle. 
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Figura 12. Fígado de ratos tratados intravenosamente com Cl2MDP (1 mg/mL) 

Imunomarcação para anti-α-SMA-  A- Tecido hepático de animal controle com poucas 

células actino-positivas, B- Tecido hepático de animal tratado com Cl2MDP 

demonstrando a presença de células actino-positivas na região portal C- Tecido 

hepático de animal infectado com C. hepatica apresentando células positivas em todo 

septo e na região portal. D- Tecido hepático de animal infectado com C. hepatica e 

tratado com Cl2MDP, apresentando células positivas em regiões pontuais do septo. 

Aumento de 100x. E- Quantificação da imuno-histoquímica para α-SMA. Médias e erro 

padrão estão representadas *p<0.05 ,# p<0.05 vs respectivo controle  ##p<0.01 vs 

respectivo controle, ###p<0.005 vs respectivo controle. 
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Figura 13. Fígado de ratos tratados intravenosamente com Cl2MDP(1 mg/mL) 

Imunomarcação para anti-α-CD68 A- Tecido hepático de animal controle 

apresentando poucos macrófagos B- Tecido hepático de animal tratado com Cl2MDP, 

observa-se uma redução marcante na quantidade de macrófagos marcados C- Tecido 

hepático de animal infectado com C. hepatica, nota-se macrófagos marcados presentes 

nos septos e no parênquima hepático D- Tecido hepático de animal infectado com C. 

hepatica e tratado com Cl2MDP apresentando macrófagos distribuídos focalmente. 

Aumento de 100x. E - Quantificação da imuno-histoquímica para CD-68. Diminuição da 
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quantidade de macrófagos em relação ao grupo controle em animais não infectados. 

Animais tratados Cl2MDP e infectados com C. hepatica apresentou redução significativa 

na quantidade de macrófagos. Médias e erro padrão estão representadas. *p<0.05 

#p<0.05 vs respectivo controle. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Quantificação relativa da expressão gênica (mRNA) de TNF-α 

por Real Time PCR utilizando o RNA total extraído de macrófagos primários 

peritoneais de rato (2x106 células) estimulados com extrato de verme e ovo 

(20 µg/mL) por 6 e 24 horas. O mRNA de GAPDH foi utilizado como 

normalizador. O gráfico representa a média e desvio padrão de 3 

experimentos independentes.  
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Figura 15. Quantificação relativa da expressão gênica (mRNA) de 

Arginase-1 por Real Time PCR utilizando o RNA total extraído de 

macrófagos primários peritoneais de rato (2x106 células) estimulados com 

extrato de verme, ovo e ovo+verme (20 µg/mL) por 6 e 24 horas. O gráfico 

representa a média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. O 

mRNA de GAPDH foi utilizado como normalizador. 
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DISCUSSÃO 

        A fibrose hepática é uma manifestação frequente em diversas doenças 

crônicas do fígado tais como: Hepatite septal crônica (GERBER & VERNACE, 

1974), Cirrose septal incompleta (SCIOT et al., 1988) e Esquistossomose 

(CHEEVER & ANDRADE, 1970). Sendo assim, vários modelos experimentais 

vem sendo utilizados para estudar os mecanismos deste processo 

(BATALLER & BRENNER, 2005; ELSHARKAWY et al., 2017).  

Os resultados que serão discutidos em seguida, referem-se a um estudo 

experimental que utilizou a infecção de ratos Wistar, com o helminto C. 

hepatica, como modelo de indução de fibrose septal e também para investigar 

a participação dos macrófagos e das células estreladas neste processo. 

Neste estudo, experimentos in vivo e in vitro foram realizados para 

avaliar o comportamento de células macrofágicas. Os estudos in vivo 

avaliaram a resposta destas células frente a infecção de ratos com ovos 

embrionados de C. hepatica. Já os estudos in vitro avaliaram a resposta de 

macrófagos peritoneais primários, extraídos de ratos, após a sua 

sensibilização com extratos do ovo e do verme, e de ambos.  

A infecção natural por C. hepatica estimula a proliferação e a ativação 

de células estreladas, de células de Kupffer, de células endoteliais, de 

fibroblastos e de outras células que compõe o tecido hepático (SOUZA et al., 

2006; ASSIS et al., 2004; SANTOS et al., 2001; IONICĂ et al., 2016). O estudo 

histológico aqui realizado indicou que a resposta induzida pela capilaríase do 

rato parece estar relacionada a uma resposta imune mediada por células que 

se acentua com a produção dos ovos.  

