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Neste trabalho, avaliamos os mecanismos imunológicos associados ao 

estabelecimento e manutenção da leishmaniose cutâneo localizada humana, estudando a 

resposta celular de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução de lesão. Nós 

observamos, que os indivíduos infectados, no início da infecção, desenvolvem um perfil de 

resposta predominantemente do tipo 2, tanto nas células da imunidade inata, quanto 

adaptativa. Esse perfil de resposta seria favorável para o crescimento das leishmanias 

intraceçlulares, com conseqüente progressão da infecção. Mas o predomínio de uma resposta 

do tipo 2, é um fenômeno transitório, uma vez que observamos nos indivíduos com lesões 

tardias um predomínio da resposta do tipo 1, associada com ativação dos macrófagos e 

destruição das leismanias. Os indivíduos com lesões tardias apresentam uma resposta 

modulada, onde as células que sintetizam IFN-γ e TNF-α sintetizam IL-10. Essa modulação 

é importante, uma vez que, uma resposta do tipo 1 exacerbada poderia causar reação 

inflamatória intensa e lesão tecidual. O nosso segundo objetivo foi avaliar os eventos 

imunológicos associados à resistência e controle na LCL, e para isso, foram avaliados 

indivíduos curados, tratados com quimioterapia (Q) e imunoquimioterapia (IQ), e indivíduos 

com TM naturalmente positivo, sem história clínica de desenvolvimento de lesão. Nós 

observamos nos indivíduos curados, nas células da imunidade inata, um aumento na síntese 

de citocinas do tipo 1, e uma diminuição na síntese de IL-4 e IL-10. Ao avaliarmos os 

linfócitos T, observamos nos indivíduos Q, uma diminuição na síntese das citocinas do tipo 

2, e nos indivíduos IQ, um aumento na síntese das citocinas do tipo 1, e uma diminuição na 

síntese das citocinas do tipo 2, bem como um aumento nos níveis plasmáticos de nitrito e 

nitrato, o que pode justificar o uso desse esquema terapêutico em pacientes co-infectados 

com HIV. Ao avaliarmos os indivíduos do grupo TM, observamos um perfil de resposta 

distinto, onde os neutrófilos aparecem como importante fonte de IL-4, que parece estar 

associada à expressão de CD23 em monócitos e síntese de NO. Já nas células da resposta 

imune adaptativa, observamos uma diminuição na síntese de citocinas do tipo 2, com 

aumento na razão citocinas tipo1/tipo2, sugerindo que os níveis basais de IFN-γ e TNF-α 

seriam suficientes para ativar os macrófagos e destruir as leishmanias, sem desenvolvimento 

da doença.  

ABSTRACT 
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In this study, we evaluated the immune mechanisms associated to establishment of 

human cutaneous leishmaniasis, studying the immune response of infected individuals with 

different times of lesion development. Our results shows, that early in the infection, there is 

a predominance of type 2 immune response, associated with leihmania growth and disease 

progretion.However this is a transitory phenomenon, since patients with older lesions shows 

a predominat type 1 immune profile, associated to macrophage activation, and leishmania 

killing. It is weel know that the synthesis of regulatory cytokines are important for the 

modulation of the type 1 exacerbated immune response and that this modulatory activity is 

pivotal for the maintenance of tissue integrity in the host. In this context a positive correlation 

between LSA specific IFN-γ production and the number of IL-10 producet T-lymphocytes 

in these patients was demonstrated.  

Our second objective, was evaluated the immune mechanisms associated to control 

and resistance in human cutaneous leishmaniasis. For this study, we evaluated cured 

individuals, treated with chemotherapy (Q) and immunochemotherapy (IQ), and endemic 

non-infected individuals with negative Montenegro skin test without history of lesion (TM). 

We observed in cured individuals, in innate immunity cells, na increase in the synthesis of 

type 1 cytokines, and a decrease in the synthesis of IL-4 and IL-10. When we evaluated the 

T lymphocytes, and subpopulations TCD4+ and TCD8+, we observed in Q group a decrease 

in the synthesis of type 2 cytokines, and in IQ individuals, a decrease in type 2 cytokines and 

a increase in type 1 cytokines. In the IQ group, we also observed na increase in nitrate plus 

nitrite plasmatic levels. This response can explain the use of this association in 

HIV/leishmania co-infected patients. When we evaluated the TM group, we observed a 

distinct immune profile. In yhese patients, the neutrophils are important source of IL-4, but, 

in these individuals, this cytokines is associated with na increase in macrophage CD23 

expression, and a high IFN-γ/IL-10 ratiois observed, as well as elevated nitrite plus nitrate 

plasma levels, suggesting that in these individuals, the basal levels of IFN-γ and TNF-α are 

sufficient to control parasite growth without inducing pathology and consequently lesion 

development. 
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INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são infecções parasitárias de animais e do homem, causadas por 

protozoários da ordem Kinetoplastida, pertencentes à família Trypanosomatidae e ao 

gênero Leishmania (ROSS, 1903). As leishmanioses não são, uma simples doença, e sim, 

uma “variedade de síndromes”, que estão distribuídas por diversas zonas geográficas. Em 

função do caráter espectral das manifestações clínicas das leishmanioses, diversos autores 

têm proposto diferentes classificações clínicas, entretanto a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) divide e caracteriza as leishmanioses em 2 grupos: Leishmaniose 

Tegumentar e Visceral.  

A taxonomia do gênero Leishmania é bastante complexa. Após extensa revisão, 

Lainson & Shaw propuseram em 1987 a organização das espécies que parasitam o homem 

em dois subgêneros: subgênero Leishmania e Viannia. No Brasil, as principais espécies 

que causam a doença humana são L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L (L.) 

amazonensis e L. chagasi, sendo as três primeiras dermotrópicas e associadas à 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), e a última associada à Leishmaniose 

Visceral (LV) (CUPOLILLO et al. 1994). Além destas, outras espécies dermotrópicas de 

Leishmania foram recentemente descritas: L. (V.) lainsoni, L (V.) naiffi, com poucos casos 

no Pará e L. (V.) shawi, encontradas, nos estados do Pará e Amazonas. (GONTIJO & 

CARVALHO, 2003; FNS, 2000). 

A LTA é uma doença antiga no homem. Descrições da leishmaniose cutânea 

podem ser encontradas desde o primeiro século d.C. na Ásia Central. No Novo Mundo, a 
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doença também, é conhecida há muito tempo, uma vez que representações de lesões de 

pele e deformidades faciais têm sido encontradas em registros de trabalhos em cerâmica 

e obras de arte do período pré-Inca no Equador e no Peru. A primeira e mais importante 

descrição clínica, da doença foi feita em 1756 por Alexander Russell, na Turquia. Em 

1901, Leishman identificou os microrganismos responsáveis pela infecção, que 

inicialmente foram classificados como pertencentes ao gênero Trypanosoma, mas em 

1903, Donovan descreveu-os como sendo novos organismos. No Brasil a LTA já havia 

sido reconhecida por Cerqueira em 1855. Em 1908, ocorreram vários casos na cidade de 

Bauru, ficando a doença conhecida por úlcera-de-Bauru, e em 1909, Lindemberg, Carini 

e Paranhos, identificaram parasitos na úlcera-de-Bauru, os quais foram denominados por 

Gaspar Vianna, em 1911, como Leishmania braziliensis.  

Segundo estimativas da OMS, a leishmaniose ocorre em 88 países e sua 

notificação é compulsória em apenas 30 deles. Do total de casos de Leishmaniose 

Tegumentar, noventa porcento ocorrem em apenas seis países: Irã, Arábia Saudita, Síria 

e Afeganistão no Velho Mundo, Brasil e Peru na América do Sul (GONTIJO & 

CARVALHO, 2003). No entanto, a LTA é endêmica na América do Sul e Central, com 

uma prevalência mundial estimada em cerca de 12 milhões de casos (OMS, 2001). Há 

uma grande diversidade na casuística dos diferentes países do Continente Americano. No 

Brasil, a incidência da LTA vem aumentando consideravelmente. Dados do Ministério da 

Saúde e da Fundação Nacional da Saúde mostram que em 1980 foram registrados 4560 

casos de leishmaniose cutânea aumentando para 35748 casos, durante o ano de 1995. Com 

relação às internações hospitalares, esse número também aumentou de 612 em 1984 para 

4530 em 1995. (PAHO/WHO, 1993). Em Minas Gerais, observa-se uma expansão e 
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urbanização da doença. No Estado, 1074 casos de leishmaniose foram notificados até o 

final de 1998, sendo que as principais cidades onde foram registrados os casos são: 

Caratinga, Montes Claros, Ferros e Januária. (FNS, 2000). Atualmente tem sido 

diagnosticado um grande número de casos de co-infecção Leishmania/HIV, e nos 

indivíduos imunossuprimidos, a leishmaniose evolui rapidamente, causando uma doença 

severa e difícil de ser diagnosticada e tratada (OMS, 2003).  

A LTA é primariamente uma enzootia de animais silvestres, tornando-se uma 

zoonose a partir do momento em que o homem entra em contato com áreas de transmissão. 

Os principais reservatórios são pequenos roedores silvestres, e em menor proporção 

animais domésticos. A doença é mais comum em trabalhadores que entram em contato 

com a mata onde ocorre transmissão. Entretanto, ao lado desse aspecto associado à 

floresta, a doença, vem sendo descrita em áreas de colonizações antigas, há muito tempo 

desmatadas, e destinadas à agropecuária, como por exemplo, o Vale do Rio Doce, no 

Estado de Minas Gerais (MAYRINK et al., 1979). 

O inseto vetor das leishmanioses, no Novo Mundo é representado por dípteros da 

família Phlebotomidae, do gênero Lutzomya, que estão amplamente distribuídos na 

natureza em reservatórios silvestres e/ou domésticos. A infecção do inseto vetor ocorre 

quando ao picar o hospedeiro vertebrado infectado para exercer o repasto sanguíneo, 

ingere, juntamente com o sangue, macrófagos parasitados por formas amastigotas. 

Durante o trajeto pelo trato digestivo anterior, ou ao chegarem ao estômago, os 

macrófagos se rompem liberando as amastigotas. Estas se dividem e transformam-se em 

promastigotas, que se multiplicam ainda no sangue ingerido, que fica envolto por uma 

membrana peritrófica secretada pelas células do estômago do inseto. Após 3 dias, a 
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membrana se desintegra e as promastigotas migram para o intestino posterior (parasitos 

peripilária) ou para o intestino anterior e médio (parasitos suprapilária), onde ocorre nova 

multiplicação e diferenciação. Após aproximadamente 7 dias, os parasitos migram para a 

região da válvula esôfago-faringe-estomodeo do trato alimentar, onde se ligam à lâmina 

cuticular através de hemidesmossomos. A transmissão dos parasitos para o hospedeiro 

vertebrado ocorre quando o inseto infectado alimenta-se, regurgitando as formas 

promastigotas infectantes (LAINSON & SHAW, 1978; GRIMALDI & TESH, 1993; 

SACKS et al., 2001). No hospedeiro vertebrado, os parasitos inoculados, são opsonizados 

por moléculas do sistema do complemento, e penetram nos macrófagos via receptores 

CR1 e CR3, onde se transformam em amastigotas. Neste microambiente celular, 

moléculas de superfície das amastigotas, como o lipofosfoglicano (LPG) e uma 

glicoproteína de 63 Kda, a gp63, protegem o parasito da lise no fagolissosoma, inibindo 

os mecanismos oxidativos e enzimas lisossômicas, promovendo assim condições 

favoráveis para a multiplicação dessas formas (DUARTE & CORBERTT, 1994). 

Eventualmente, os macrófagos infectados se rompem e liberam as amastigotas, que 

infectam macrófagos vizinhos, progredindo assim a infecção (SACKS & KAMHAWI, 

2001).  

Ao realizar o repasto sanguíneo, o inseto vetor co-injeta a saliva juntamente com 

as Leishmanias. Atualmente, está bem estabelecido que a saliva é importante para o 

estabelecimento da infecção (HALL & TITUS, 1995; SOLBACH & LASKAY, 2000). 

Em infecções experimentais, o lisado da glândula salivar injetado juntamente com 

Leishmania major ou L. braziliensis em várias cepas de camundongos resultam em uma 

exacerbação tanto do tamanho da lesão, quanto do número de parasitos recuperados, 
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mesmo quando um pequeno inóculo (102-104 promastigotas) é usado na infecção. (TITUS 

& RIBEIRO, 1988; LIMA & TITUS, 1996; BELKAID et al., 1998b; ROGER et al., 

2002). Foi demonstrado que a saliva inibe seletivamente a destruição das leishmanias 

pelos macrófagos, bem como a produção de óxido nítrico (NO) (HALL & TITUS, 1995).  

O curso da LTA é dependente de alguns fatores tais como a espécie de Leishmania 

envolvida e da relação do parasito com seu hospedeiro (SARAIVA et al., 1989). CONVIT 

& PINARDI (1974) e CONVIT et al. (1993) descreveram a clínica, a histopatologia e 

aspectos imunológicos da Leishmaniose, o que permitiu a classificação da LTA em três 

formas básicas. A primeira, denominada Leishmaniose Cutânea Localizada (LCL), é a 

forma mais comum, podendo ser causada por qualquer espécie dermotrópica de 

Leishmania. É caracterizada pela presença de uma ou poucas lesões ulcerosas com poucos 

parasitos, indolores, com bordas altas e bem delimitadas, ocorrendo na maioria das vezes, 

nas regiões descobertas do corpo (PESSOA & BARRETO, 1984). Os indivíduos desse 

grupo apresentam uma tendência significativa à cura espontânea das lesões (COSTA et 

al., 1987). A segunda, denominada Leishmaniose Mucocutânea (LMC), é causada 

principalmente pela L. braziliensis, acometendo as mucosas do nariz, boca, laringe e 

faringe, exibindo lesões graves e destrutivas. Essas lesões podem surgir meses ou anos 

após a cura clínica de lesões cutâneas primárias, por contiguidade, ou então pela 

inoculação direta no lábio, das formas infectantes. A terceira e última, denominada 

Leishmaniose Cutânea Difusa (LCD), é causada no Brasil principalmente pela L. 

amazonensis, sendo a forma mais rara das Leishmanioses. É caracterizada pela presença 

de lesões nodulares não ulceradas, que podem distribuir-se por todo o corpo, tendo caráter 
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grave, sobretudo por ser resistente à terapêutica antimonial (LAINSON, 1983; 

MARSDEN, 1986; MARZOCHI, 1992).  

A profilaxia da LTA é muito difícil, pois a transmissão ocorre principalmente em 

áreas florestais, o que torna impraticável o controle de insetos vetores e dos reservatórios, 

uma vez que o uso de inseticidas nestas áreas é extremamente danoso ao meio ambiente. 

Em focos onde a transmissão ocorre no peridomicílio, e onde há participação de animais 

domésticos, a borrifação do ambiente domiciliar e anexos pode contribuir para a 

diminuição da transmissão. A proteção através da utilização de repelentes e mosquiteiros 

é uma solução individual que não soluciona o problema como um todo. Na busca de 

alternativas para a profilaxia, o ideal seria a produção de uma vacina que proporcionaria 

uma proteção efetiva contra a doença.  

As primeiras tentativas de tratamento da LTA foram realizadas por ROW (1912), 

que tratou pacientes com extrato antigênico de promastigotas mortas, obtendo resultados 

satisfatórios. Posteriormente, com o advento do tártaro emético introduzido por VIANA 

em 1912, a terapêutica teve sua evolução no campo da quimioterapia com a seleção de 

produtos cada vez menos tóxicos. Atualmente, o tratamento da LTA está baseado 

principalmente na quimioterapia. As drogas de escolha são os antimoniais pentavalentes, 

o antimoniato de meglumina (Glucantime) e o estibogluconato de sódio (Pentostan), em 

um esquema terapêutico, recomendado pela OMS, que consiste em uma dose parenteral 

de 20mg/kg/dia. Essas drogas produzem efeitos colaterais e ocasionalmente toxicidez em 

alguns órgãos, como rins, coração e fígado, que aumentam em proporção à dose e à 

duração do tratamento (OMS, 1990; CROFT & COOMBS, 2003). Pacientes que não 

respondem ao tratamento antimonial ou que apresentam recidivas, são tratados com 
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Anfotericina B ou Pentamidina (FURTADO, 1960; CROFTS, 1976:1979; ROCHA, et al., 

1980). Um grupo de pesquisadores do Hospital Evandro Chagas da FIOCRUZ, 

desenvolveu um esquema terapêutico baseado em injeções intramusculares com baixas 

doses de Glucantime (5mg/Kg/dia). A cura se verificou em 80% dos casos, em um período 

de 30 dias, e este esquema reduziu os efeitos colaterais e o custo do tratamento 

(OLIVEIRA-NETO et al., 1997). A utilização de Interferon-gama (IFN-) recombinante 

associado ao antimonial no tratamento da LTA e de formas mucosas resistentes aos 

antimoniais tem apresentado resultados promissores (BADARO et al., 1993). 

Recentemente, foi desenvolvida uma nova droga para o tratamento da Leishmaniose, que 

apresenta a vantagem de ser administrada por via oral. A miltefosine 

(hexadecilfosfocolina) interage com as vias de transdução de sinal e inibe a biossíntese de 

fosfolípides e esteróis presentes nas Leishmanias (URBINA et al., 1997). Na 

Leishmaniose Visceral (LV) vários estudos têm sido realizados testando este 

medicamento. A miltefosine em um estudo recente, se mostrou efetiva e bem tolerada em 

crianças com LV na Índia (BHATTACHARYA et al., 2004). Na LTA, SOTO et al. 

(2001), realizaram um estudo com 72 pacientes colombianos, portadores da forma clínica 

cutâneo-localizada, e obtiveram uma boa eficácia (> 90%) acompanhada de baixos efeitos 

colaterais. Atualmente, a vacina contra LTA desenvolvida por MAYRINK et al. (1979) 

tem sido empregada com bons resultados, não apenas na profilaxia, mas também como 

agente terapêutico, em casos onde o antimônio induz efeitos colaterais graves 

(MAYRINK et al., 1979; MAYRINK et al., 1985; ANTUNES et al., 1986; MAYRINK et 

al., 1986; NASCIMENTO et al., 1990). Outra possibilidade consiste na associação da 

imunoterapia ao antimônio, originando a imunoquimioterapia, (GENARO et al., 1996), 
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que vem obtendo bons resultados no tratamento de pacientes co-infectados com HIV-

Leishmania, resistentes à terapia com as drogas convencionais. (Da-CRUZ et al., 1999 e 

2000). Este novo enfoque da terapêutica da LTA chama a atenção para a necessidade de 

estudos no campo da imunologia, que possam dar suporte na interpretação dos resultados, 

bem como auxiliar na elaboração de novos esquemas terapêuticos aplicáveis em situações 

especiais como nas recidivas pós-tratamento ou nos casos de pacientes co-infectados com 

HIV-Leishmania.  

Considerando os aspectos da resposta imune na LTA, grande parte dos 

conhecimentos sobre a imunorregulação nessa doença foram consolidados a partir do 

estudo de infecções experimentais em modelo murino. (HOWARD et al., 1980; 

COUTINHO et al., 1984; LOCKSLEY et al., 1987; AFONSO & SCOTT, 1993). Esses 

estudos permitiram a elaboração de uma proposta geral de que a recuperação e resistência 

à Leishmaniose devem-se principalmente ao componente celular da resposta imunológica, 

relegando a participação humoral a um segundo plano (LOCKSLEY et al., 1987; 

WILSON et al., 1990; LOCKSLEY et al., 1992). No modelo murino, a resistência 

observada em camundongos C57BL/6 e C3H/He infectados com L. major, está 

relacionada à ativação e diferenciação de células T CD4+ do tipo Th1, secretoras de IFN-

 (LOCKSLEY et al., 1987). Essa é a principal citocina associada à resistência nestes 

camundongos, e em sinergia com o TNF-, promove a ativação de macrófagos e, 

consequentemente, favorece a eliminação das Leishmanias (GREEN, 1990; DENG et al., 

1993). Dentre os mecanismos da resposta imune celular efetora já descritos, acredita-se 

que a destruição da Leishmania seja mediada por macrófagos ativados, principalmente 

através da produção de óxido nítrico (NO) (WEI et al., 1995). Entretanto, tem sido 
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demonstrado que o IFN- por si só é incapaz de promover a diferenciação das células T 

CD4+ em células do tipo 1 (SCOTT, 1991; AFONSO et al., 1994). Vários estudos 

demonstram que a IL-12 (interleucina 12), tem um papel fundamental nesta diferenciação. 

Dados em modelos experimentais demonstram que a administração de IL-12 a 

camundongos BALB/c, susceptíveis à infecção por L. major, promove resistência à 

doença (HEINZEL et al., 1993; SYPEK et al., 1993; AFONSO et al., 1994). Esta 

resistência correlaciona com síntese de níveis mais elevados de IFN-, quando 

comparados a animais não tratados e infectados com L. major.  

Por outro lado, outras espécies de camundongos (BALB/c) desenvolvem uma 

resposta do tipo Th2 após a infecção com L. major (LOCKSLEY et al., 1987; MORRIS 

et al., 1993; HIMMELRICH et al., 2000). Nestes camundongos, dentro de minutos ou 

horas após a infecção, células T CD4 V48 produzem RNA mensageiro para IL-4 

(interleucina 4) em resposta a um antígeno da Leishmania conhecido como LACK 

(Leishmania homolog of receptors for activated C Kinase) (LAUNOIS et al., 1997). A IL-

4 regula negativamente a expressão da subunidade 2 do receptor de IL-12 nas células 

Th1 potencialmente protetoras. Como resultado, a célula não responde a IL-12 e a 

produção de IFN- e NO é inibida, impedindo a destruição dos parasitos pelos macrófagos. 

Além disso, a IL-4 promove a diferenciação de células Th2 com secreção de mais IL-4, 

IL-5 (interleucina 5) e IL-10 (interleucina 10), entre outras citocinas, bem como a 

produção de anticorpos parasito-específicos. (HEINZEL et al., 1989; LOCKSLEY et al., 

1991; SCOTT et al., 1991; HEINZEL et al., 1991; ROGERS et al., 2002).  

Os mecanismos que levam preferencialmente à ativação e expansão de diferentes 

tipos de células T CD4+ ainda não estão completamente esclarecidos. Evidências sugerem 
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que vários fatores possam afetar este processo durante a infecção por Leishmania: 1) a 

interação do parasito com células apresentadoras de antígenos, com habilidades distintas 

de apresentar diferentes classes de moléculas antigênicas, 2) a influência de sinais co-

estimuladores, 3) os mecanismos de transdução de sinais utilizados pelas subclasses das 

células T CD4+ e 4) o perfil de citocinas presentes durante os eventos iniciais da 

diferenciação celular (GRIMALDI & TESH, 1993). 

Recentemente, grande importância vem sendo dada aos eventos iniciais da 

resposta imune, ou seja, o papel da imunidade inata no direcionamento da imunidade 

adaptativa. Existem evidências de que o desenvolvimento da leishmaniose murina é 

criticamente dependente dos eventos iniciais que ocorrem logo após o encontro dos 

parasitos com os macrófagos, que são as suas células hospedeiras. Neste contexto, células 

da resposta imune inata, como os granulócitos e células NK, bem como os queratinócitos 

e células dendríticas secretam citocinas e quimocinas, e o microambiente resultante 

direciona a diferenciação das células T virgens presentes no linfonodo, para células Th1 

associadas ao fenótipo protetor ou Th2 associadas ao fenótipo susceptível (STENGER & 

RÖLLINGHOFF, 2001).  

Em suma, os dados obtidos em modelo experimental murino para LTA, sugerem 

que uma resposta imune celular efetora contra a Leishmaniose é aquela que promove a 

síntese de IL-12 e a diferenciação de células T CD4+ do tipo 1, com produção de IFN-, 

ativação de macrófagos, produção de NO, eliminação dos parasitos e resolução da 

infecção. 

Os mecanismos protetores e patogênicos demonstrados no modelo murino de 

infecção com L. major, podem ser válidos também para o homem, no entanto, outros 
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fatores também contribuem para o desenvolvimento e resolução da Leishmaniose humana. 

Assim como no modelo murino, a resolução da infecção humana está associada ao 

componente celular da resposta imunológica (CARVALHO et al., 1985; CASTES et al., 

1989; CONCEIÇÃO-SILVA et al., 1990; PIRMEZ et al., 1990; Da-CRUZ  et al., 1994), 

entretanto a contribuição das diferentes populações celulares e citocinas ainda não está 

bem esclarecida.  

 Informações sobre a natureza do infiltrado celular, bem como a expressão de 

citocinas e quimiocinas na leishmaniose cutânea têm sido obtidas principalmente através 

da análise de biópsias da lesão. Os resultados podem ser bastante contraditórios, 

principalmente quando consideramos a espécie de Leishmania infectante. Neste contexto, 

foi observado nas lesões de pacientes portadores de LCL com menos de 1 ano de evolução 

da doença, a presença de números semelhantes de células T CD4+ e T CD8+, bem como 

a presença de células CD25+ e daquelas expressando o marcador HLA-DR (MARTÍNEZ-

ARENDS et al., 1991). RITTER et al. (1996), avaliando lesões de pacientes infectados 

com Leishmania panamensis, mostrou um predomínio de macrófagos, seguido por 

linfócitos T, com predomínio de células T CD4+. Foram observados poucos neutrófilos, 

linfócitos B e células de Langerhans. Em estudos mais recentes, o mesmo grupo observou 

nas lesões de pacientes portadores de LCL, a expressão de quimiocinas associadas a uma 

resposta do tipo Th1, como CCL2/MCP-1, CXCL9/MIG e CXCL10/IP10 (RITTER & 

KORNER, 2002). Em um estudo em que se avaliou a relação entre tempo de evolução da 

doença e o fenótipo celular presente na lesão não foram observadas variações no 

percentual de células T, B, macrófagos e das subpopulações T CD4+ e T CD8+, em lesões 

com diferentes tempos de evolução. Entretanto, foi observado nas lesões recentes um 
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aumento no percentual de células T quando comparado a lesões mais antigas (LIMA et 

al., 1994). A análise das lesões de pacientes infectados com L. major, no momento do 

diagnóstico e durante o processo de cura, quando as lesões regrediram à metade do 

tamanho original, mostrou a presença de grande número de células expressando o 

marcador de ativação celular HLA-DR no momento do diagnóstico, e uma diminuição no 

percentual de células T CD8+ na lesão durante a cura (GAAFAR et al., 1999). Em 

pacientes portadores de LCL, infectados com L. braziliensis, tem-se observado um 

predomínio de células T, seguido por macrófagos e células B. Com relação à população 

de linfócitos T, observou-se um predomínio de células T CD8+, com presença de células 

IFN- e TNF- (Fator de Necrose Tumoral alfa) positivas (VIEIRA et al., 2002). Estudos 

que avaliam a expressão de citocinas na lesão de indivíduos portadores de LCL 

demonstram um predomínio de IFN- sobre IL-4 e baixa expressão de IL-5 e IL-10 

(CÁCERES-DITTMAR et al., 1993). MELBY et al. (1994) avaliando a expressão de 

citocinas na lesão de pacientes infectados com Leishmania mexicana, observou um 

aumento significativo na expressão de IL-1 (interleucina 1), TNF-, IL-10 e TGF- (Fator 

beta de transformação do crescimento) nas lesões antigas ( 4 meses de evolução), quando 

comparado a lesões mais recentes (< 2 meses de evolução).  

O estudo da reatividade das células do sangue periférico tem demonstrado que 

pacientes portadores de LTA ativa apresentam uma resposta celular, com proliferação de 

células T CD4+ (Da-CRUZ et al., 1994, COUTINHO et al., 1998, Da-CRUZ et al., 2002),  

e que os seus linfócitos, respondem in vitro a antígenos solúveis de Leishmania (LSA), 

produzindo níveis elevados de IFN- e baixos de IL-4 (CARVALHO et al., 1995, 

COUTINHO et al., 1996). O IFN- pode ser produzido por diferentes populações 
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celulares, listados em ordem de contribuição: Linfócitos T CD4+, linfócitos CD4- CD8- 

e linfócitos T CD8+ (BOTTREL et al., 2001).  

Avaliando a resistência e susceptibilidade à infecção na leishmaniose tegumentar 

humana, consideramos como susceptível o grupo infectado durante a doença ativa. Já a 

resistência pode ser obtida após a cura quimioterápica ou imunoquimioterápica, após a 

vacinação eficaz ou em  indivíduos naturalmente resistentes.  

Considerando a resposta imune de indivíduos curados, estudos na literatura 

mostram que após a terapêutica eficaz, há uma elevação no percentual de células T CD8+ 

e um declínio de células T CD4+. Estas alterações são acompanhadas por um aumento de 

IFN- e diminuição significativa de IL-4 no sobrenadante de cultura de células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC) estimuladas com antígenos de Leishmania, 

quando comparado a indivíduos com lesão ativa (Da-CRUZ et al., 1994; COUTINHO et 

al., 1998; Da-CRUZ et al., 2002). Um estudo que avaliou a produção de citocinas 

plasmáticas, mostrou um aumento significativo nos níveis de citocinas pró-inflamatórias 

IL-1, IL-6 (interleucina 6), IL-8 (interleucina 8) e TNF- após o tratamento com 

Glucantime, quando comparado com o mesmo grupo durante a infecção ativa 

(KOCYIGIT et al., 2002). Entretanto, Toledo et al. (2001), mostraram que enquanto 

células de pacientes curados tratados com quimioterapia produzem mais IFN- ao final do 

tratamento, uma diminuição significativa desta citocina é observada no grupo curado 

tratado com imunoquimioterapia. Em ambos os grupos, foram observadas diminuição 

significativa de IL-10, após o tratamento. Da mesma forma, a análise da resposta celular 

antígeno específica in vitro, empregando-se PBMC de indivíduos não expostos à infecção, 

curados ou não infectados de área endêmica para LTA, demonstram que as principais 
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células que proliferam são as células NK e T CD8+ ao contrário do predomínio de células 

T CD4+ em indivíduos com a infecção ativa (MAASHO et al., 1998).  

Um padrão de resposta muito semelhante é observado nos indivíduos após 

vacinação eficaz. Estudos realizados em indivíduos vacinados com vacina desenvolvida 

por MAYRINK et al. (1979), demonstram que a proliferação celular in vitro é 

representada preferencialmente por células T CD8+ ao contrário do predomínio de células 

T CD4+ em pacientes portadores de LTA ativa (MENDONÇA et al., 1995). Observa-se 

também nos indivíduos vacinados, a produção de IFN- na ausência de IL-4. (De LUCA 

et al., 1999).  

Tomados em conjunto, estes resultados sugerem que as células T CD8+, a presença 

de IFN- e ausência na produção de IL-4 estão envolvidas nos mecanismos de imunidade 

protetora na LTA. Um dos parâmetros para se avaliar sensibilização, ou desenvolvimento 

de imunidade protetora na leishmaniose é a realização do Teste intradérmico de 

Montenegro (TM) (ANTUNES et al., 1986). O TM vem sendo usado no acompanhamento 

de programas de vacinação, onde a aquisição de imunidade protetora é avaliada 

principalmente pela soroconversão do teste após a vacinação eficaz (MAYRINK et al., 

1979, MARZOCHI et al., 1998). Além disso, o TM é usado no diagnóstico da 

leishmaniose, uma vez que se torna positivo poucas semanas após a infecção, e é um 

método decisivo no diagnóstico de lesões cutâneas antigas e lesões mucosas, onde o 

número de parasitos é baixo, portanto de difícil detecção.   

O TM também é importante na caracterização de indivíduos naturalmente 

resistentes. Pouco se conhece sobre a resposta imune desses indivíduos. Sabe-se que os 

parasitos do gênero Leishmania podem infectar o homem e não levar ao desenvolvimento 
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da doença. KADARO et al. (1993), estudando uma epidemia de leishmaniose cutânea 

observaram que menos de 50% dos habitantes da região atingida desenvolveram lesões 

cutâneas, entretanto mais de 90% dos habitantes passaram a apresentar testes cutâneos de 

hipersensibilidade positivos. Aparentemente a população se tornou resistente à reinfecção, 

uma vez que não foram observados mais novos casos na vila, apesar da ocorrência de 

transmissão ativa nos lugarejos vizinhos (KEMP et al., 1997).  Indivíduos residentes em 

área endêmica com teste cutâneo positivo, sem história clínica de lesão, têm sido 

chamados de subclínicos ou assintomáticos por alguns autores (BOSQUE et al., 2000, 

FOLLADOR et al., 2002). Infecções subclínicas também são descritas em áreas 

endêmicas para Leishmaniose Visceral (CARVALHO et al., 1994). Na Colômbia, onde a 

LCL é relativamente freqüente, mais de 30% dos indivíduos que moram em áreas 

endêmicas com transmissão da L. panamensis, nunca tiveram leishmaniose, mas possui 

TM positivo, o que sugere que estes indivíduos entraram em contato com o parasito 

(WEIGLE et al., 1993). Apesar de não haverem estudos prévios avaliando a prevalência 

de infecções subclínicas em áreas endêmicas para L. braziliensis, tem sido descrito que 

aproximadamente 10% dos indivíduos saudáveis moradores destas áreas apresentam TM 

com resultado positivo (DAVIES  et al., 1995, FOLLADOR et al., 1999).  

BOSQUE et al. (2000) trabalharam com um grupo de indivíduos residentes em 

área endêmica para LCL com transmissão de L. panamensis, que apresentavam teste 

cutâneo positivo, mas sem história de desenvolvimento de lesão. Esses indivíduos foram 

chamados de assintomáticos. Observou-se neste estudo que os macrófagos derivados de 

monócitos do sangue periférico dos indivíduos assintomáticos são menos permissivos à 

entrada de promastigotas de L. panamensis in vitro, quando comparados a macrófagos de 
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indivíduos com história de infecções recorrentes e macrófagos de pacientes com lesões 

com mais de 6 meses de evolução (ROBLEDO et al., 1994). Em um estudo que avaliou a 

presença de citocinas nos indivíduos assintomáticos, TRUJILLO et al. (2002), mostraram 

que eles não apresentam aumento na resposta do tipo Th1, nem diminuição na resposta 

Th2, e concluem que mais estudos são necessários para identificar os fatores associados 

ao desenvolvimento de uma imunidade protetora. Recentemente, um grupo semelhante 

foi caracterizado no Brasil, e chamado de subclínico. Estudos de proliferação celular em 

culturas estimuladas com antígenos de Leishmania, mostraram que os indivíduos 

subclínicos apresentam índice de proliferação celular significativamente maior do que 

indivíduos do grupo controle (TM negativo), porém significativamente menor, quando 

comparados a indivíduos infectados (FOLLADOR et al., 2002).  

Com base nas informações descritas acima, um grupo naturalmente resistente, 

seria composto por indivíduos expostos à Leishmania, residentes em área de transmissão 

da doença, que apresentam resposta celular e humoral  in vivo aos antígenos do parasito, 

e que nunca apresentaram história clínica de desenvolvimento da infecção.  

Podemos observar que a resolução da infecção humana está associada ao 

componente celular da resposta imunológica e que as células T CD8+ e a citocina IFN- 

parecem participar dos mecanismos de resistência e recuperação na leishmaniose 

tegumentar. Entretanto, a participação de outras citocinas e a presença de óxido nítrico no 

processo de resistência, recuperação ou progressão da doença ainda não estão 

completamente definidos. Neste contexto, o estudo da expressão de marcadores de 

superfície celular, citocinas intracitoplasmáticas e produção de óxido nítrico são de grande 
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valia para identificação de componentes imunes celulares envolvidos nos mecanismos de 

resistência, recuperação ou progressão da leishmaniose cutânea humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

As informações disponíveis sobre os mecanismos imunológicos associados ao 

desenvolvimento e manutenção, bem como controle e resistência na leishmaniose 
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tegumentar, são derivados, em sua maioria, de modelos murinos. Considerando-se a 

leishmaniose humana, trabalhos na literatura sugerem que a resolução da infecção está 

associada ao componente celular da resposta imunológica e que as células T CD8+ e a 

citocina IFN- parecem participar nos mecanismos de resistência e recuperação na 

leishmaniose tegumentar. Entretanto a participação de outras citocinas no processo de 

resistência e recuperação ou de progressão da doença, bem como a contribuição de 

diferentes populações celulares, incluindo as células da resposta imune inata, ainda não 

estão completamente definidos. Sendo assim, acreditamos que o estudo do perfil de 

citocinas induzido após estimulação celular in vitro com antígenos de Leishmania é ainda 

necessário para o entendimento do desenvolvimento da resposta imune na Leishmaniose, 

e compreensão dos mecanismos imune celulares, associados ao controle e resistência na 

leishmaniose. Dessa forma, torna-se de grande relevância o estudo mais detalhado da 

resposta imune observada no sangue periférico de indivíduos com LCL, indivíduos 

residentes em área endêmica com TM naturalmente positivo e indivíduos curados tratados 

com quimioterapia e imunoquimioterapia. Este tipo de abordagem poderá contribuir para 

uma melhor compreensão dos mecanismos imunológicos envolvidos no 

desencadeamento, progressão e resistência à infecção, bem como oferecer suporte para 

estudos futuros no campo da imunoterapia e profilaxia das Leishmanioses.  