 Além de infecções parasitárias, outros agentes como por exemplo o 

LPS é capaz de induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias e a ativação 

das células de Kupffer. Estudos que avaliaram as células de Kupffer isoladas 

de animais tratados com etanol, verificaram que tais células são importantes 

produtoras de citocinas durante a lesão hepática em diversos modelos 
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(YAMASHINA et al., 2000). As células estreladas são consideradas pericitos 

hepáticos pois ficam anexas ao espaço de Disse e podem ser ativadas por 

estímulos oriundos da corrente sanguínea (FRIEDMAN, 2008). Estas células, 

além de serem as principais produtoras de matriz extracelular parecem 

participar da resposta imune hepática, pois em um recente estudo in vitro, que 

avaliou a expressão de receptores de membrana envolvidos com a 

apresentação de antígenos, ficou demonstrado que células estreladas 

hepáticas humanas estimuladas com citocinas pró- inflamatórias 

expressavam HLAI, HLAII e CS40 (VIÑAS et al., 2003). Estes achados 

corroboram com os nossos resultados que confirmam a importância das 

células estreladas ativadas (miofibroblastos) na fibrogênese hepática, 

inclusive na fibrose septal, como demonstramos através da expressão de 

células actino-positivas observadas nos septos fibrosos em formação no 

modelo em questão. 

Além da infecção pelo helminto Capillaria hepatica existem outros 

métodos experimentais para induzir a fibrose septal hepática. Um destes 

modelos é a administração contínua de soro de porco. Este tipo de fibrose septal 

se desenvolve devido à fração albumina presente neste soro, que estimula as 

células apresentadoras de antígeno do parênquima hepático como as células de 

Kupffer e as células dendríticas (CRISPE et al., 2010). As células de Kupffer 

expressam moléculas co-estimuladoras de baixa densidade incluindo MHC de 

classe I e de classe II, o que favorece a ativação de células T (YOU et al., 2008). 

Estudos utilizando esta metodologia revelaram que este tipo de fibrose septal 

possui uma base imunológica, pois Bunchet et al., (1996) observaram que o 

tratamento frequente com injeções intraperitoneais com soro de porco induziu 

fibrose septal em ratos adultos, porém ratos que receberam injeções do soro de 

porco quando neonatos (tolerantes) não desenvolveram fibrose septal se 

tratados na fase adulta.  

As alterações morfológicas observadas na fibrose septal induzida pela 

injeção intraperitoneal de soro de porco em ratos, e na fibrose septal induzida 

pela infecção com C. hepatica parecem ser bem semelhantes, sugerindo que o 
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mecanismo envolvido nos dois modelos têm uma base imunológica. Estudos 

realizados pelo nosso grupo já demonstraram que a fibrose septal causada pela 

infecção por C. hepatica e as lesões teciduais causadas por este helminto 

seguem linhas de evolução independentes, o que sugere diferentes 

mecanismos.  Esses estudos demonstraram que a quantidade de fibrose septal 

não sofria alteração quando os mesmos animais eram submetidos a reinfecções 

(OLIVEIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2001).  

Diante dos achados de OLIVEIRA e colaboradores (2004), decidimos 

desafiar ratos com extratos (de ovo, de verme e de ovo+verme) de C. hepatica 

na tentativa de induzir uma resposta celular frente a esta sensibilização que 

fosse capaz de desencadear o processo de fibrogênese hepática. Entretanto, 

a introdução de extratos de ovo, de verme e de ovo+verme na corrente 

sanguínea de ratos não foi capaz de induzir a ativação nem das células 

estreladas nem dos macrófagos apesar da estratégica posição destas células 

próximas ao endotélio sinusoidal. Sendo assim, a análise da atividade 

biológica dos extratos do ovo e do verme deste helminto isolados ou em 

conjunto não foi capaz de produzir fibrose septal em ratos.  

Nossas análises histológicas exibiram tecidos hepáticos com uma 

intensa reação inflamatória a partir do 18º dia pós-infecção. O helminto C. 

hepatica passa por diferentes estágios até atingir a sua maturidade sexual no 

fígado do hospedeiro (GALVÃO, 1981). Até o seu amadurecimento sexual no 

fígado, o verme pode gerar diferentes respostas imunológicas, e 

consequentemente diferentes fenótipos de macrófagos neste órgão. Em 

estudos experimentais que avaliaram a resposta do hospedeiro a antígenos 

do Schistosoma mansoni os resultados obtidos revelaram que o antígeno de 

ovo (SEA) induzia uma forte resposta das células T in vitro (LUKACS & 

BORO,1991; VAN LIEMP et al., 2007).  