Baseado nas discussões apresentadas acima, este estudo foi direcionado para 

atingir os seguintes objetivos:  

 

1. OBJETIVO GERAL 
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“Avaliar a resposta imune celular de pacientes com LCL, indivíduos curados 

tratados com quimioterapia e imunoquimioterapia e de indivíduos com TM 

naturalmente positivos, residentes em área endêmica para a Leishmaniose 

Tegumentar Americana.” 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

2.1. Avaliar os eventos imunológicos associados ao estabelecimento e manutenção da 

Leishmaniose Tegumentar Humana.  

 

Para atingir este objetivo foi realizado um estudo cross-seccional do curso da 

infecção, onde foi avaliado:  

 O fenótipo das populações e subpopulações de células T, B e NK do sangue periférico, 

no contexto ex-vivo, de pacientes portadores de LCL, e de indivíduos LCL com diferentes 

tempos de evolução da lesão.  

 O fenótipo de populações e subpopulações de leucócitos do sangue periférico e o perfil 

de citocinas, após estimulação rápida in vitro na presença de antígeno solúvel de 

Leishmania, de pacientes portadores de LCL, e de indivíduos LCL com diferentes tempos 

de evolução da lesão.  
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 A concentração de Nitrito e Nitrato no plasma de pacientes portadores de LCL, e de 

indivíduos LCL com diferentes tempos de evolução da lesão.  

 

2.2. Avaliar os eventos imunológicos associados à resistência e controle na 

leishmaniose tegumentar humana 

 

Para atingir este objetivo foi realizado um estudo cross-seccional de situações 

clínicas de sensibilização natural e terapêutica específica, onde foi avaliado:  

 O fenótipo das populações e subpopulações de células T, B e NK do sangue periférico, 

no contexto ex-vivo, de indivíduos curados tratados com imunoquimioterapia e 

quimioterapia convencional e de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente 

positivo, sem história clínica de desenvolvimento de lesão.  

 O fenótipo de populações e subpopulações de leucócitos do sangue periférico e o perfil 

de citocinas, após estimulação rápida in vitro na presença de antígenos de Leishmania, 

de indivíduos curados tratados com imunoquimioterapia e quimioterapia convencional, e 

de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo, sem história clínica de 

desenvolvimento de lesão.  

 A concentração de Nitrito e Nitrato no plasma de indivíduos curados tratados com 

imunoquimioterapia e quimioterapia convencional e de indivíduos com Teste de 

Montenegro naturalmente positivo, sem história clínica de desenvolvimento de lesão.  
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JUSTIFICATIVAS 

Para alcançar os objetivos específicos propostos, foram traçadas diferentes 

abordagens experimentais, que se encontram abaixo justificadas.  

 

1 – Determinar, no contexto ex-vivo, as populações e subpopulações de células T, B e 

NK do sangue periférico.  
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A investigação do fenótipo celular em pacientes com LTA, à semelhança de 

estudos realizados, em outras infecções humanas, pode representar um importante 

instrumento na busca de informações úteis relacionadas ao estado geral da imunidade 

celular dos pacientes. Considerando-se a escassez de dados na literatura, julgamos 

importante o estudo do fenótipo celular no contexto ex-vivo, para o entendimento dos 

mecanismos imunológicos relacionados ao desenvolvimento da doença. Além disso, os 

nossos resultados serão representados na forma de valor absoluto, o que é de extrema 

importância, para uma correta interpretação dos resultados. 

 

 

2. Analisar o fenótipo de populações e subpopulações de leucócitos do sangue 

periférico e o perfil de citocinas, após estimulação rápida in vitro na presença de 

antígeno solúvel de Leishmania.  

 

 

2.1. Perfil de citocinas nas células da resposta imune inata – Neutrófilos, monócitos  

e células NK 

 

A defesa contra um microrganismo é mediada por uma reação inicial denominada 

resposta imune inata, e uma resposta desenvolvida no decorrer da infecção, denominada 

imunidade adaptativa ou adquirida. A resposta imune inata consiste de mecanismos que 
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existem antes da infecção e que são capazes de responder rapidamente à presença do 

microrganismo. Os principais componentes desta resposta são as barreiras físicas e 

químicas, proteínas circulantes (sistema do complemento e mediadores da inflamação), 

citocinas, células fagocíticas (neutrófilos e macrófagos) e células NK. Várias evidências 

sugerem um papel imunorregulador da resposta inata, tanto na ativação dos constituintes 

celulares da própria resposta imune inata, quanto no direcionamento da resposta 

adaptativa (STENGER & ROLLINGHOFF, 2001).  

Os leucócitos polimorfonucleares (PMN) são fagócitos presentes no sangue em 

condições fisiológicas de equilíbrio (homeostase). Uma vez que este equilíbrio é rompido, 

os PMN são as primeiras células a migrarem para os tecidos (TACCHINI-COTTIER et 

al., 2000). Vários trabalhos na literatura vêm mostrando um acúmulo de neutrófilos logo 

após a infecção cutânea com várias espécies de Leishmania, e sugerem a participação 

destas células na redução da carga parasitária e no controle da disseminação da infecção 

(LIMA et al., 1998; BEIL et al., 1992; POMPEU et al., 1991). Entretanto, os neutrófilos 

também podem desenvolver um papel imunomodulador. Recentemente, vários estudos 

têm demonstrado que os neutrófilos uma vez expostos a sinais inflamatórios sintetizam 

citocinas como IL-12, TGF- e TNF- (FAVA et al., 1991; CASSATELA et al., 1995; 

DENKERS & MARSHALL,1998). Um papel imunomodulador dos neutrófilos foi 

recentemente descrito em infecções experimentais com fungos e Toxoplasma gondii, onde 

a IL-12 produzida pelos neutrófilos estimulou a maturação de células Th1 (ROMANI et 

al., 1997; SCHARTON-KERSTEN et al., 1997). Esses resultados indicam que em 

resposta a microrganismos, os neutrófilos produzem citocinas que podem influenciar a 

resposta mediada por linfócitos T. Além do mais, mesmo a secreção de pequena 
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quantidade de citocinas pelos neutrófilos pode ser relevante devido ao grande número 

destas células presentes nos sítios de inoculação dos microrganismos (TACCHINI-

COTTIER et al., 2000).  

Os neutrófilos infectados recrutam monócitos/macrófagos, a partir da indução da 

expressão das quimiocinas MIP-1 e MIP-1 (SCAPINI et al., 2000). Os macrófagos 

fagocitam os neutrófilos infectados (SAVILL et al., 1989), através da identificação de 

fosfatidilserina expressa na superfície dos neutrófilos apoptóticos (FADOK et al., 1992). 

A fagocitose das células apoptóticas não ativa as funções microbicidas dos macrófagos 

(MEAGHER et al., 1992), e é uma das vias utilizadas pela Leishmania para entrar 

“silenciosamente” na sua célula hospedeira. A ativação dos macrófagos é importante para 

a destruição das leishmanias, provavelmente mediada pela geração de reativos 

intermediários do oxigênio e NO (ASSREUY et al., 1994). O IFN- parece ser uma 

citocina crítica na ativação dos macrófagos, e em sinergia com o TNF- induzem a 

expressão de iNOS (Óxido Nítrico Sintase induzida) e produção de NO por macrófagos 

in vitro (DENG et al., 1993). Os macrófagos uma vez ativados, além de destruírem as 

leishmanias, secretam citocinas como TNF- (REIMANN et al., 1994), IL-18 (KIM et 

al., 2000), IL-12 (KATO et al., 1997) e IFN- (MUNDER et al., 1998).  

Estudos na literatura, descrevem um importante papel das células NK no controle 

da multiplicação e disseminação das leishmanias no início da infecção. As células NK 

uma vez ativadas pela IL-12 (SCHARTON-KERSTEN T et al., 1995), produzem IFN- e 

podem participar na diferenciação de uma resposta adaptativa do tipo Th1.  

Devido a importância da resposta imune inata, contribuindo para o controle inicial 

da infecção bem como modulando e direcionando a resposta adaptativa, consideramos de 
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grande importância, a avaliação do perfil de citocinas expressos nas células da resposta 

imune inata, para o melhor entendimento do efeito dessa resposta tanto no 

desenvolvimento da patologia como no controle da infecção.  

 

2.2. Perfil de citocinas nas células da resposta imune adaptativa- Linfócitos T e 

subpopulações T CD4 e T CD8.  

 

Na LTA humana, uma clara dicotomia funcional nas células T CD4+, como 

observado em modelo murino, ainda não é documentada. Vários estudos em humanos têm 

mostrado o envolvimento do IFN- na resistência e recuperação da infecção por 

Leishmania (CARVALHO et al., 1995; ALMEIDA et al., 1995; ROCHA et al., 1999). 

Por outro lado, a IL-4, citocina relacionada à progressão da doença em modelo murino, 

não tem o seu papel definido na infecção humana.   

COUTINHO et al. (1998), determinaram pela técnica de ELISA, os níveis de IFN-

 e IL-4 no sobrenadante de cultura de PBMC com antígenos de Leishmania. Neste estudo, 

foi  observado um pequeno, porém não significativo, aumento de IFN-, e uma diminuição 

significativa de IL-4 nos pacientes curados, quando comparados a indivíduos com lesões 

ativas. Já BARRAL-NETO et al. (1998), questionam o papel da IL-4 como citocina 

associada à doença ativa e progressão da leishmaniose humana, e apontam a IL-10, como 

principal citocina responsável pela inibição da atividade dos macrófagos. Estes autores 

propõem que a IL-10 atua em oposição ao IFN-. Outros estudos também apontam este 

papel para a IL-10, uma vez que foi observado que a adição de anti-IL-10 ou IL-12 a 
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culturas de PBMC de indivíduos portadores LCL, estimuladas com antígenos de 

Leishmania, levou a um aumento na produção de IFN-, o mesmo não sendo observado 

nas culturas onde foi adicionado anti-IL-4 (DE JESUS et al., 1998).  

Estudos utilizando PBMC de indivíduos com menos de 60 dias de evolução da 

LCL, demonstram uma diminuição na produção de IFN- no sobrenadante de culturas 

após  estímulo in vitro com antígenos do parasito, quando comparado a produção de IFN-

 em PBMC de indivíduos com mais de 60 dias de evolução da doença (ALMEIDA et al., 

1995 e ROCHA et al., 1999). Nestes estudos, ROCHA et al. (1999), sugerem a existência 

de modulação da resposta do tipo Th1 durante a fase inicial da infecção por L. braziliensis, 

o que permitiria a sobrevivência e multiplicação do parasito, levando portanto, ao 

desenvolvimento da doença. A neutralização da IL-10 in vitro aumenta a produção de 

IFN- nas culturas de PBMC de pacientes com menos de 60 dias de evolução da doença, 

o que indica um importante papel desta citocina na modulação da resposta secretora de 

IFN-.  

Vários estudos demonstram o importante papel do IFN- na resolução da 

leishmaniose humana. Neste contexto, indivíduos com lesões cutâneas que se curaram 

espontaneamente em um curto período de tempo (menos que 3 meses), apresentaram uma 

produção de IFN- significativamente maior, quando comparados a indivíduos com lesões 

ativas (CARVALHO et al. 1995). Estudos realizados com pacientes infectados por L. 

major, mostraram que PBMC de pacientes com lesões ativas e PBMC de indivíduos 

curados produziram níveis elevados de IFN- e baixos de IL-4, em resposta a antígenos 

solúveis do parasito, enquanto nenhum ou pouco IFN- e alta produção de IL-4 foi 
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observado em pacientes portadores de lesões crônicas que não se curaram (história clínica 

de mais de 2 anos de infecção) (AJDARY et al. 2000). 

Alguns estudos têm investigado a participação do TNF- na leishmaniose humana, 

uma vez que em modelo murino, esta citocina parece ter um importante papel na defesa 

do hospedeiro (TITUS et al., 1989; LIEW et al. 1990; LIEW et al., 1991). Em humanos, 

observa-se um aumento dos níveis de TNF- no soro de pacientes com leishmaniose 

mucocutânea, em relação a indivíduos com leishmaniose cutânea e indivíduos controle 

(Da-CRUZ et al., 1996).  KEMP et al. (1999), mostraram que PBMC de indivíduos que 

se recuperaram de uma infecção com L. major, respondem in vitro a antígenos do parasito, 

produzindo níveis elevados de IFN- e TNF- quando comparados ao grupo controle, 

constituído de indivíduos residentes em área sem transmissão da doença.  

Como podemos observar, vários trabalhos têm avaliado a resposta imune celular 

na leishmaniose humana, mas alguns aspectos específicos desta resposta ainda não estão 

esclarecidos. Nesta tese, utilizaremos uma abordagem diferente, onde são empregadas 

amostras de sangue total, e uma metodologia de estimulação rápida in vitro, que nos 

permite traçar rapidamente o perfil de resposta imune dos indivíduos infectados, e 

daqueles não infectados com TM naturalmente positivos. A abordagem nos possibilita a 

análise simultânea de todas as populações de leucócitos presentes no sangue periférico, 

bem como das citocinas produzidas por elas. A utilização do sangue total com o plasma 

durante as estimulações, permite a avaliação da resposta específica frente a um antígeno, 

na presença de componentes autólogos solúveis que podem ser relevantes 

fisiologicamente, como é o caso de anticorpos, receptores solúveis, idiotipos, citocinas e 

outros elementos, que poderiam estar contribuindo para o desencadeamento da resposta 
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imune específica dos indivíduos infectados. Dessa forma, trabalhando-se num sistema 

com características mais próximas àquelas presentes in vivo, podemos obter informações 

mais detalhadas e precisas no que se refere a avaliação da resposta imune frente a uma 

infecção (CARROCK SEWELL et al., 1997; SUNI et al., 1998). 

É importante considerar ainda, que tendo em vista a participação de citocinas na 

regulação da resposta imune, a habilidade de se detectar a expressão de citocinas por um 

determinado tipo celular é fundamental para que se possa obter informações simultâneas 

sobre a freqüência e as características fenotípicas de uma célula respondedora a um 

estímulo específico. A avaliação de citocinas produzidas por diferentes populações 

celulares contribuirá para que se determine a contribuição de cada população na 

progressão, recuperação e resistência na LCL humana.  

 

3. Determinar os níveis plasmáticos de Nitrito e Nitrato. 

 

Os macrófagos possuem um papel central no curso da leishmaniose, uma vez que 

são células que servem não apenas como hospedeiras das Leishmanias, mas como 

apresentadoras de antígenos, que podem modular a resposta imune celular específica e, 

após ativação apropriada, funcionam como células efetoras na destruição dos parasitos 

intracelulares.  

Um dos mecanismos mais aceitos de destruição das Leishmanias intracelulares é 

a produção de Óxido Nítrico (NO) pelos macrófagos infectados (ADHUNA et al., 2000). 

O NO é produzido a partir da L-arginina, através de uma reação catalisada pela Óxido 
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Nítrico Sintase (NOS). A iNOS (Óxido Nítrico Sintase induzida) é ativada por vários 

estímulos imunológicos, como a presença de IFN-, TNF- e LPS, levando a produção de 

grandes quantidades de NO, que apresenta atividade citotóxica e antimicrobiana (ERBAS 

et al., 1997). Vários estudos usando como modelo a leishmaniose cutânea murina têm 

demonstrado um importante papel da iNOS na resolução das lesões cutâneas agudas 

(DIEFENBACH et al., 1998; NIEDBALA et al., 1999). O NO tem uma meia-vida curta, 

logo após a sua síntese é convertido a nitrito e nitrato seqüencialmente. Portanto, a medida 

de nitrito e nitrato plasmático é indicativa da produção de NO (ARCHER et al., 1993).  

 

 

 

 

POPULAÇÃO ESTUDADA E METODOLOGIA 

 

1. Caracterização da população estudada 

 

Este estudo foi conduzido a partir de duas abordagens distintas. Inicialmente, nós 

avaliamos os eventos imunológicos associados ao estabelecimento e manutenção da 

leishmaniose cutânea humana. Para isso, avaliamos amostras de sangue periférico de 

indivíduos com leishmaniose cutâneo localizada (LCL) antes do tratamento e de indivíduos 

não infectados com Teste de Montenegro (TM) negativo, residentes em área endêmica para 

a doença. Em um segundo momento, avaliamos os eventos imunológicos associados à 

resistência/controle da leishmaniose cutânea. Para isso, amostras de sangue periférico de 
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indivíduos não infectados com TM naturalmente positivo e sem história clínica de 

desenvolvimento de lesão, de indivíduos curados tratados com Quimioterapia e 

Imunoquimioetrapia e de indivíduos não infectados com Teste de Montenegro (TM) 

negativo, residentes em área endêmica para a doença foram coletadas.  

 

 

2. Caracterização da população avaliada durante a análise dos eventos imunológicos 

associados ao estabelecimento e manutenção da leishmaniose cutâneo humana. 

 

Os indivíduos participantes deste estudo foram recrutados no Centro de Tratamento da 

Leishmaniose (CTL) em Caratinga, cidade localizada no Vale do Rio Doce – Minas Gerais 

endêmica para a doença. A equipe do Departamento de Parasitologia da UFMG sob a 

coordenação do Dr. Wilson Mayrink, vem atuando nesta área desde 1965, fornecendo 

assistência médico-ambulatorial para mais de 10.000 pacientes. Nesse ambulatório, os 

pacientes são avaliados clinicamente por um médico dermatologista.  