Santos et al., (2001), em um estudo sobre a contribuição dos fatores 

parasitários na fibrose septal induzida por C. hepatica, obtiveram resultados 

similares aos nossos, pois nesta pesquisa eles constataram que os ovos e os 

vermes de C. hepatica sozinhos eram incapazes de gerar fibrose septal, eles 
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também verificaram que quando os animais infectados eram tratados ao 15º 

dia de infecção ou seja, antes de atingirem a maturidade sexual ou antes da 

oviposição a fibrose septal não era estabelecida. Estes dados sugerem que 

para o estabelecimento da fibrose septal induzida por este helminto é 

necessário a ativação de fatores desencadeadores de resposta imune 

liberados pelo ovo e pelo verme. 

Macrófagos possuem um papel decisivo na evolução da fibrose hepática 

(MATSUOKA et al., 1990, CHENG et al., 2016). Para esclarecer e entender 

os mecanismos utilizados por estas células, diversos estudos utilizam o 

modelo de depleção experimental de macrófagos para avaliar o papel destas 

células em processos fibrogênicos (DE LA DURANTAYE et al. 2014; 

DUFFIELD et al., 2005). O Cloreto de Gadolínio (GdCl3) é um dos fármacos 

mais utilizados para a depleção de macrófagos em modelos experimentais, 

embora não promova a morte celular, tal substância parece interferir na 

atividade fagocítica e na atividade da peroxidase das células macrofágicas 

(NEYRINCK, 2004; LI et al., 2009; KIRIAKOU et al., 2013; CHEN et al., 2012).  

Os dados obtidos no presente estudo, com o tratamento de ratos com o 

Cloreto de Gadolínio (GdCl3), revelaram que após o tratamento com este 

fármaco, não houve diferença na quantidade de macrófagos quando 

comparados com o grupo controle. As amostras de fígado submetidas a 

imunomarcação para CD68 revelaram a presença de macrófagos tanto na 

região dos septos fibrosos quanto na região portal e pericentral indicando, 

desta forma, a falha deste fármaco em depletar os macrófagos no modelo em 

questão. Além disso, avaliamos se o tratamento com Cloreto de Gadolínio 

interferiu no processo de fibrogênese induzido pela infecção helmíntica e 

verificamos que o processo fibrótico ocorreu sem interrupções nos animais 

tratados.  

Os achados obtidos com o tratamento com GdCl3 não foram 

satisfatórios. Isso nos induziu a desenvolver um novo estudo de depleção 

utilizando um novo fármaco. A substância de escolha foi o Diclorometileno 

Difosfonato (Cl2MDP). Tal composto age via apoptose, resultando na 
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depleção celular (VAN ROOIJEN & SANDERS, 1994; VAN ROOIJEN & 

HENDRIKX, 2010). Diversos estudos indicam o uso do Diclometileno 

Difosfonato como uma boa metodologia para a depleção de células 

macrofágicas, já que este induz a apoptose celular (RANG et al., 2001; 

SNOEYS et al., 2006). Golbar et al (2016) verificaram através de reação 

imuno-histoquímica para CD68 que houve uma diminuição expressiva de 

células macrofágicas hepáticas em ratos tratados com Tiocetamida (indutor 

de fibrose hepática) e submetidos à depleção macrofágica através do 

Cl2MDP.  

 Os dados obtidos no presente estudo revelaram que o tratamento de 

ratos com o Cl2MDP foi capaz de depletar mais de 80% dos macrófagos 

hepáticos. Em animais infectados com C. hepatica e tratados com Cl2MDP 

também houve redução do número de macrófagos no tecido hepático. Para 

confirmar estes achados, a quantidade de macrófagos foi avaliada através da 

imunomarcação com CD-68. A análise estatística destes dados revelou 

diferenças significativas na quantidade de macrófagos entre o grupo infectado 

não tratado e o grupo tratado infectado, e também depletado. Os animais 

infectados com C. hepatica e tratados com Cl2MDP desenvolveram menos 

fibrose septal em relação aos animais não tratados. Estes resultados sugerem 

que os macrófagos são importantes para o estabelecimento da fibrose septal 

neste modelo. Estes achados estão em conformidade com os resultados de 

Yang e colaboradores (2015) que concluíram que a depleção através de 

Cl2MDP das células de Kupffer em camundongos BALB/c infectados com 

Schistosoma Japonicum, interferiu na capacidade destes animais em 

desenvolver fibrose, além de reduzir significativamente a geração de 

granulomas, confirmando a importância deste macrófagos teciduais no 

processo de fibrose. 