Os indivíduos atendidos no CTL têm seus dados clínicos e epidemiológicos arquivados 

em formulários individuais e padronizados. O diagnóstico foi confirmado através da pesquisa 

direta do parasito em material de biópsia das bordas das úlceras e teste de hipersensibilidade 

tardia de Montenegro (TM), tarefas essas realizadas por um técnico, funcionário da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA). Também foi de responsabilidade do técnico a coleta do 

sangue periférico dos voluntários para a analise da resposta imune celular, que foi realizada 

no Laboratório de Imunologia Celular e Molecular no Centro de Pesquisas René Rachou, em 

Belo Horizonte - MG.  
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Após a confirmação do diagnóstico e coleta do sangue periférico todos os indivíduos 

infectados iniciaram o tratamento. O tratamento pode ser imunoquimioterápico (Glucantime 

® + Leishvacin ®) ou quimioterápico (Glucantime ®).  

Foram avaliados dois grupos de indivíduos. O grupo de pacientes com Leishmaniose 

Cutânea Localizada (LCL) foi caracterizado pela presença de formas cutâneas da doença e 

exame parasitológico e/ou TM positivo. Foram avaliados 24 pacientes (15 homens e 9 

mulheres) com idade variando entre 13 a 58 anos (média = 28,17).  O grupo não infectado 

foi composto de indivíduos com TM negativo, residentes na área endêmica. Foram avaliados 

22 indivíduos (13 homens e 9 mulheres) com idade variando entre 20 e 69 anos (média = 

34,67). As características da população avaliada estão apresentadas na Tabela 1. 

 

 

 

TABELA 1 

Caracterização da população de indivíduos avaliados durante a análise dos eventos 

imunológicos associados ao estabelecimento e manutenção da leishmaniose cutâneo 

humana. 

 

 

Número de Indivíduos

Indivíduos estudados Sigla Idade Masculino Feminino Total

Não infectado

Infectado

NI

LCL

20 - 69

13 - 58

13 9 22

15 9 24
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3. Caracterização da população avaliada durante a análise dos eventos imunológicos 

associados à resistência/ controle da leishmaniose cutâneo humana. 

 

Os indivíduos participantes deste estudo residiam em Caratinga – Minas Gerais, área 

endêmica para Leishmaniose Tegumentar Americana. A população dessa região vem sendo 

avaliada em estudos longitudinais como parte de projetos de pesquisas realizados no 

Laboratório de Leishmaniose do Departamento de Parasitologia da UFMG, sob a 

coordenação do Dr. Wilson Mayrink.  

A coleta do sangue periférico dos voluntários para a analise da resposta imune celular, 

e o teste de hipersensibilidade tardia de Montenegro foram realizadas por um técnico, 

funcionário da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

 

Foram avaliados 4 grupos de indivíduos. O grupo não infectado foi constituído de indivíduos 

com Teste de Montenegro naturalmente positivo e sem história clínica de desenvolvimento 

de lesão. Neste grupo foram avaliados 18 indivíduos (10 homens e 8 mulheres) com idade 

variando entre 12 e 71 anos. O grupo curado foi subdividido em dois: curado tratado com 

imunoquimioterapia e grupo curado tratado com quimioterapia. O primeiro grupo recebeu 

tratamento com Glucantime ® através de injeções intramusculares em doses diárias de 

1ml/5kg de peso corporal, não excedendo a 10 ml/dia, sendo aplicado simultaneamente à 

injeção de Leishvacin ® pela via subcutânea de acordo com o esquema proposto por 

MAYRINK et al. (1992b). Após intervalos de 10 dias, os pacientes eram submetidos a uma 

nova série de tratamento, conservando-se a dosagem até a cura das lesões. O grupo curado 

tratado com quimioterapia, recebeu tratamento com Glucantime ® através de injeções 

intramusculares em doses diárias de 1ml/5kg de peso corporal, não excedendo a 10 ml/dia. 
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Após intervalos de 10 dias, os pacientes eram submetidos à nova série de tratamento, 

conservando-se a dosagem até a cura das lesões. Os pacientes de ambos os grupos foram 

considerados clinicamente curados após a formação de cicatrizes visíveis nas camadas 

superficiais da derme, sem evidências de tecidos cutâneos necróticos, nódulos consistentes, 

erupções papulares ou placas cutâneas. Os indivíduos foram avaliados aproximadamente 2 

anos após a cura clínica. No grupo curado tratado com imunoquimioterapia, foram avaliados 

15 indivíduos (9 homens e 6 mulheres), com idade variando entre 12 e 55 anos. No grupo 

curado tratado com quimioterapia, foram avaliados 15 indivíduos (7 homens e 8 mulheres), 

com idade variando entre 13-63 anos. O quarto grupo avaliado foi o de indivíduos não 

infectados com Teste de Montenegro negativo. Esse grupo foi o mesmo apresentado acima. 

As características da população avaliada estão representadas na Tabela 2. 

TABELA 2 

Caracterização da população de indivíduos avaliados durante a análise dos eventos 

imunológicos associados à resistência/ controle na leishmaniose cutâneo humana. 

 

Número de Indivíduos

Indivíduos estudados Sigla Idade Masculino Feminino Total

Não infectado

Não Infectado com TM

naturalmente positivo

NI

TM

20 - 69

12 - 71

13 9 22

10 8 18

Imunoquimioterapia IQ 12 - 55 9 6 15

Q 13 - 63 7 8 15Quimioterapia
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4. Avaliação e Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em pesquisa.  

 

A participação de todos os indivíduos neste estudo foi voluntária. Todos os participantes 

ou seus respectivos responsáveis legais assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, apresentado anteriormente à sua inclusão no trabalho. Todo o estudo foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).  

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

5. Parasitos 

 

Na preparação do antígeno solúvel, utilizamos o estoque da cepa de Leishmania 

(Viannia) braziliensis – MHOM/BR/75/M2903, isolada de paciente com leishmaniose 

mucocutânea, no Estado do Pará, Brasil, em 29/04/1975, e reisolada de hamster em 1984 

para meio de NNN/LIT e adaptada ao meio LIT logo a seguir.  

Optamos pela utilização de antígenos de Leishmania (Viannia) braziliensis, uma vez 

que vários estudos demonstraram uma elevada prevalência desta espécie em Minas Gerais. 

MAGALHÃES – ROCHA et al. (1988), determinaram através de eletroforese em gel de 

camada de amido, o padrão de mobilidade eletroforética de dez isoenzimas para 13 amostras 

isoladas de casos humanos de LTA, procedentes da região de Caratinga – MG. Dessas 13 

amostras, 10 apresentaram semelhança com a cepa de referência MHOM/BR/75/M2903 de 
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L. (V.) braziliensis. Quando essas mesmas amostras foram testadas com anticorpos 

monoclonais espécie-específicos, todas as cepas foram classificadas como L.(V.) braziliensis. 

Trabalho recente mostrou que de 12 culturas isoladas de pacientes provenientes de diferentes 

regiões de Minas Gerais, e avaliadas por PCR, 11 foram caracterizadas pela análise do perfil 

de 13 isoenzimas, sendo que 8 isolados (72,7%) foram classificados como L. (V.) braziliensis 

e 3 como L. (V.) amazonensis (PASSOS et al., 1999). Assim, presume-se que os pacientes 

envolvidos nesse estudo, estejam, em sua grande maioria, infectados com L. (V.) braziliensis.  

 

 

6. Obtenção das massas de promastigotas 

 

Para obtenção das massas de parasitos do estoque de M2903, 50 ml de meio LIT 

foram distribuídos em garrafas de ROUX com capacidade para 1000ml. Em seguida, 

adicionou-se 10ml de cultura em crescimento logarítmico ao meio já distribuído, e incubou-

se em repouso, em estufa refrigerada, mantida a 23ºC. Após 7 dias de cultivo e constatada a 

viabilidade e ausência de agentes contaminantes, as promastigotas foram separadas por 

centrifugação a 4000g, durante 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi desprezado e o 

sedimento ressuspendido em PBS 0,015M, pH 7,2-7,4. Realizou-se nova centrifugação, nas 

mesmas condições, sendo este processo de lavagem realizado por 3 vezes. Após a última 

lavagem, a massa obtida foi ressuspendida em pequeno volume de PBS 0,015M pH 7,2-7,4, 

e armazenada em freezer –70ºC, até o momento de preparo do antígeno. Todo o procedimento 

foi realizado em condições assépticas. 

 

7. Obtenção do antígeno solúvel de Leishmania (LSA) 
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As massas de promastigotas do estoque M2903, obtidas como descrito no item anterior, 

foram submetidas à ação do ultra-som (40 watts), durante 1 minuto, repetindo-se este 

procedimento por mais 3 vezes, ou até que não fosse detectado mais promastigotas íntegras 

na suspensão, o que podia ser confirmado, através da análise de uma gota do material ao 

microscópio ótico. Após esta etapa o material obtido foi centrifugado a 37000g durante 1 

hora, 4ºC. O sobrenadante foi coletado e dialisado contra PBS 0,015M pH 7,2-7,4, durante 

24h. O conteúdo protéico presente no material foi determinado pelo método descrito por 

LOWRY et al., 1951. O antígeno foi então separado em alíquotas de 3 ml e congelado a –

20ºC até o uso.  

 

8. Contagem Global de Leucócitos 

A contagem global e diferencial de leucócitos foi realizada no laboratório de 

Imunologia Celular e Molecular no CPqRR – Belo Horizonte – Minas Gerais. As 

determinações foram realizadas utilizando-se sangue periférico coletado com anticoagulante 

EDTA em contador hematológico eletrônico Coulter MD18 (E.U.A). Os parâmetros 

avaliados foram: global de leucócitos e diferencial de células, com determinação do 

percentual e do número absoluto de neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos.  

 

9. Análise ex-vivo do fenótipo celular dos leucócitos presentes no sangue periférico 

Os ensaios ex-vivo de imunofenotipagem dos leucócitos do sangue periférico foram 

realizados seguindo o protocolo descrito a seguir: A tubos de poliestireno de 22 x 75 cm 

(Falcon – Becton Dickinson – BD, E.U.A) foram adicionados 5 l do anticorpo monoclonal 
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marcado com o fluorocromo específico para o receptor celular de interesse (TAB.3) e 100 l 

de sangue periférico total coletado à vácuo em tubos de 5 ml contendo  o anticoagulante 

EDTA (Vacutainer – BD, E.U.A). As amostras foram incubadas por 30 minutos à 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz.  

 

Após o período de incubação, as amostras de sangue periférico foram submetidas à 

etapa de lise dos eritrócitos, utilizando-se 2 ml de solução de lise comercial (Facs Lysing 

Solution – FLS – BD, E.U.A) diluída uma vez em água destilada. Posteriormente, as amostras 

foram submetidas à centrifugação, 400g, 10 minutos a 18ºC (Centrífuga Beckman Modelo j-

6b, E.U.A). O sobrenadante foi descartado e as amostras lavadas com 2 ml de PBS 0,015M, 

pH 7,4 (reagentes SIGMA, E.U.A). Em seguida, as amostras foram fixadas com 300 l de 

solução fixadora – Macs Facs Fix (MFF) (10 g/l de paraformaldeído, 1% de cacodilato de 

sódio, 6,67 g/l de cloreto de sódio, pH 7,2 – reagentes SIGMA, E.U.A). Após um período de 

15 minutos a 4ºC, os fenótipos das células presentes em cada tubo foram determinados com 

o auxílio de um citômetro de fluxo (FACScalibur – BD, E.U.A). Todos os anticorpos 

utilizados foram adquiridos da Becton Dickinson, E.U.A. (TAB.3).  
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TABELA 3 

Relação dos anticorpos utilizados nos ensaios com sangue periférico – fenótipo celular 
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10. Análise de citocinas intracelulares em leucócitos presentes no sangue periférico, 

após estimulação breve in vitro.  

Anticorpos

Nome Clone Concentração Objetivo *

IgG1 - FITC

IgG1 - PE

CD3 - FITC

CD4 - FITC

CD8 - FITC

CD4 - PE

CD8 - PE

CD16 - FITC

CD19 - FITC

CD14 - FITC

CD23 - PE

X40 0,5 g Controle isotípico

X39 0,5 g Controle isotípico

17A2 0,5 g Marcador de Linfócito T

SK3 0,5 g Identificação de linfócitos T

auxiliar; liga-se ao MCH- II.

SK3 0,5 g ----------

SK1 0,5 g Identificação de linfócitos T

citotóxicos liga-se ao MCH de

classe I.

SK1 0,5 g ------------

B73.1 0,5 g Identificação de células NK;

receptor de baixa afinidade para

IgG.

4G7 0,5 g Identificação de linfócitos B;

importante na sua diferenciação

ativação e desenvolvimento.

M0P9 0,5 g Identificação de células

mielóides como monócitos;

receptor para

Lipopolissacarídeos (LPS).

M3D9 0,5 g Receptor de baixa afinidade

para IgE.

CD16 - PE B73.1 0,5 g ------------

CD19 - PE 4G7 0,5 g ------------

HLA-DR-PE G.46.6 0,5 g Marcador de ativação dos

linfócitos T

 * MASON et al., 2003
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A metodologia utilizada foi adaptada dos protocolos originais descritos por PICKER 

et al. (1995), CARROCK-SEWELL et al. (1997) e SUNI et al. (1998). Alíquotas de 500l 

de sangue periférico coletado a vácuo em tubos de 10ml contendo como anticoagulante a 

Heparina sódica (Vacutainer – BD, E.U.A) foram adicionadas a nove tubos de polipropileno 

de 12ml (Falcon – BD, E.U.A), contendo 500l de RPMI-1640 (GIBCO, E.U.A). Aos 3 

primeiros tubos adicionou-se apenas meio de cultura, recebendo a denominação de cultura-

controle. Aos 3 tubos seguintes, adicionou-se, junto com o meio de cultura, o antígeno 

solúvel de Leishmania braziliensis (LSA) em uma concentração final de 50g/ml, recendo a 

denominação de cultura estímulo específico. Aos últimos 3 tubos adicionou-se junto com o 

meio de cultura 25l de acetato mirístico de forbol (PMA) (SIGMA, E.U.A), preparado a 

partir de uma solução estoque de 1mg/ml diluída 1/1000 em RPMI-1640 (GIBCO, E.U.A) 

obtendo uma concentração final de 25ng/ml, recebendo a denominação de cultura estímulo 

inespecífico. O PMA sendo um estimulador inespecífico da resposta imune foi utilizado 

como controle de síntese potencial de citocinas pelas células.  A estes tubos adicionou-se 

também 1l Ionomicina (SIGMA, E.U.A) 1mg/ml (concentração final de 1g/ml). A 

Ionomicina mantém os níveis de cálcio intracelular elevados, possibilitando um aumento na 

sensibilidade de detecção das citocinas. Os tubos de cultura onde foram adicionados LSA 

foram incubados por 6 horas em estufa em atmosfera contendo 5% de CO2 a 37ºC (Forma 

Scientific E.U.A). Após as 6 horas, foram adicionados a todos os nove tubos de cultura 10l 

de Brefeldina A (SIGMA E.U.A) 1mg/ml (concentração final de 10g/ml). As amostras 

foram incubadas por 4 horas em estufa contendo 5% de CO2 a 37ºC. A utilização da 

Brefeldina A assegurou a retenção da citocina no interior celular, uma vez que este reajuste 
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impede a saída de proteína (citocina) do complexo de Golgi. Após a incubação, 100l de 

EDTA (SIGMA E.U.A) 20mM, obtido a partir de uma solução estoque de 200 mM diluída 

1/10 (concentração final de 2 mM) foram adicionados diretamente às culturas. Os tubos 

foram então incubados por 15 minutos à temperatura ambiente. Este procedimento bloqueia 

o processo de ativação posterior das células e garante a obtenção de resultados homogêneos. 

As triplicatas são vertidas em um só tubo, ficando o tubo 1 com a cultura controle, o tubo 2 

com a cultura estímulo específico e o tubo 3 com a cultura estímulo insepecífico. Aos 3 tubos 

adicionou-se 6ml PBS 0,015M pH 7,4, contendo 0,5% de albumina sérica bovina- BSA e 

0,1% de azida sódica – solução denominada PBS-W (reagentes SIGMA, E.U.A) e 

centrifugou-se a 400g, por 10 minutos a 18ºC. Após a centrifugação o sobrenadante foi 

aspirado e o precipitado reconstituído para 3ml com PBS-W. Um mililitro da cultura foi 

adicionado a cada tubo FALCON de 15ml contendo 30l do anticorpo monoclonal anti-

moléculas de superfície CD4 ou CD8 marcado com o fluorocromo isotiocianato de 

fluoresceína (FITC) respectivamente (TAB.3). Um mililitro restante da cultura foi dividido 

em três tubos de poliestireno 22 x 75 cm contendo os anticorpos monoclonais anti CD19, 

CD16 ou CD14 marcados com FITC (TAB. 3). As amostras foram incubadas por 30 minutos 

à temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Posteriormente, as hemácias presentes nessas 

amostras foram lisadas e as células fixadas em 4 ml de solução de lise comercial (FLS – BD, 

E.U.A) por 10 minutos à temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas a 400g, por 

10 minutos a 18ºC, as células foram então lavadas com 4 ml de PBS-W e permeabilizadas 

com 8 ml de PBS 0,015M pH 7,4 contendo 0,5% de BSA, 0,1% de azida sódica e 0,5% de 

saponina – solução denominada PBS-P (reagentes SIGMA, E.U.A) por 10 minutos à 

temperatura ambiente. A suspensão celular foi centrifugada a 400g, por 10 minutos, a 18ºC, 
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quando foi novamente lavada com 6ml de PBS-W. Posteriormente, 30 microlitros das células 

permeabilizadas foram adicionadas a uma placa de 96 poços de fundo em U (Falcon – BD, 

E.U.A), contendo 20l  

dos anticorpos anti-citocinas conjugados ao fluorocromo Ficoeritrina (PE) previamente 

diluídos 1:50 em PBS-P (TAB.4), e incubadas com anticorpos específicos por 30 minutos a 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após a incubação, as células foram lavadas com 

150l de PBS-P e em seguida com 200l de PBS-W. No final, foram adicionados 200l de 

solução fixadora MFF e as amostras transferidas para tubos de 500l (Thomas Laboratory 

Specialities, E.U.A). Após um período de 15 minutos de incubação a 4ºC, as amostras foram 

submetidas ao procedimento de aquisição dos dados no citômetro de fluxo (FACSCalibur – 

BD, E.U.A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4 

Relação dos anticorpos utilizados nos ensaios com sangue periférico – citocinas 

intracelulares. 
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11. Determinação plasmática de nitrito e nitrato 

 

Os níveis plasmáticos de nitrito e nitrato foram determinados usando a reação de 

Griess, uma técnica já bem padronizada, usada para quantificar os níveis de nitrito e nitrato, 

como uma medida indireta da produção de óxido nítrico (NO). O teste se baseia na geração 

de espécies de nitrogênio após acidificação do nitrito. Inicialmente o soro ou plasma é diluído 

1:4 em água destilada. Ao plasma já diluído adiciona-se 50l da enzima nitrato redutase. O 

material é incubado overnight a 37ºC. Após a incubação, as amostras são desproteinizadas, 

através da adição de sulfato de zinco (300g/L) em volume 1/20, e concentração final de 

15g/L. Logo após, 100l do reagente de Griess (1g/L sulfanilamida, 25g/L ácido fosfórico e 

0,1g/L N-1-naphtylenediamina) são adicionados ao sobrenadante, e incubados por 10 

minutos, a temperatura ambiente. A absorbância foi medida a 540 nm. Cada amostra foi 

avaliada em duplicata. A concentração de Nox soma de nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-) nas 

Anticorpos

IL-4 MP4-25D2 0,25 g

TRFK5 0,25 g

JES3-9D7 0,25 g

C11.5.14 0,25 g

B27 0,25 g

Mab 11 0,25 g

Citocina Clone Concentração

IL-5

IL-10

IL-12

IFN-gama

TNF-alfa
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amostras foram determinadas pela interpolação dos dados em uma curva padrão, construída 

a partir de diluições de uma solução de nitrato de sódio (0-100 mol/L) (MOSHAGE et al., 

1995).  