A depleção das células de Kupffer está relacionada com a diminuição de 

fibrose em diversos modelos (MURIEL & ESCOBAR 2003; EDWARDS et al., 

1993). A depleção das células de Kupffer interfere em diversos processos 

biológicos do fígado, uma vez que esta célula participa no processo de síntese 
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de vários mediadores inflamatórios. Quando ativados, os macrófagos são 

importantes produtores de TNF-α que, sabidamente, participa do processo de 

ativação das células estreladas e consequentemente, do processo de 

fibrogênese hepática (ZHU et al., 1995).  

Existe uma forte interação entre as células de Kupffer e as células 

estreladas hepáticas, pois a ativação das células estreladas induz a ativação das 

células de Kupffer. Ambas as células expressam TLR3 e a ativação deste 

receptor Toll nas células estreladas e de Kupffer atenua a lesão hepática 

causada por álcool (BYUN et al.,2013). Em um recente estudo ROTH et al (2015) 

demonstraram que o fator indutor de hipóxia-1 alfa (HIF1-α) expresso pelas 

células estreladas hepáticas é um fator essencial para a ativação das células de 

Kupffer após lesão. Neste estudos eles demonstraram que hepatócitos 

necróticos induziam a ativação de HIF-1 em células estreladas in vitro, pois o 

tratamento de células de Kupffer com meio condicionado de células estreladas 

expostas a hepatócitos necróticos interferiu na síntese de CXL2 e outras 

citocinas inflamatórias nas células de Kupffer. Indicando a importância que a 

interação entre essas duas células tem para o processo de reparo. 

Neste modelo experimental observamos que em animais submetidos à 

depleção macrofágica induzida por Cl2MDP, a quantidade de células 

estreladas/miofibroblastos ativados foi expressivamente reduzida, o que 

consequentemente interferiu na produção de colágeno. Possivelmente isso se 

deveu ao fato de que a ativação das células estreladas resultou da 

combinação de estímulos parácrinos gerados pelas células do parênquima 

hepático, incluindo as células de Kupffer. Estes dados sugerem que os 

macrófagos participam na ativação dos miofibroblastos durante o 

desenvolvimento da fibrose septal induzida por C. hepatica. 

Em diversas doenças infecciosas as principais manifestações 

histológicas estão relacionadas com a ação do agente infeccioso e da 

resposta imune gerada. Devido à diversidade de antígenos presentes nos 

parasitas, a resposta imune inata e adaptativa são prontamente ativadas 

(TOSI, 2005). Uma das principais células atuantes neste processo é a célula 
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macrofágica. Para que esta célula seja ativada, diversas moléculas e vias de 

sinalização são requeridas e uma das mais importantes moléculas requeridas 

na ativação dos macrófagos é a L-arginina (THOMAS et al.,2007).     

A L-arginina é um aminoácido que participa de inúmeros processos 

metabólicos incluindo a síntese de proteínas (PEKAROVA & LOJEK, 2015). 

A arginina faz parte do metabolismo de diversas células imunológicas. Esta 

molécula parece estar relacionada com a proliferação de linfócitos e com as 

propriedades funcionais das células Natural Killer (WU et al.,1992). A L-

arginina também contribui diretamente na ativação de macrófagos. Estudos 

feitos com células macrofágicas de rato revelaram que a arginina parece 

contribuir para o processo anti-inflamatório (BONHOMME et al.,2013). 

Entretanto, macrófagos estimulados por bactérias ou citocinas pró-

inflamatórias requerem arginina para produção de NO e de interleucinas 

(PEKAROVA et al., 2009; PERANZONI et al., 2008). 