 

12. Aquisição e análise dos dados em Citômetro de Fluxo 

 

As amostras foram analisadas no citômetro de fluxo FACSCalibur- BD (E.U.A). A 

aquisição dos dados e análise dos resultados foi realizada utilizando-se o software do 

equipamento denominado Cell-Quest. Foram coletados 10.000 eventos para a análise no 

contexto ex-vivo e pelo menos 30.000 eventos para a análise após estimulação in vitro. A 

identificação das populações celulares de interesse, bem como a determinação do valor 

percentual de populações e subpopulações celulares e das citocinas intracitoplasmáticas 

foram realizadas através de um sistema de computação acoplado ao citômetro. A (FIG.1) 

mostra de forma esquemática a seqüência dos procedimentos necessários para a análise dos 

dados obtidos das células do sangue periférico avaliadas no contexto ex-vivo. O primeiro 

passo consistiu na identificação das três diferentes populações de leucócitos em estudo: 

linfócitos (L), monócitos (M) e granulócitos (G). Para tanto, foram utilizados gráficos de 

distribuição pontual (“dot plot”), onde estas populações passam a ocupar regiões 

características, após ajustes de ganhos de tamanho (FSC) versus granulosidade (SSC) (FIG. 

1A). Após a seleção da população de interesse, a mesma foi analisada utilizando-se a 

intensidade de fluorescência apresentada pelas células presentes na região selecionada, em 

gráficos de fluorescência 1 (FL1- fluorescência verde obtida pela marcação com isotiocianato 

de fluoresceína – FITC) versus fluorescência 2 (FL2- fluorescência laranja obtida pela 
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marcação com ficoeritrina – PE) (FIG. 1B). No exemplo apresentado na FIG.1B temos a 

detecção de células expressando os marcadores CD3 marcado com FITC versus CD4 

marcado com PE.  

 

 

 

A (FIG. 2) mostra de forma esquemática a seqüência de procedimentos necessários 

para a análise do fenótipo celular e perfil de citocinas intracitoplasmáticas, após estimulação 

breve in vitro com LSA. O primeiro passo consistiu na identificação das três populações de 

leucócitos em estudo: linfócitos (L), monócitos (M) e granulócitos (G). Para essa 

identificação foram utilizados gráficos de distribuição pontual (“dot plot”) onde estas 

populações ocupam regiões características de acordo com o seu tamanho (FSC) e 

granulosidade (SSC) (FIG 2A). Após a seleção da população de interesse a mesma foi 
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FIGURA 1 : Análise das populações de leucócitos do sangue periférico por citometria

de fluxo.

A: representa o perfil celular ex-vivo característico de gráficos de tamanho versus

granulosidade. Nesta figura esta apresentada a identificação das populações de G =

granulócitos; M = monócitos; L = linfócitos. B: representa o perfil celular obtido em

análise de fluorescência 1 (anti-CD3-FITC) versus fluorescência 2 (anti-CD4-PE).

Esse tipo de gráfico é obtido após ser selecionada a população celular de interesse,

neste caso os linfócitos.
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analisada utilizando-se a intensidade de fluorescência 1 (FITC) versus fluorescência 2 (PE) 

No exemplo apresentado na FIG. 2B temos anti-CD4-FITC versus anti-IFN-gama PE. Nota-

se claramente que as células submetidas à cultura (FIG. 2) apresentam um perfil celular 

distinto do perfil apresentado pelas células avaliadas ex-vivo (FIG. 1), onde a principal 

diferença observada é um deslocamento na população de monócitos em direção à população 

de granulócitos (FIG. 2A). Com o objetivo de garantir uma seleção segura desta população 

celular, para as avaliações posteriores, passou-se a utilizar uma nova estratégia de análise 

(FIG. 3A). Foi construído um gráfico de fluorescência 1 (FITC) para o marcador CD14 

versus a granulosidade celular (SSC). A população selecionada foi aquela fortemente positiva 

para o marcador celular CD14, sendo esta delimitada por meio de uma janela no gráfico. 

Através desta análise pôde-se obter uma população homogênea e bem diferenciada das 

demais, não só facilitando a seleção da população de interesse, como também garantindo a 

sua identificação de forma segura e padronizada. No exemplo apresentado na FIG. 3B temos 

anti-CD14-FITC versus anti-TNF-alfa PE, e na FIG. 3C temos anti-CD14-FITC versus anti-

IL-10 PE.  
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FIGURA 2 : Análise das populações de leucócitos do sangue periférico por citometria

de fluxo.

A: representa o perfil celular de tamanho versus granulosidade, obtido após cultivo

celular. G = granulócitos; M = monócitos; L = linfócitos. B: representa o perfil celular

obtido em análise de fluorescência 1 (CD4-FITC) versus fluorescência 2 (IFN-gama-

PE). Esse tipo de gráfico é obtido após seleção da população celular de interesse, neste

caso os linfócitos.
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A FIG 4 mostra os procedimentos necessários para o estudo da população de 

neutrófilos e o perfil de citocinas intracelulares, após estimulação breve in vitro com LSA. O 

primeiro passo consistiu na identificação da população celular de interesse, nesse caso a 

FIGURA 3 : Identificação da população de monócitos do sangue periférico por

citometria de fluxo.

A: representa o perfil celular obtido em um gráfico de fluorescência 1 (CD-14 FITC)

versus granulosidade, uma abordagem específica utilizada para análise da população

de monócitos. M = monócitos. B: representa o perfil celular obtido em análise de

fluorescência 1 (CD14-FITC) versus fluorescência 2 (TNF-alfa-PE). C: representa o

perfil celular obtido em análise de fluorescência 1 (CD14-FITC) versus fluorescência

2 (IL-10-PE). Esse tipo de gráfico é obtido após seleção da população celular de

interesse, neste caso os monócitos.
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população de neutrófilos (N), através da construção de gráficos de anti-CD16-FITC versus 

granulosidade, onde essa população celular apresentou distribuição característica (FIG. 4A). 

Após a seleção da região de interesse, a mesma foi analisada utilizando-se a intensidade de 

fluorescência apresentada pelas células presentes na região selecionada, em  

gráficos de fluorescência 1 (FITC) versus fluorescência 2 (PE). No exemplo apresentado na 

FIG. 4B temos anti-CD16-FITC versus anti-IL-4 PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 : Identificação da população de neutrófilos do sangue periférico por

citometria de fluxo.

A: representa o perfil celular obtido em um gráfico de fluorescência 1 (CD-16 FITC)

versus granulosidade, uma abordagem específica utilizada para análise da população

de neutrófilos. N = neutrófilos. B: representa o perfil celular obtido em análise de

fluorescência 1 (CD16-FITC) versus fluorescência 2 (IL-4-PE). Esse tipo de gráfico é

obtido após seleção da população celular de interesse, neste caso os neutrófilos.
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13. Análise estatística dos dados 

 

A análise estatística para comparação entre os grupos foi feita utilizando-se o software 

GraphPad (San Diego, CA). Para as análises entre dois grupos, foi utilizado o teste de Mann-

Whitney, e nas análises entre mais grupos, foram utilizados Kruskall-Wallis, seguido do 

Teste de Dunns, para todos os ensaios realizados com sangue periférico. Os dados obtidos 

foram considerados estatisticamente significativos quando o valor de p foi menor que 0,05.  

Para as análises de correlação, foram utilizadas correlações de Pearson. Os dados 

obtidos foram considerados estatisticamente significativos quando o valor de p foi menor que 

0,05.  
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RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados em duas partes, de acordo com os objetivos 

específicos. Na primeira parte analisaremos os eventos imunológicos associados ao 

estabelecimento e manutenção da leishmaniose cutânea humana. Para isso foram avaliados 

o fenótipo dos leucócitos do sangue periférico no contexto ex-vivo, o fenótipo e o perfil de 

citocinas intracitoplasmáticas após estimulação rápida in vitro e os níveis plasmáticos de 

nitrato e nitrito dos indivíduos infectados, portadores de leishmaniose cutâneo localizada 

(LCL), comparando-os aos indivíduos não infectados residentes em área endêmica para LTA 

(NI).  

A segunda parte dos resultados relaciona-se ao segundo objetivo específico, que é 

avaliar os eventos imunológicos associados à resistência e controle na leishmaniose cutânea 

humana. Para atingirmos este objetivo avaliamos o fenótipo dos leucócitos do sangue 

periférico no contexto ex-vivo, o fenótipo celular e o perfil de citocinas intracitoplasmáticas  

após estimulação rápida in vitro e os níveis plasmáticos de nitrato e nitrito. Foram 

comparados os dados obtidos de indivíduos curados tratados com quimioterapia 

convencional (Q) e imunoquimioterapia (IQ), indivíduos residentes em área endêmica para 

LTA, com Teste de Montenegro naturalmente positivo e sem história clínica de 

desenvolvimento de lesão (TM) e indivíduos não infectados com Teste de Montenegro 

negativo, residentes na mesma área endêmica (NI).  
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Avaliação dos eventos imunológicos associados ao estabelecimento e manutenção da 

leishmaniose cutânea humana.  

 

1. Análise dos leucócitos do sangue periférico de pacientes portadores de LCL 

 

1.1. Determinação das populações de leucócitos e subpopulações de linfócitos do sangue 

periférico. 

 

A TAB. 5 mostra os resultados, ex vivo, do número absoluto das populações de 

leucócitos e subpopulações de linfócitos do sangue periférico de pacientes portadores de LCL 

e indivíduos não infectados. A análise comparativa dos dados, não apresentou nenhuma 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos avaliados.  
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Média do valor absoluto de subpopulações de leucócitos e de linfócitos por mm3 presentes

no sangue periférico de pacientes portadores de LCL e de indivíduos não infectados.

NI LCL

7310,00  1653,04

Subpopulações de Leucócitos

Granulócitos 3683,09   1304,31
(48,00%)

4079,89  1586,54
(58,90%)

Monócitos 511,00    272,30
(7,50%)

Linfócitos

Eosinófilos 573,50     609,50
(7,50%)

T 1598,30  671,57

(66,08%)

B 282,35 125,18

(11,67%)

NK 283,68 171,18

(14,02%)

• Os resultados estão expressos como média do valor absoluto/mm3 ± desvio padrão.  O valor

percentual médio está apresentado entre parênteses.

• Método estatístico utilizado: Mann-Whitney.

• NI = Grupo de indivíduos não infectados (n = 22) e LCL = Grupo de indivíduos com

Leishmaniose cutânea localizada (n = 24).

• As diferenças significativas entre os grupos são representadas por letras: a = em relação ao

grupo NI e  b= em relação ao grupo LCL.

Global de

Leucócitos
6966,67    2299,83

562,70  311,90
(8,70%)

1935,40  953,39
(28,00%)

2458,10  811,39
(33,10%)

486,40     272,48
    (6,70%)

1309,98   676,40

(66,08%)

201,46  173,07

(12,46%)

400,45  182,10

(18,93%)

Subpopulações de Linfócitos

TABELA 5
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1.2. Determinação das subpopulações de linfócitos T do sangue periférico. 

 

A análise do número absoluto de células T CD4+ (CD3+ CD4+) na população de 

linfócitos totais (GRAF. 1A), demonstrou uma diminuição significativa no número de células 

CD4+ no grupo LCL, quando comparado ao grupo NI (LCL = 696,57 células/mm3 e NI = 

958,69 células/mm3).  

A análise do número absoluto de células T CD8+ (CD3+ CD8+) na população de 

linfócitos totais (GRAF. 1B), não apresentou nenhuma diferença estatísticamente 

significativa entre os grupos avaliados.  

No Gráfico 1C, está representada a razão entre linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

circulantes no sangue periférico dos indivíduos estudados. A análise dos resultados revelou 

uma diminuição significativa na razão CD4+/CD8+ no grupo LCL, quando comparado ao 

grupo NI (LCL = 1,08 e NI = 1,63).  
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GRÁFICO 1 : Análise do número absoluto de células T CD4+, T CD8+ e da razão entre T CD4+/T

CD8+ no sangue periférico de pacientes portadores de LCL.

Valor absoluto / mm3 de subpopulações de linfócitos T CD4+ (A), T CD8+ (B) e razão entre linfócitos T

CD4+ e T CD8+ (C) circulantes no sangue periférico de indivíduos NI          (n =22) e LCL          (n=24).

As populações celulares foram identificadas em ensaios de dupla marcação utilizando-se anticorpos

monoclonais anti-CD4 e anti-CD8 marcados com FITC e anti-CD3 marcado com PE, segundo protocolo

descrito na metodologia. Os resultados são expressos sob a forma de valor absoluto individual de células

positivas/mm3 e foram obtidos a partir da análise de linfócitos totais do sangue periférico. As barras

representam a mediana dos valores. As diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) existentes

entre os grupos são representadas pela letra a. Método estatístico utilizado: Mann-Whitney.
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1.3. Análise do marcador de ativação celular HLA-DR em subpopulações de linfócitos 

T do sangue periférico. 

 

Os resultados desta análise serão apresentados como valor percentual da 

subpopulação de linfócitos T expressando o marcador HLA-DR.  

O GRAF. 2A, mostra os valores percentuais de linfócitos T CD4+ HLA-DR+ 

avaliados na subpopulação de linfócitos T CD4+ do sangue periférico dos indivíduos 

estudados. A análise dos resultados revelou um aumento significativo no percentual de 

linfócitos T CD4+HLA-DR+ no grupo LCL, quando comparado ao grupo NI (LCL = 22,37% 

e NI = 9,25%). A análise do percentual de linfócitos T CD8+ HLA-DR+ na subpopulação de 

linfócitos T CD8+ (GRAF. 2B) também revelou um aumento significativo no percentual de 

linfócitos T CD8+HLA-DR+ no grupo LCL em relação ao grupo NI (LCL = 37,84% e NI = 

23,91%). 
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GRÁFICO 2 : Análise da expressão de HLA-DR em Linfócitos T CD4+ e T CD8+ presentes no sangue

periférico de pacientes portadores de LCL.

Percentual de subpopulações de linfócitos T CD4+ (A) e T CD8+ (B) ativados circulantes no sangue

periférico de indivíduos NI       (n =22) e LCL       (n=24). As populações celulares foram identificadas

em ensaios de dupla marcação utilizando-se anticorpos monoclonais anti-CD4 e anti-CD8 marcados com

FITC e anti-HLA-DR marcado com PE, segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados são

expressos sob a forma de percentual da subpopulação de linfócito expressando o marcador HLA-DR e

foram obtidos a partir da análise de linfócitos totais do sangue periférico. As barras representam a

mediana dos valores. As diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) existentes entre os grupos

são representadas pela letra a. Método estatístico utilizado: Mann-Whitney.
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B
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Ao avaliarmos os resultados obtidos, observamos no grupo LCL uma diminuição no 

número de células T CD4+ (CD3+CD4+) circulantes no sangue periférico. Essa diminuição 

poderia ser devido a migração dessas células para a lesão, ou devido a morte por apoptose. 

Essa diminuição seria responsável pela diminuição da razão CD4+/CD8+ observada neste 

grupo, quando comparado aos indivíduos do grupo NI. No que se refere ao estado de 

ativação das subpopulações de células T circulantes, observamos nos indivíduos LCL um 

aumento no percentual de células T CD4+ e T CD8 + ativadas, o que sugere um processo 

de ativação crônica, apesar de não nos permitir afirmar se esta ativação é específica contra 

antígenos do parasito.  

 

 

2. Análise do perfil de citocinas intracelulares em leucócitos do sangue periférico de 

pacientes portadores de LCL, após estimulação rápida in vitro.  

 

 

A análise do perfil de citocinas intracelulares de populações e subpopulações de 

leucócitos do sangue periférico, foram feitas na presença do meio de cultura RPMI (culturas-

controle), na presença de um estimulador inespecífico (PMA + ionomicina), para avaliarmos 

a viabilidade celular, e na presença do estímulo antigênico específico, utilizando antígeno 

solúvel de L. braziliensis (LSA). Serão apresentados apenas os resultados obtidos nas 

culturas estimuladas com antígeno específico, uma vez que nestas culturas foram encontrados 

os resultados relevantes. 