 Macrófagos classicamente ou alternativamente ativados sintetizam 

enzimas que degradam a L-arginina, sendo que macrófagos classicamente 

ativados produzem óxido nítrico sintetase e macrófagos alternativamente 

ativados produzem arginase. Acredita-se que a arginase produzida por M2 

participe da regulação da iNOS por competição do substrato (MONTOVANI et 

al., 2001; MUNDER et al., 1999). Em macrófagos alternativos, a arginase 

participa do processo de regulação de iNOS modulando a concentração de L-

arginina (GOMEZ-NIETO, 2001). Um método utilizado pelos macrófagos para 

combater as infecções é o estresse oxidativo causado pela fagocitose. Sendo 

assim, a produção de iNOS é fundamental para o desfecho da resposta 

imune. Esta regulação depende diretamente do tipo de resposta Th1 ou Th2, 

as quais irão induzir a síntese de diferentes moléculas que determinam o 

direcionamento do metabolismo da arginina (LICHTMAN, 2007).  

No nosso estudo, a expressão de marcadores de macrófago foram 

utilizados para avaliar a polarização destas células durante a estimulação com 

extratos do ovo, do verme ou do ovo+verme. Em diversas infecções 

helmínticas a resposta Th1 pode ser predominante no início da infecção, 
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enquanto não há ovos. Entretanto, após o aparecimento dos ovos a resposta 

Th2 predomina (XU et.al., 2014). Estudando aspectos imunológicos da 

resposta do hospedeiro ao Schistosoma japonicum, JI e colaboradores 

(2006), demonstraram que no início da infecção foi desenvolvida uma 

resposta Th1 com forte presença de IFN-gama, mas com a progressão da 

infecção a resposta foi invertida para Th2. 

Monócitos inflamatórios e macrófagos residentes sã elementos chaves 

nos processos de regeneração e fibrose (WYNN & BARRON, 2010). 

Macrófagos são importantes produtores de citocinas, matriz extracelular e 

outros mediadores inflamatórios que fazem parte da resposta celular. Eles 

também produzem sinais que estimulam fibroblastos a se diferenciarem em 

miofibroblastos, colaborando diretamente para a síntese de matriz 

extracelular (MURRAY & WYNN, 2011).   

Macrófagos alternativamente ativados são caracterizados pela síntese 

da enzima arginase-1(Arg-1) (CHINETTI et al.,2011). A Arg-1 exerce um papel 

decisivo na função imunológica das células M2, pois é a ação desta enzima 

que promove a hidrólise da L-arginina em ornitina, que por sua vez está 

relacionada com a síntese de colágeno. Sendo assim, todo este processo está 

ligado ao reparo tecidual e fibrose (MUNDER, 2009).  

Nossas observações revelaram que no modelo in vitro os macrófagos 

primários de rato estimulados somente com extrato de ovo ou extrato de 

ovo+verme promoveram o aumento da expressão de arginase-1. O aumento 

na expressão de arginase-1 está intimamente relacionado com a resposta 

anti-inflamatória. Esses achados indicam que o extrato do ovo é um 

importante indutor da polarização macrofágica para um perfil alternativo (M2).  

Semelhante a outras infecções helmínticas a infecção por Capillaria 

hepatica proporciona um ambiente predominantemente Th2 (KIM et al., 2007). 

Sendo assim, neste estudo, os macrófagos foram induzidos a se 

diferenciarem em células alternativamente ativadas. Sabe-se que macrófagos 
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alternativos sintetizam arginase estimulando a produção de ornitina e 

interferindo na produção de NO (LOKE2007; HESSE 2001). 

Nosso estudo também analisou a produção do fator de necrose tumoral 

(TNF-α) em macrófagos sensibilizados com extratos do ovo, do verme e do 

ovo+verme de C. hepatica. Este fator é uma citocina que induz uma forte 

resposta celular indutora de mediadores inflamatórios. Este fenômeno é 

observado em várias doenças, inclusive em hepatites virais e doenças 

hepáticas não alcoólicas (WAJANT, 2003). Sabe-se que o TNF-α está 

intimamente relacionado a processos pró-inflamatórios, e que é 

principalmente produzido por macrófagos, inclusive por células de Kupffer.  

Além disso, o TNF-α é um importante agente hepatotóxico, pois este fator 

induz apoptose de células hepáticas tanto in vivo como in vitro (GRELL et al., 

1999; RUDGER 2002). 

Durante a fibrose hepática murina causada por colestase o TNF-α 

aumenta a síntese de colágeno através da indução da síntese de TIMP-1 em 

células estreladas hepáticas (OSAWA et al., 2013). Na fibrose induzida por 

tratamento com Tetracloreto de Carbono (CCl4) a ausência do receptor1 de 

TNF-α (TNFR1) resultou em redução da depósito de colágeno (SUDO et al., 

2005). Em doenças respiratórias crônicas como fibrose cística e asma o TNF-

α age promovendo a permeabilização das células epiteliais aumentando a 

exposição tecidual a antígenos, e aumentando o agravamento dessas 

doenças (COYNE et al., 2002). Na infecção causada pelo Vírus da Hepatite C 

(HCV), o TNF-α também causou alteração na conformação da proteína de 

junção celular facilitando a entrada do vírus na célula, sendo assim células 

que expressavam altos níveis de TNF-α eram as que possuíam maior 

quantidade de vírus no seu interior (FLETCHER et al., 2014). 

O resultado das observações da expressão gênica de TNF-α em 

macrófagos sensibilizados com extrato de C. hepatica demonstrou que nas 

primeiras horas após a sensibilização das células, os níveis de TNF-α 

aumentavam em macrófagos estimulados com extratos de ovo ou de verme. 

Entretanto, após 24 horas foi observada uma inibição da expressão de TNF-
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α, sugerindo que este fator foi inibido com a evolução da resposta. Este 

achado demonstra claramente o poder inflamatório do extrato proteico do ovo 

de C. hepatica no modelo in vitro. 

Na infecção humana por S. mansoni nos estágios iniciais da infecção 

(primeira e segunda semana) os níveis de TNF-α, IL-1 e IL-6 obtidos de 

células mononucleares de sangue periférico, estão aumentados refletindo 

assim o domínio da resposta Th1 gerando um ambiente pró-inflamatório (DE 

JESUS et al., 2002). Entretanto, com a progressão da doença e o surgimento 

dos ovos a reposta Th2 prevalece (GRZYCH et al.,1991). 

No modelo experimental em questão, o pico da resposta inflamatória in 

vivo ocorreu entre a segunda e a terceira semana pós-infecção, o que coincide 

com o aparecimento de ovos no interior dos vermes e com o surgimento da 

fibrose septal. O pico da resposta inflamatória, da mesma maneira, também 

ocorre em infecções causadas por S. mansoni, porém em período diferente – 

na quarta semana pós-infecção que coincide com o início da oviposição 

(WAREN, 1982).  

Os dados apresentados neste trabalho evidenciam que macrófagos 

participam ativamente na fibrose induzida pela infecção com C. hepática. A 

depleção de macrófagos interferiu na ativação de células 

estreladas/miofibroblastos e na depósito de colágeno no tecido hepático de 

animais infetados, indicando uma possível interação entre essas células 

durante a fibrogênese hepática. Já os dados in vitro indicam que antígenos do 

ovo e do verme favorecem a ativação alternativa de macrófagos, que por sua 

vez produzem diversos fatores pró-fibrogênicos e pró-angiogênicos 

contribuindo para a patogênese da fibrose septal induzida pela na infecção 

por C. hepatica em ratos. 
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CONCLUSÂO 

Diante destes achados concluímos que: 

 

  -Macrófagos participam ativamente da fibrose septal induzida por 

Capillaria hepatica; 

-Os extratos do ovo e do verme de C. hepatica isolados ou em conjunto não 

são capazes de produzir fibrose septal em ratos.  

-O Cloreto de Gadolínio (GdCl3) não é um bom depletor de macrófagos 

em ratos. O tratamento com este fármaco não interferiu no número de 

macrófagos em nenhum dos grupos tratados nem na evolução da fibrose 

septal induzida pela capilaríase. 

-Diclorometileno Difosfonato (Cl2MDP) foi eficaz em depletar macrófagos 

de ratos e em reduzir o teor de colágeno no grupo tratado e infectado quando 

comparado com o grupo somente infectado. 

 

-A depleção das células macrofágicas causou uma redução de 

miofibroblastos no parênquima hepático de ratos infectados com C. hepatica e 

consequente diminuição da fibrose. 

-O extrato do ovo induziu a produção de TNF-α nas primeiras horas de 

sensibilização, o que contribuiu para a polarização dos macrófagos para um 

perfil inflamatório no início da resposta. 

 

-Os extratos de Capillaria hepatica, principalmente o extrato de ovo induziu 

uma resposta inflamatória em macrófagos primários nas primeiras horas de 

sensibilização. Confirmando a ação inflamatória do ovo. Entretanto com a 

evolução da resposta os macrófagos primários foram direcionados para um perfil 

M2.  
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-Extratos de ovo e verme de C. hepatica induziram a síntese de arginase-

1, o que indica que antígenos deste helminto induz um perfil alternativo (M2) 

em macrófagos primários de rato. 
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