Os resultados são expressos sob a forma de valor absoluto médio / mm3 da população 

leucocitária positiva para cada uma das citocinas, de acordo com a seguinte fórmula:  
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2.1. Determinação do perfil de citocinas intracelulares nos leucócitos totais do sangue 

periférico.  

 

Inicialmente foi analisado o perfil geral de citocinas dos leucócitos presentes no 

sangue periférico. A análise do perfil de citocinas na presença de LSA (GRAF. 3) revelou 

um aumento significativo no número de leucócitos IFN- positivos e IL-12 positivos/mm3 

no grupo LCL em relação ao grupo NI (IFN- - LCL = 121,31 células/mm3 e NI = 69,59 

células/mm3), (IL-12 - LCL = 101,71 células/mm3 e NI = 76,75 células/mm3). Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas nas demais citocinas avaliadas, o 

mesmo ocorrendo para a análise comparativa entre as culturas-controle e as estimuladas com 

antígeno específico, nos dois grupos de indivíduos avaliados (GRAF. 3).  

Valor/mm3 = % de Células duplo-positivas X Nº absoluto da população celular avaliada 
100 
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GRÁFICO 3 : Análise da síntese de citocinas em leucócitos totais presentes no sangue periférico

de pacientes portadores de LCL.

Perfil de citocinas intracelulares de leucócitos totais do sangue periférico de indivíduos NI      (n=

16) e LCL      (n = 24), após cultura na presença de LSA. A análise de citocinas intracelulares foi

realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados são expressos como média do

valor absoluto de células positivas para as citocinas avaliada dentro da população celular

selecionada. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos avaliados são

representadas por letras: a = em relação ao grupo NI e b= em relação ao grupo LCL. Método

estatístico utilizado: Mann-Whitney.
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A análise do perfil geral de citocinas dos leucócitos presentes no sangue periférico, 

permitiu identificar diferenças importantes entre os dois grupos de indivíduos avaliados. 

Observamos no grupo LCL, um aumento no número de células IL-12 e IFN- positivas. Em 

modelo murino, já foi demonstrado um papel importante da IL-12 como estímulo para 

produção de IFN- e direcionamento para uma resposta imune predominantemente do tipo 

Th1 (HEINZEL et al., 1993). Nossos resultados estão de acordo com outros trabalhos que 

demonstram a expressão de mRNA para IL-12 nos casos de leishmaniose cutânea ativa 

(MELBY et al., 1996). Vários autores também mostram que pacientes portadores de LCL são 

capazes de produzir IFN-, a principal citocina associada a ativação de macrófagos, 

destruição das leishmanias e resolução da infecção (CARVALHO et al., 1995; COUTINHO 

et al., 1998; ROCHA et al., 1999). Com base nos resultados encontrados, passamos então a 

avaliar como as diferentes populações de leucócitos estariam contribuindo para a evolução 

e resolução da doença, como seria este perfil de citocinas nas células que participam do 

início da infecção e se alguma população específica estaria contribuindo de forma mais 

relevante para o perfil encontrado. Para respondermos a estas questões, avaliamos o perfil 

de citocinas intracitoplasmáticas em leucócitos envolvidos na resposta imune inata, como os 

neutrófilos, monócitos, e células NK.   
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2.2. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares em células da resposta imune inata, 

presentes no sangue periférico.  

 

Neutrófilos  

A análise dos neutrófilos em culturas estimuladas com LSA, (GRAF. 4A), mostrou 

um aumento significativo no número de células IFN- positivas/mm3 no grupo LCL, em 

relação ao grupo NI (LCL = 57,37 células/mm3 e NI = 22,37 células/mm3). Podemos observar 

também, um aumento significativo no número de células TNF- positivas  e IL-12 

positivas/mm3 no grupo LCL, quando comparado ao grupo NI (TNF- - LCL = 47,28 

células/mm3 e NI = 15,96 células/mm3), (IL-12 - LCL = 43,69 células/mm3 e NI = 18,42 

células/mm3). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas demais 

citocinas avaliadas, bem como na análise comparativa entre as culturas controle e as 

estimuladas por antígeno específico, nos dois grupos de indivíduos avaliados (GRAF. 4A).  

 

Monócitos 

A análise da população de monócitos em culturas estimuladas com LSA (GRAF. 4B), 

demonstrou um aumento significativo no número de células TNF- +/mm3 no grupo LCL, 

quando comparado ao grupo NI (LCL = 87,77 células/mm3 e  NI = 31,56 células/mm3).  

Ao avaliarmos o efeito da estimulação antigênica sobre as populações celulares e 

citocinas (GRAF. 4B), observamos um aumento significativo no número absoluto de 

monócitos IL-10 +/mm3 no grupo de indivíduos LCL (CONTROLE = 11,59 células/mm3 e 

LSA = 20,39 células/mm3), bem como um aumento significativo no número de monócitos 

IL-12 +/mm3 no grupo NI (CONTROLE = 10,18 células/mm3 e LSA = 16,97 células/mm3).  
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Células NK 

 

A análise do perfil de citocinas nas culturas em presença de LSA, (GRAF. 4C),  não 

revelou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos avaliados, para nenhuma 

das citocinas estudadas.   

No entanto, a análise comparativa entre as culturas na presença de LSA e a controle 

(GRAF. 4C), demonstrou um aumento estatisticamente significativo no número absoluto de 

células NK TNF- positivos no grupo LCL após a adição do antígeno específico 

(CONTROLE = 6,07 células/mm3 e LSA = 10,30 células/mm3). Não foram observadas 

diferenças significativas nas demais análises.  
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GRÁFICO 4 : Análise da síntese de citocinas por células da resposta imune inata presentes no

sangue periférico de pacientes portadores de LCL.

Perfil de citocinas intracelulares em neutrófilos (A), monócitos (B) e células NK (C) do sangue

periférico de indivíduos NI      (n= 16) e LCL      (n = 24), após cultura na presença de LSA. A

análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os

resultados são expressos como média do valor absoluto de células positivas para as citocinas

avaliadas dentro da população celular selecionada. As diferenças estatisticamente significativas

(p<0,05) entre os grupos avaliados são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI e b=

em relação ao grupo LCL. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) existentes entre

um mesmo grupo avaliado, considerando estímulos diferentes (CONTROLE e LSA) são

representadas por     quando observamos um aumento em relação à cultura-controle, ou      quando

observamos uma diminuição em relação à cultura controle. Método estatístico utilizado: Mann-

Whitney.
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Após analisarmos os dados anteriores, alguns aspectos importantes nos chamaram  

atenção. O primeiro aspecto foi o elevado número de neutrófilos positivos para as citocinas 

avaliadas, o que sugere que esta população celular possa participar de forma importante no 

direcionamento da resposta imune durante a infecção. O neutrófilo é a população celular 

presente em maior número no sangue periférico, bem como a primeira população a migrar 

para o foco inflamatório durante um processo infeccioso. Na leishmaniose cutânea humana, 

os neutrófilos  parecem contribuir como fonte de IL-12, sendo responsáveis pelo aumento de 

IL-12 observada nos leucócitos totais (GRAF.3). Os neutrófilos também sintetizam TNF-, 

uma citocina importante na resolução da leishmaniose. Estudos anteriores mostram um 

aumento nos níveis de TNF- em resposta a antígenos de Leishmania, em indivíduos com 

LCL que se curaram espontaneamente (KEMP K et al., 1999), sugerindo também um papel 

protetor desta citocina, sendo o mesmo observado em modelo murino, onde o TNF- em 

sinergia com o IFN- mediam a morte da L. major, via produção de óxido nítrico (LIEW et 

al., 1990). 

Outro aspecto interessante observado em nossos estudos, foi quanto a avaliação da 

população de monócitos. Os monócitos e macrófagos são células centrais na infecção pela 

Leishmania, uma vez que “abrigam” os parasitos e permitem sua multiplicação. No entanto, 

uma vez ativados por estímulos apropriados, os macrófagos matam e destroem os parasitos. 

São também células importantes na apresentação de antígenos e produção de citocinas como 

TNF- (KEMP K, 1997). Nossos resultados mostram esse papel de monócitos, uma vez que 

os pacientes do grupo LCL apresentaram um aumento no número de células TNF- positivas 

em relação ao grupo NI. 
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Analisando os resultados de maneira geral, podemos observar nos indivíduos 

infectados, um aumento da síntese de citocinas do tipo 1, como IL-12, IFN- e TNF-, em 

células envolvidas na resposta imune inata. A partir destes resultados passamos a nos 

questionar se o mesmo perfil de resposta seria encontrado nas células da resposta imune 

adaptativa, ou seja, se a resposta imune inata estaria direcionando o desenvolvimento da 

resposta imune adaptativa na leishmaniose cutânea humana. Para respondermos a esta 

questão, passamos então a avaliar o perfil de citocinas apresentado pelos linfócitos T e suas 

subpopulações T CD4 e T CD8.  

 

2.3. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares em células da resposta imune 

adaptativa, presentes no sangue periférico.  

 

Linfócitos T 

A população de linfócito T, foi avaliada a partir do somatório das subpopulações 

CD4+ e CD8+ no gate de linfócitos.  

A análise do perfil de citocinas na presença de LSA (GRAF. 5A), demonstrou um 

aumento significativo no número de células T positivas para as citocinas do tipo 1, no grupo 

LCL. Podemos observar um aumento significativo no número absoluto de linfócitos T IFN-

 positivos e TNF- positivos no grupo LCL, quando comparado ao grupo NI (IFN-: LCL 

= 53,08 células/mm3 e NI = 20,35 células/mm3), (TNF-: LCL = 41,54 células/mm3 e NI = 

19,45 células/mm3).  

A análise comparativa realizada entre as culturas controle ou na presença do estímulo 

antigênico (GRAF. 5A), revelou que após a adição do antígeno há um aumento significativo 

no número absoluto de células IFN- positivas/mm3 na população de linfócitos T do grupo 
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de indivíduos LCL (CONTROLE = 25,52 células/mm3 e LSA = 53,08 células/mm3). Neste 

mesmo grupo, foi observado, um aumento significativo no número de linfócitos T TNF- 

positivos/mm3 (CONTROLE = 15,12 células/mm3 e LSA = 41,54 células/mm3).  

 

Linfócitos T CD4+ 

O GRAF. 5B representa o perfil de citocinas em linfócitos T CD4+ na presença de 

LSA. De maneira semelhante ao que já havíamos descrito para os linfócitos T, observamos 

um aumento significativo no número de células TCD4+ IFN- positivas/mm3 no grupo LCL 

em relação ao grupo NI (LCL = 32,22 células/mm3 e NI = 11,06 células/mm3), e um aumento 

significativo no número de células TNF- positivas/mm3 no grupo LCL, quando comparado 

ao grupo NI (LCL = 26,43 células/mm3 e NI = 10,88 células/mm3). Não foram observadas 

diferenças significativas nas demais citocinas avaliadas.  

A análise comparativa realizada entre as culturas-controle e as culturas com estímulo 

antigênico (GRAF. 5B) revelou que após a adição do antígeno, houve no grupo LCL, um 

aumento significativo no número de células T CD4+ IFN- +/mm3 (CONTROLE = 12,70 

células/mm3 e LSA = 32,22 células/mm3), bem como um aumento significativo no número 

de células T CD4+ TNF- +/mm3 (CONTROLE = 6,99 células/mm3 e LSA = 26,43 

células/mm3). 

 

Linfócitos T CD8+ 

O GRAF. 5C representa o perfil de citocinas em linfócitos T CD8+ na presença de 

LSA. Não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos avaliados.  
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Entretanto, a análise comparativa realizada entre as culturas-controle e as estimuladas com 

antígeno específico (GRAF. 5C) revelou que no grupo LCL, há um aumento significativo no 

número de células T CD8+ IFN-+/mm3 (CONTROLE = 11,96 células/mm3 e LSA = 18,00 

células/mm3), TNF-+/mm3 (CONTROLE = 7,23 células/mm3 e LSA = 14,69 

células/mm3), e IL-10+/mm3 (CONTROLE = 9,42 células/mm3 e LSA = 14,89 células/mm3), 

após a adição do antígeno solúvel de leishmania.  
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Ao avaliarmos os linfócitos T, observamos um perfil muito semelhante ao encontrado 

nas células da resposta imune inata, com um aumento na síntese de IFN- e TNF- nos 
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GRÁFICO 5 : Análise da síntese de citocinas por linfócitos T, T CD4+ e T CD8+ presentes no

sangue periférico de pacientes portadores de LCL.

Perfil de citocinas intracelulares em linfócitos T (A),T CD4+ (B) e T CD8+ (C) no sangue

periférico de indivíduos NI      (n= 16) e LCL      (n = 24), após cultura na presença de LSA. A

análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os

resultados são expressos como média do valor absoluto de células positivas para as citocinas

avaliadas dentro da população celular selecionada. As diferenças estatisticamente significativas

(p<0,05) entre os grupos avaliados são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI e b=

em relação ao grupo LCL. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) existentes entre

um mesmo grupo avaliado, considerando estímulos diferentes (CONTROLE e LSA) são

representadas por     quando observamos um aumento em relação à cultura-controle,     ou

quando observamos uma diminuição em relação à cultura controle. Método estatístico utilizado:

Mann-Whitney.
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indivíduos infectados. Os indivíduos LCL, embora capazes de desenvolver um perfil de 

resposta do tipo 2, apresentam, frente ao estímulo específico, um aumento de células 

positivas para as citocinas do tipo 1. É interessante observar, que a adição do antígeno às 

culturas, leva a alterações significativas no grupo LCL, com aumento no número de células 

positivas para as citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-, quando comparado às culturas-

controle (GRAF. 5 ).  

A análise das subpopulações de linfócitos T permitiu observar que as células T CD4+ 

e T CD8+, contribuíram de forma diferente para o perfil de citocinas encontrado. Neste 

contexto, foram as células T CD4+ que contribuíram mais significativamente para o perfil 

de citocinas do tipo 1, com aumento de IFN- e TNF- , encontrado nos linfócitos T dos 

indivíduos infectados.  

As duas subpopulações de linfócitos, tanto CD4+ quanto a CD8+ respondem ao 

estímulo antigênico com um aumento da síntese das citocinas do tipo 1 avaliadas, mas é 

interessante ressaltar que nos linfócitos T CD8+ observamos também um aumento na 

expressão de IL-10, uma citocina com atividade moduladora, após a adição do antígeno 

específico (GRAF. 5C).  

Ao analisarmos os nossos resultados, observamos nos indivíduos infectados um perfil 

de resposta com predomínio das citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-. Essas citocinas estão 

associadas com a ativação de macrófagos e produção de óxido nítrico (NO), um importante 

mecanismo de destruição das leishmanias intracelulares. Sendo assim, passamos a nos 

perguntar se a produção de NO nos indivíduos portadores de LCL, estaria alterada.  
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3. Determinação dos níveis de nitrito e nitrato em plasma de pacientes portadores de 

LCL.  

 

Os níveis plasmáticos de nitrito e nitrato foram usados como uma medida indireta 

para a determinação de NO, uma substância produzida por macrófagos ativados por IFN- e 

TNF-, que é capaz de destruir as leishmanias.  

O Gráfico 6 representa a concentração de nitrito e nitrato no plasma dos indivíduos 

avaliados. A análise dos resultados demonstra um aumento significativo nos níveis de nitrito 

e nitrato nos pacientes infectados, quando comparados ao grupo NI (LCL = 21,09 M e  NI 

= 11,56 M).  
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Com base nestas informações, é interessante observar que em nossos resultados, o 

grupo LCL, apesar de expressar citocinas do tipo 2, em resposta antígeno específica, 

apresenta um aumento na expressão das citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-, tanto por 

células da resposta imune inata, quanto por linfócitos T e suas subpopulações T CD4 e T 

CD8. Acompanhando o aumento dessas citocinas, observamos um aumento na produção de 

nitrito e nitrato plasmáticos, sugerindo que as citocinas do tipo 1 estariam envolvidas na 

ativação dos macrófagos, estimulando a produção de NO nos indivíduos infectados (FIG.5). 
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GRÁFICO 6 : Níveis plasmáticos de nitrito e nitrato em pacientes portadores de LCL.

Concentração de nitrito e nitrato no plasma de indivíduos NI      (n= 16) e LCL     (n = 16). A

determinação da concentração plasmática de nitrito e nitrato foi feita segundo protocolo descrito na

metodologia. Os resultados estão expressos sob a forma de média das concentrações mais desvio

padrão. A letra “a” representa a diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) existente entre os

grupos avaliados. Método estatístico utilizado: Mann-Whitney.
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Após avaliarmos o perfil de resposta imune celular de indivíduos LCL, fizemos o 

seguinte questionamento: se as diferentes populações celulares de indivíduos infectados são 

capazes de expressar IFN- e TNF-, e estas citocinas parecem estimular a produção de 

NO, por que a infecção se estabelece? Para tentarmos responder a esta pergunta, passamos 

a reavaliar os dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes, e observamos que eles 

diferiam com relação ao tempo de evolução da doença. Dados publicados haviam 

evidenciado diferenças no perfil imunológico de indivíduos com tempos variados de 

evolução da doença (ALMEIDA et al, 1995; ROCHA et al, 1999). Sendo assim, o grupo LCL, 

foi dividido em dois grupos: um grupo constituído por indivíduos que apresentavam uma 

lesão inicial, com menos ou até 60 dias de evolução (n = 16), e um grupo de indivíduos com 

lesão antiga, com mais de 60 dias de evolução (n = 8). Baseados nesta classificação, 

passamos então, a analisar os nossos dados referentes tanto à resposta imune inata como 

adquirida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análise dos leucócitos do sangue periférico de pacientes portadores de LCL com 

diferentes tempos de evolução da lesão.  
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4.1. Determinação das populações de leucócitos e subpopulações de linfócitos do sangue 

periférico. 

 

A TAB. 6 mostra os resultados ex-vivo do número absoluto das populações de 

leucócitos e subpopulações de linfócitos do sangue periférico de pacientes portadores de LCL 

com diferentes tempos de evolução da lesão e de indivíduos não infectados. Podemos 

observar nos indivíduos infectados com lesões recentes, uma diminuição significativa no 

número de linfócitos, quando comparado com o grupo NI (LCL  60 células/mm3 = 1720,50 

e NI = 2458,10 células/mm3), bem como uma diminuição significativa no número de células 

NK quando comparado aos grupos LCL > 60 e NI (LCL  60 = 220,18 células/mm3; LCL > 

60 = 385,28 células/mm3 e NI = 400,45 células/mm3).  
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Média do valor absoluto de subpopulações de leucócitos e de linfócitos por mm3 presentes

no sangue periférico de pacientes portadores de LCL com diferentes tempos de evolução

da lesão e de indivíduos não infectados.

NI LCL  60

7310,00  1653,04 

Subpopulações de Leucócitos

Granulócitos 3874,71  1603,11

(58,7%)

Monócitos 496,30  278,66

(6,50%)
519,70    276,76

(8,10%)

Linfócitos 2300,70  1230,08

(29,30%)

Eosinófilos 555,20        679,79

(7,60%)

T

B

NK 220,18 117,90

(12,18%)

• Os resultados estão expressos como média do valor absoluto/mm3 ± desvio padrão. O valor percentual

médio está apresentado entre parênteses.

• Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.

• NI = Grupo de indivíduos não infectados (n = 22), LCL  60 = Pacientes portadores de LCL com 60

dias ou menos de evolução da lesão (n = 16) e LCL > 60 = Pacientes portadores de LCL com mais de

60 dias de evolução da lesão (n = 8).

• As diferenças significativas entre os grupos são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI,

b= em relação ao grupo LCL  60 e c= em relação ao grupo LCL >60.

Global de

Leucócitos
6552,94  2279,56

LCL > 60

7670,00  2273,54

4428,70  1577,37

(59,10%)

612,50     463,48

    (7,40%)

3683,09   1304,31

(48,00%)

562,70  311,90

(8,70%)

2458,10  811,39

(33,10%)

486,40     272,48

    (6,70%)

1176,28   498,23

(66,07%)

284,73  261,34

(14,72%)

1598,30  671,57

(66,08%)

282,35 125,18

(11,67%)

400,45  182,10

(18,93%)

1720,50  700.49

(27,40%)
a

Subpopulações de Leucócitos

1660,56  923,18

(69,95%)

288,82 229,74

(11,40%)

385,28  198,98

(17,16%)

a, c

TABELA 6
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4.2. Determinação das subpopulações de linfócitos T do sangue periférico. 

 

A análise do número absoluto de células T CD4+ (CD3+ CD4+) na população de 

linfócitos totais (GRAF 7A), demonstrou uma diminuição significativa no número de células 

CD4+ no grupo LCL com lesões recentes quando comparado ao grupo NI (LCL 60 = 696,57 

células/mm3 e NI = 958,69 células/mm3).  

A análise do número absoluto de células T CD8+ (CD3+ CD8+) (GRAF. 7B), revelou 

uma diminuição significativa no número de linfócitos T CD8+ no grupo infectado com lesões 

recentes quando comparado aos grupos infectados com > 60 dias de evolução da lesão e 

grupo NI (LCL 60 = 615,78 células/mm3; LCL >60 = 786,71 células/mm3 e NI = 776,76 

células/mm3).  

No Gráfico 7C, está representada a razão entre linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

circulantes no sangue periférico dos indivíduos estudados. A análise dos resultados não 

revelou diferenças significativas entre os grupos de indivíduos estudados.   
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GRÁFICO 7 : Análise do número absoluto de células T CD4+, T CD8+ e da razão entre T CD4+/T

CD8+ no sangue periférico de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução da lesão.

Média do valor absoluto de subpopulações de linfócitos T CD4+ (A), T CD8+ (B) e razão entre linfócitos

T CD4+ e T CD8+ circulantes no sangue periférico de indivíduos NI       (n =16), LCL 60          (n=16),

e LCL > 60      (n =8). As populações celulares foram identificadas em ensaios de dupla marcação

utilizando-se anticorpos monoclonais anti-CD4 e anti-CD8 marcados com FITC e anti-CD3 marcado com

PE, segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados são expressos sob a forma de valor

absoluto individual de células positivas/mm3 e foram obtidos a partir da análise de linfócitos totais do

sangue periférico. As barras representam a mediana dos valores. As diferenças significativas entre os

grupos são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b= em relação ao grupo LCL 60 e c=

em relação ao grupo LCL >60. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de

Dunns.

NI LCL  60 LCL >60 NI LCL  60 LCL >60

NI LCL  60 LCL >60
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4.3. Análise do marcador de ativação celular HLA-DR em subpopulações de linfócitos 

T do sangue periférico. 

 

Os resultados desta análise estão apresentados como valor percentual da 

subpopulação de linfócitos T expressando o marcador HLA-DR.  

O GRAF. 8A, mostra os valores percentuais de linfócitos T CD4+ HLA-DR+ 

avaliados na subpopulação de linfócitos T CD4+ do sangue periférico dos indivíduos 

estudados. A análise dos resultados revelou um aumento significativo no percentual de 

linfócitos T CD4+ HLA-DR+ nos grupos LCL 60 e LCL >60, quando comparados ao grupo 

NI (LCL 60 =  22,68%; LCL >60 = 28,09% e NI = 9,25%). A análise do percentual de 

linfócitos T CD8+HLA-DR+ na subpopulação de linfócitos T CD8+, (GRAF 8B) revelou 

um aumento significativo no percentual de linfócitos T CD8+HLA-DR+ no grupo LCL >60 

em relação ao grupo NI (LCL> 60 = 46,57% e NI = 23,91%). 
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GRÁFICO 8 : Análise da expressão de HLA-DR em Linfócitos T CD4+ e T CD8+ presentes no sangue

periférico de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução da lesão.

Percentual de subpopulações de linfócitos T CD4+ (A) e T CD8+ (B) ativados circulantes no sangue

periférico de indivíduos  NI     (n =16), LCL 60      (n=16), e LCL > 60     (n =8). As populações

celulares foram identificadas em ensaios de dupla marcação utilizando-se anticorpos monoclonais anti-

CD4 e anti-CD8 marcados com FITC e anti-HLA-DR marcado com PE, segundo protocolo descrito na

metodologia. Os resultados são expressos sob a forma de percentual da subpopulação de linfócito

expressando o marcador HLA-DR e foram obtidos a partir da análise de linfócitos totais do sangue

periférico. As barras representam a mediana dos valores. As diferenças significativas entre os grupos são

representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b= em relação ao grupo LCL 60 e c= em relação

ao grupo LCL >60. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.

A

B

NI LCL  60 LCL >60

NI LCL  60 LCL >60
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Ao analisarmos os resultados, observamos que os pacientes portadores de LCL, 

poderiam ser diferenciados com relação ao tempo de evolução da doença. Observamos  que 

a diminuição de células CD4+ encontradas no grupo LCL, era devido a diminuição desta 

população nos pacientes com lesão recente. A análise dos resultados também revelou um 

aumento no número absoluto de células NK e células T CD8+ no grupo com lesões mais 

antigas, quando comparado ao grupo com lesões mais recentes. Estudos em modelo 

experimental e em humanos,sugerem que a resposta imune mediada por células T tem um 

papel central no desenvolvimento da Leishmaniose (COUTINHO et al., 1984; Da-CRUZ et 

al., 1994). Vários estudos em humanos sugerem que as células T CD8+ estariam associadas 

ao processo de cura da LCL (Da-CRUZ et al., 1994; COUTINHO et al., 1998), e que a 

proliferação de células  NK e CD8+ em resposta ao estímulo com antígenos de Leishmania, 

estaria  envolvida na proteção e cura da LCL (MAASHO et al., 1998). Diante destes dados, 

os resultados encontrados em nosso estudo mostram que os pacientes com maior tempo de 

evolução da doença, apresentam um perfil celular  semelhante ao encontrado nos indivíduos 

já curados.  

Ao avaliarmos o estado de ativação das subpopulações de células T circulantes, 

observamos nos indivíduos infectados, independente do tempo de evolução da lesão, um 

aumento no percentual de células T CD4+ ativadas. Entretanto, o aumento de células T 

CD8+ ativadas foi observado apenas nos indivíduos com lesões mais antigas, o que sugere 

que a ativação das células T CD8+ é um processo mais tardio, aumentando com a evolução 

da LCL.  
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5. Análise do perfil de citocinas intracelulares em leucócitos do sangue periférico de 

pacientes portadores de LCL com diferentes tempos de evolução da lesão, após 

estimulação rápida in vitro.  

 

A análise do perfil de citocinas intracelulares de populações e subpopulações de 

leucócitos do sangue periférico, foram feitas, somente com meio de cultura RPMI (culturas 

controle), na presença de um estimulador inespecífico (PMA + ionomicina), para avaliarmos 

a viabilidade celular, e na presença do estímulo antigênico específico, utilizando LSA. Serão 

apresentados apenas os resultados obtidos nas culturas estimuladas com antígeno específico, 

uma vez que nestas culturas foram encontrados os resultados relevantes. 

Os resultados foram expressos sob a forma de valor absoluto médio / mm3 da 

população leucocitária positiva para cada uma das citocinas, de acordo com a seguinte 

fórmula:  

 

 

 

5.1. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares nos leucócitos totais do sangue 

periférico.  

 

A análise do perfil de citocinas nos leucócitos totais, na presença de LSA (GRAF. 9) 

revelou, um aumento significativo no número de leucócitos IFN- +/mm3 no grupo LCL >60 

em relação aos grupos NI e LCL  60 (LCL>60 = 134,86 células/mm3; LCL  60 = 78,48 

células/mm3 e NI = 69,59 células/mm3), bem como um aumento no número de leucócitos 

Valor/mm3 = % de Células duplo-positivas X Nº absoluto da população celular avaliada 
100 
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TNF- + no grupo LCL com lesões mais antigas quando comparado ao grupo NI (LCL > 60 

= 233,16 células/mm3 e NI = 92,07 células/mm3). Não foram observadas diferenças 

significativas nas demais citocinas avaliadas, assim como na análise comparativa realizada 

entre as culturas-controle e com estímulo antigênico nos grupos de indivíduos avaliados 

(GRAF. 9).  
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GRÁFICO 9 : Análise da síntese de citocinas em leucócitos totais presentes no sangue periférico

de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução da lesão.

Perfil de citocinas intracelulares em leucócitos totais do sangue periférico de indivíduos NI      (n=

16), LCL 60    (n = 16) e LCL>60     (n = 8), após cultura na presença de LSA. A análise de

citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados são

expressos como média do valor absoluto de células positivas para as citocinas avaliadas dentro da

população celular selecionada. As diferenças significativas entre os grupos são representadas por

letras: a = em relação ao grupo NI, b= em relação ao grupo LCL 60 e c= em relação ao grupo

LCL >60. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.
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A análise do perfil de citocinas dos leucócitos totais presentes no sangue periférico, 

permitiu identificar diferenças importantes entre os dois grupos de indivíduos infectados. 

Observamos que o aumento na síntese de IFN- encontrada no grupo LCL, é devido ao 

aumento desta citocina nos indivíduos infectados com lesões crônicas. Neste grupo também 

se observa um aumento no número de leucócitos TNF- positivos.  

Com base nos resultados encontrados, passamos então, a questionar como as 

diferentes populações de leucócitos estariam contribuindo para a evolução da doença, como 

seria o perfil de citocinas nas células que participam do início da infecção e se alguma 

população específica estaria contribuindo de forma mais relevante para este perfil 

encontrado. Para responder a estas questões, avaliamos o perfil de citocinas 

intracitoplasmáticas nos leucócitos que participam da resposta imune inata: os neutrófilos, 

monócitos e  células NK.  

 

 

5.2. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares das células da resposta imune inata, 

presentes no sangue periférico.  

 

Neutrófilos  

A análise dos neutrófilos em culturas estimuladas com LSA (GRAF. 10A), mostrou 

um aumento significativo no número de células IFN-+ e IL-12 +/mm3 nos indivíduos 

infectados, com lesões mais recentes e mais antigas em relação ao grupo NI (IFN- - LCL  

60 = 52,93 células/mm3; LCL > 60 = 64,04 células/mm3 e NI = 22,37 células/mm3) (IL-12 - 

LCL  60 = 44,02 células/mm3; LCL > 60 = 43,29 células/mm3 e NI = 18,42 células/mm3). 
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Podemos observar também, um aumento significativo no número de células TNF- + no 

grupo LCL > 60 quando comparados aos grupos NI e LCL  60 (LCL > 60 = 74,95 

células/mm3; LCL 60 = 30,25 células/mm3 e NI = 15,96 células/mm3). Um dado 

interessante foi o aumento na expressão de IL-4 por neutrófilos nos indivíduos LCL  60, 

quando comparado ao grupo NI (LCL  60 = 79,07 células/mm3 e NI = 44,98 células/mm3), 

mesmo não tendo sido observada diferença na síntese desta citocina com a evolução da lesão. 

Não foram observadas diferenças significativas nas demais citocinas avaliadas, bem como 

na análise comparativa realizada entre as culturas-controle e as culturas com estímulo 

antigênico nos dois grupos de indivíduos avaliados (GRAF. 10A).  

 

Monócitos 

Em culturas estimuladas com LSA (GRAF. 10B), observamos um aumento 

significativo no número absoluto de monócitos TNF- + no grupo LCL >60 quando 

comparado ao grupo NI (LCL > 60 = 133,86 células/mm3 e NI = 31,56 células/mm3). Não 

foram observadas diferenças significativas para as demais citocinas estudadas.  

Ao avaliarmos a resposta das células à estimulação antigênica (GRAF. 10B), 

observamos um aumento significativo no número absoluto de monócitos IL-10 +/mm3 no 

grupo de indivíduos LCL  60 (CONTROLE = 12,10 células/mm3 e LSA = 21,07 

células/mm3), bem como um aumento significativo no número de monócitos IL-12 +/mm3 

no grupo NI (CONTROLE = 10,18 células/mm3 e LSA = 16,97 células/mm3).  
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Células NK 

A estimulação com LSA (GRAF. 10C), revelou um aumento significativo na síntese 

de IFN- e TNF- por células NK, no grupo LCL > 60, quando comparado ao grupo LCL  

60 (IFN- - LCL > 60 dias = 19,72 células/mm3 e LCL  60 dias = 11,14 células/mm3) (TNF-

 - LCL > 60 dias = 15,06 células/mm3 e LCL  60 dias = 7,53 células/mm3). Não foram 

observadas diferenças significativas nas demais análises realizadas entre os grupos 

estudados.  

A análise comparativa realizada entre as culturas-controle e as culturas com estímulo 

antigênico (GRAF. 10C) não revelou diferenças significativas entre os grupos avaliados.  
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GRÁFICO 10 : Análise da síntese de citocinas por células da resposta imune inata presentes no

sangue periférico de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução da lesão.

Perfil de citocinas intracelulares nos neutrófilos (A), monócitos (B) e células NK (C) do sangue

periférico de indivíduos NI      (n= 16), LCL 60     (n = 16) e LCL>60     (n = 8), após cultura na

presença de LSA. A análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na

metodologia. Os resultados são expressos como média do valor absoluto de células positivas para a

citocina avaliada dentro da população celular selecionada. As diferenças significativas entre os

grupos são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b= em relação ao grupo LCL 60

e c= em relação ao grupo LCL >60. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)

existentes entre um mesmo grupo avaliado, considerando estímulos diferentes (CONTROLE e

LSA) são representada por       quando observamos um aumento em relação à cultura controle,

ou       quando observamos uma diminuição em relação à cultura controle. Métodos estatísticos

utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.
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Após analisarmos estes resultados, alguns aspectos importantes devem ser 

mencionados. Inicialmente, podemos observar que na leishmaniose cutânea humana, os 

neutrófilos  parecem contribuir como fonte de IL-12 e IFN-  já no início da infecção, uma 

vez que a expressão destas citocinas por neutrófilos, é observada tanto em células de 

pacientes portadores de lesões mais recentes, quanto em células de pacientes com mais de 

60 dias de evolução da lesão. Já a expressão de TNF-, outra importante citocina do tipo 1, 

associada com a destruição do parasito, só ocorre numa fase mais tardia da infecção, uma 

vez que o aumento da expressão desta citocina foi observada apenas em células de pacientes 

portadores de lesões mais tardias. A síntese de IL-4 pelos neutrófilos também pode ser 

considerada como um evento inicial, uma vez que observamos um aumento no número de 

neutrófilos IL-4 + apenas em células de indivíduos LCL  60 dias de evolução da lesão.  

Analisando ainda os resultados, podemos observar que as células NK contribuem 

como fonte de IFN-  nos indivíduos infectados com lesões mais tardias. Alguns estudos em 

modelo experimental já destacam a importância das células NK como fonte de IFN- 

(SCHARTON & SCOTT, 1993). Em humanos também se investiga o papel de NK na 

resistência à Leishmaniose (RIDEL et al., 1988).  

Analisando os resultados, podemos observar um perfil de resposta do tipo 0, com 

presença tanto de citocinas do tipo 1 quanto citocinas do tipo 2 nos indivíduos infectados 

com lesões recentes. Com a evolução da lesão os pacientes com LCL passam a desenvolver 

uma resposta com predomínio de citocinas do tipo 1, como IL-12, IFN- e TNF-, produzidas 

por células da resposta imune inata. A partir destes resultados passamos a nos questionar 

se o mesmo perfil de resposta seria encontrado nas células da resposta imune adaptativa, ou 

seja, se a resposta imune inata estaria direcionando o desenvolvimento da adaptativa na 
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leishmaniose cutânea humana. Para respondermos a esta questão, passamos então a avaliar 

o perfil de citocinas apresentado pelos linfócitos T e suas subpopulações T CD4 e T CD8.  

 

5.3. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares nas células da resposta imune 

adaptativa, presentes no sangue periférico.  

 

Linfócitos T 

A análise do perfil de citocinas nas culturas em presença de LSA (GRAF. 11A),  

revelou um aumento significativo no número de células T IFN- e TNF- +/mm3 no grupo 

LCL com lesões mais antigas em relação aos grupos LCL com lesões mais recentes e NI 

(IFN- - LCL > 60 dias = 81,81 células/mm3; LCL  60 dias = 33,13 células/mm3 e NI = 

20,35 células/mm3) (TNF- - LCL > 60 dias = 69,58 células/mm3; LCL  60 dias = 26,46 

células/mm3 e NI = 19,45 células/mm3). Não foram observadas diferenças significativas na 

análise das citocinas do tipo 2, IL-4, IL-10 e IL-5 avaliadas na população de linfócitos T.  

A análise comparativa  realizada entre as culturas-controle e na presença do estímulo 

antigênico (GRAF. 11A), revelou que após a adição do antígeno há um aumento significativo 

no número absoluto de células IFN- +/mm3 na população de linfócitos T do grupo de 

indivíduos LCL 60 (CONTROLE = 17,67 células/mm3 e LSA = 33,13 células/mm3), bem 

como um aumento no número de linfócitos TNF- +/mm3 nos grupos LCL  60 

(CONTROLE = 12,84  células/mm3 e LSA = 26,46 células/mm3) e LCL >60 (CONTROLE 

=  18,81 células/mm3 e LSA = 69,58 células/mm3).  

Linfócitos T CD4+ 
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O Gráfico 11B representa o perfil de citocinas expressas por linfócitos T CD4+ na 

presença de LSA. De maneira semelhante ao que já havíamos descrito para os linfócitos T, 

observamos um aumento significativo no número de células T CD4+ IFN- + e TNF- 

+/mm3 no grupo LCL com lesões mais antigas, em relação aos grupos LCL com lesões mais 

recentes e NI (IFN- - LCL > 60 dias = 59,55 células/mm3; LCL  60 dias = 21,57 

células/mm3 e NI = 11,06 células/mm3) (TNF- - LCL > 60 dias = 46,32 células/mm3; LCL 

 60 dias = 16,49 células/mm3 e NI = 10,88 células/mm3). Não foram observadas diferenças 

significativas na análise das demais citocinas avaliadas na população de linfócitos T CD4+.   

A análise comparativa realizada entre as culturas controle e com estímulo antigênico 

(GRAF. 11B) revelou que após a adição do antígeno houve um aumento significativo no 

número de células T CD4+ IFN- + e TNF- +/mm3 em células dos indivíduos LCL  60 

(IFN- - CONTROLE = 10,11 células/mm3 e LSA = 21,57 células/mm3; TNF- - 

CONTROLE = 6,07 células/mm3 e LSA = 16,49 células/mm3) e LCL > 60 (IFN- - 

CONTROLE = 17,55 células/mm3 e LSA = 59,55 células/mm3; TNF- - CONTROLE = 

8,58 células/mm3 e LSA = 46,32 células/mm3).  

 

Linfócitos T CD8+ 

O perfil de citocinas nas culturas em presença de LSA (GRAF. 11C), revelou um 

aumento significativo no número de células T CD8+ IFN- +/mm3 no grupo LCL portador 

de lesões mais antigas, em relação aos grupos LCL portador de lesões mais recentes e NI 

(LCL > 60 dias = 27,09 células/mm3; LCL  60 dias = 13,16 células/mm3 e NI = 10,08 

células/mm3). Não foram observadas diferenças significativas na análise das demais citocinas 

avaliadas na população de linfócitos T CD8+.   
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A análise comparativa realizada entre as culturas-controle e as culturas com estímulo 

antigênico (GRAF. 11C), revelou que no grupo LCL com lesões mais recentes, há um 

aumento significativo no número de células TCD8+ IFN- +/mm3 (CONTROLE = 8,10 

células/mm3 e LSA = 13,16 células/mm3) e TNF- +/mm3, após a adição do antígeno 

específico (CONTROLE = 5,63 células/mm3 e LSA = 10,72 células/mm3). A adição do 

antígeno específico estimula um aumento na síntese de TNF- nos indivíduos infectados com 

mais de 60 dias de evolução da lesão (CONTROLE = 9,88 células/mm3 e LSA = 19,54 

células/mm3).  
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GRÁFICO 11 : Análise da síntese de citocinas nos linfócitos T, CD4+ e CD8+ presentes no sangue

periférico de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução da lesão.

Perfil de citocinas intracelulares nos linfócitos T (A), T CD4+ (B) e T CD8+ (C) do sangue periférico

de indivíduos NI      (n= 16), LCL 60     (n = 16) e LCL>60     (n = 8) após cultura na presença de

LSA. A análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia.

Os resultados são expressos como média do valor absoluto de células positivas para a citocina

avaliada dentro da população celular selecionada. As diferenças significativas entre os grupos são

representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b= em relação ao grupo LCL 60 e c= em

relação ao grupo LCL >60. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) existentes entre um

mesmo grupo avaliado, considerando estímulos diferentes (CONTROLE e LSA) são representadas

por       quando observamos um aumento em relação à cultura controle, ou       quando observamos

uma diminuição em relação à cultura controle. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido

pelo Teste de Dunns.
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A LCL humana, em Caratinga –MG, é causada principalmente por L. braziliensis 

(MAGALHÃES – ROCHA et al., 1988 e PASSOS et al., 1999), sendo a maioria das infecções 

caracterizadas pela presença de uma ou poucas lesões cutâneas, que apresentam cura 

espontânea ou após a terapia antimonial. Sabe-se que os pacientes portadores de LCL, 

desenvolvem uma resposta celular vigorosa, e que estas células produzem IFN-, quando 

estimulados com antígenos do parasito (CARVALHO et al., 1985; RIBEIRO-de-JESUS et 

al., 1998). Uma vez que o IFN- é a principal citocina associada à morte da Leishmania e 

resolução da infecção, as razões pelas quais os pacientes desenvolvem a doença ainda não 

são muito claras. RIBEIRO-de-JESUS et al. (1998) sugerem que alterações na resposta 

imunológica no início da infecção poderiam ser responsáveis pela multiplicação dos 

parasitos e desenvolvimento da infecção. ROCHA et al. (1999), acrescentam que haveria 

uma modulação da resposta Th1 durante a fase inicial da infecção pela L. braziliensis, e que 

este fenômeno ocorreria devido a presença de IL-10 no início da infecção, facilitando assim 

a multiplicação dos parasitos. 

Neste contexto, ao analisarmos os nossos resultados, observamos que nos 

indivíduos LCL há um aumento no número de células positivas para as citocinas IFN- e 

TNF- em todas as populações celulares avaliadas, quando comparados aos indivíduos do 

grupo NI. Entretanto, ao subdividirmos o grupo LCL em relação ao tempo de evolução da 

doença, observamos que após a estimulação antigênica, o grupo com lesões mais recentes 

apresentou um perfil de resposta com predomínio de citocinas do tipo 2. Após 60 dias de 

evolução da doença, observamos um aumento no número de células IFN- e TNF- 

positivas, o que levou os pacientes com lesões mais antigas a apresentarem um perfil de 
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resposta com predomínio de citocinas do tipo 1, perfil este associado a destruição do 

parasito e  resolução da infecção.  

Entretanto, sabemos que apesar das citocinas IFN- e do TNF-, serem importantes 

para o controle da multiplicação dos parasitos, elas também podem estar envolvidas na 

patogênese da doença. Uma possibilidade é que estas citocinas participam da formação da 

lesão tecidual observada na leishmaniose cutânea. Sendo assim, acreditamos ser de extrema 

importância para o hospedeiro modular a resposta imune, onde seria necessário a presença 

das citocinas do tipo 1 que ativariam os macrófagos para destruir os parasitos 

intracelulares, mas também a presença de IL-10, uma citocina com atividade modulatória, 

que estaria controlando a resposta do tipo 1 exacerbada que poderia ser prejudicial para o 

hospedeiro. Ou seja, o balanço na produção desta citocinas seria fundamental para 

determinar o resultado da infecção. Nossos resultados mostram que nos indivíduos com 

lesões crônicas, apesar de haver o predomínio de citocinas do tipo 1, observamos também a 

presença de citocinas do tipo 2. Com o tempo de infecção observamos um aumento das 

citocinas do tipo 1, sem no entanto ocorrer uma diminuição significativa das citocinas do 

tipo 2. Baseados nestas observações passamos a avaliar como estaria a correlação entre as 

citocinas do tipo 1 (IFN- e TNF-) e IL-10 nos indivíduos infectados com diferentes tempos 

de evolução da lesão, e se ela explicaria a participação desses fatores na evolução da 

doença.  
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6. Avaliação da correlação entre IFN-/IL-10 e TNF-/IL-10, em pacientes portadores 

de LCL com diferentes tempos de evolução da lesão.  

 

Ao avaliarmos as citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-, observamos uma correlação 

(Pearson) positiva entre elas, tanto no grupo de indivíduos com lesões recentes, quanto 

naquele com lesões mais antigas (GRAF. 12A) (LCL 60: r = 0,5545 e p = 0,0319; LCL > 

60: r = 0,9560 e p = 0,0002). Entretanto, vale a pena ressaltar, que a correlação entre estas 

citocinas é mais significativa nos indivíduos do segundo grupo (GRAF. 12A). Estes dados 

sugerem que nos indivíduos infectados, a mesma célula está sintetizando IFN- e TNF-. Ao 

avaliarmos a citocina do tipo 1 IFN- e a citocina com ação moduladora IL-10, observamos 

uma correlação positiva apenas no grupo de indivíduos com lesões com mais de 60 dias de 

evolução (GRAF. 12B) (LCL 60: r = 0,1850 e p = 0,5093; LCL > 60: r = 0,7544 e p = 

0,0305). Resultado semelhante foi observado ao analisarmos a correlação entre TNF- e IL-

10 (GRAF. 12C), onde uma correlação positiva significativa foi observada apenas nos 

indivíduos com lesões mais antigas (LCL 60: r = 0,1612 e p = 0,5660; LCL > 60: r = 0,7213 

e p = 0,0283).  
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GRÁFICO 12 : Correlação entre citocinas expressas em linfócitos T presentes no sangue

periférico de indivíduos infectados com diferentes tempos de evolução da lesão.

A freqüência dos linfócitos T produtores de citocinas de indivíduos LCL 60       (n = 16) e LCL >

60      (n = 8) foi determinada após cultura de sangue total com LSA. A análise de citocinas

intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Síntese de IFN-gama e

TNF-alfa (A), IFN-gama e IL-10 (B) e TNF-alfa e IL-10 (C) em linfócitos do sangue periférico.

Foi realizada a correlação de Pearson.
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O estudo da correlação entre citocinas inflamatórias e moduladoras oferece suporte 

para a compreensão da atividade imunorreguladora e de um possível papel deste mecanismo 

no desenvolvimento da resposta imune na leishmaniose humana. Os resultados sugerem a 

presença de uma resposta modulada nos indivíduos LCL > 60, onde a mesma célula que está 

sintetizando IFN- e TNF-, necessários para ativar macrófagos e matar as leishmanias, 

provavelmente está sintetizando, também IL-10, importante e necessária no controle da 

reação inflamatória e na manutenção da integridade tecidual do hospedeiro. Esse tipo de 

atividade imune modulada não foi observada nos indivíduos com lesões recentes, onde ainda 

há um predomínio das citocinas do tipo 2, associadas a multiplicação dos parasitos no 

interior dos macrófagos, e estabelecimento e progressão da infecção. Mesmo com uma 

resposta modulada, os indivíduos infectados portadores de lesão com mais tempo de 

evolução apresentam um predomínio de citocinas do tipo 1 IFN- e TNF-.  

Uma vez que estas citocinas estão associadas com ativação dos macrófagos e 

produção de NO, importante na destruição das leishmanias intracelulares, passamos a 

avaliar os níveis plasmáticos de nitrito e nitrato nos indivíduos infectados com diferentes 

tempos de evolução da lesão.  
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7. Determinação dos níveis plasmáticos de nitrito e nitrato em pacientes 

portadores de LCL com diferentes tempos de evolução da lesão.  

 

O GRAF. 13 representa a concentração de nitrito e nitrato no plasma dos indivíduos 

avaliados. A análise dos resultados demonstrou um aumento significativo nos níveis de 

nitrito e nitrato nos grupos LCL  60 e LCL > 60, quando comparados ao grupo NI (LCL  

60 = 19,40 M; LCL > 60 = 24,48 M e NI = 11,56 M). Não foram observadas diferenças 

significativas na produção de nitrito e nitrato entre os grupos infectados com diferentes 

tempos de lesão.  
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GRÁFICO 13 : Níveis de nitrito e nitrato em plasma de indivíduos infectados com diferentes

tempos de evolução da lesão.

Concentração de nitrito e nitrato no plasma de indivíduos NI        (n = 16), LCL60        (n= 16) e

LCL >60         (n = 8). A determinação da concentração plasmática de nitrato e nitrito foi realizada

segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados estão expressos sob a forma de média

das concentrações mais desvio padrão. As diferenças significativas (p< 0,05) entre os grupos são

representadas por letras: a = em relação ao grupo NI,  b= em relação ao grupo LCL  60 e c = em

relação ao grupo LCL > 60. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de

Dunns.
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Avaliando os resultados encontrados, podemos observar que os neutrófilos dos 

indivíduos com lesão recente, apresentam um perfil de resposta misto, com presença de 

citocinas do tipo 2 (IL-4) e do tipo 1 (IL-12 e IFN-). Já nos linfócitos T e subpopulações 

CD4+ e CD8+, observamos um predomínio de IL-4 e IL-10. Entretanto, é interessante 

ressaltar, que mesmo com este perfil de resposta, já se observa neste grupo, a produção de 

nitrito e nitrato, importantes no controle das leishmanias intracelulares. Ao analisarmos os 

indivíduos infectados portadores de lesões mais antigas, podemos observar um perfil de 

resposta com predomínio de citocinas do tipo 1, tanto nas células da resposta imune inata, 

quanto nos linfócitos T e subpopulações T CD4+ e T CD8+. Acompanhando este predomínio 

de citocinas do tipo 1, observamos a produção de nitrito e nitrato plasmático, sugerindo a 

presença de mecanismos responsáveis pela destruição dos parasitos.  

Após a avaliação do perfil de resposta nos indivíduos infectados, passamos a nos 

questionar como seria o perfil de resposta em indivíduos resistentes à infecção. Uma vez que 

na leishmaniose cutânea, a cura tanto espontânea, quanto após tratamento, está associada 

ao desenvolvimento de uma imunidade duradoura (BADARÓ et al., 1986; COUTINHO et 

al., 2002), passamos a avaliar o perfil de resposta de indivíduos curados há 

aproximadamente 2 anos, tratados com quimioterapia ou imunoquimioterapia. Outro grupo 

avaliado nesta segunda parte do estudo foi constituído por indivíduos residentes em área 

endêmica para leishmaniose, que apresentam Teste intradérmico de Montenegro (TM) 

naturalmente positivo, e sem história clínica de desenvolvimento de lesão e/ou tratamento. 

Investigamos a possibilidade deste grupo ser constituído por indivíduos naturalmente 

resistentes.  
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Avaliação dos eventos imunológicos associados à resistência/controle da leishmaniose 

cutânea humana  

 

8. Análise dos leucócitos do sangue periférico de indivíduos curados, tratados com 

Imunoquimioterapia ou Quimioterapia e de indivíduos com Teste de Montenegro 

naturalmente positivo sem história clínica de desenvolvimento de lesão.  

 

8.1. Determinação das populações de leucócitos e subpopulações de linfócitos do sangue 

periférico. 

 

A TAB. 7 mostra os resultados ex-vivo do número absoluto das populações de 

leucócitos e subpopulações de linfócitos do sangue periférico de indivíduos com Teste de 

Montenegro naturalmente positivo sem história clínica de desenvolvimento de lesão, 

indivíduos curados tratados com imunoquimioterapia e quimioterapia convencional e 

indivíduos não infectados. Podemos observar uma diminuição significativa no número de 

monócitos nos indivíduos curados tratados com IQ ou Q, quando comparados aos indivíduos 

dos grupos NI e TM (IQ = 225,00; Q = 240,20; TM = 456,55 e NI = 562,70). Não foram 

observadas diferenças significativas nas demais populações celulares avaliadas.  
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Média do valor absoluto de subpopulações de leucócitos e de linfócitos por mm3 presentes

no sangue periférico de indivíduos curados tratados com imunoquimioterapia e

quimioterapia, indivíduos com TM naturalmente positivo e indivíduos não infectados.

NI TM

7310,00  1653,04 6589,00  1511,87 

Subpopulações de Leucócitos

Granulócitos 3683,09   1304,31

(48,00%)
3024,63  883,41

(56,90%)

Monócitos 456,55  233,14

(7,02%)

Linfócitos 2157,13  832,49

(36,20%)

2297,94  828,55

(34,90%)

1907,87  642,85

(34,00%)

Eosinófilos 227,20    152,54

    (3,40%)

Linfócitos

T 145,00    369,97

(64,94%)

1622,28   683,14

(69,49%)
1598,30  671,57

(66,08%)

B 328,39 139,43

(14,59%)

242,93 104,97

(13,38%)

282,35 125,18

(11,67%)

NK 424,45  335,91

(17,21%)

294,56  115,64

(14,27%)

• Os resultados estão expressos como média do valor absoluto/mm3 ± desvio padrão. O valor percentual

médio está representado entre parênteses.

• Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.

• NI = Grupo de indivíduos não infectados (n = 22), TM = Grupo de indivíduos com Teste de

Montenegro naturalmente positivo (n =18), IQ = Grupo de indivíduos curados tratados com

imunoquimioterapia (n = 15) e Q = Grupo de indivíduos curados tratados com quimioterapia (n  = 15).

• As diferenças significativas entre os grupos são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI,

b= em relação ao grupo TM, c= em relação ao grupo IQ e d= em relação ao grupo Q.

Global de

Leucócitos
6087,50  2458,15

QIQ

5362,50  1556,01

3497,81   1651,07

(56,80%)
3441,22  930,76

(52,40%)

562,70  311,90

(8,70%)

2458,10  811,39

(33,10%)

249,50    227,60

    (3,70%)

398,30     326,63

    (5,70%)

486,40     272,48

    (6,70%)

225,00  97,78

(3,50%)

a,b

1252,66   490,33

(66,34%)

212,61 90,08

(9,61%)

400,45  182,10

(18,93%)

318,13  177,24

(16,65%)

240,20  126,18

(4,00%)

a,b

TABELA 7
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8.2. Determinação das subpopulações de linfócitos T do sangue periférico. 

 

Não foram observadas diferenças significativas ao avaliarmos o número absoluto de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+, bem como a razão entre T CD4+/T CD8+, nos grupos de 

indivíduos avaliados nesta parte do estudo (dados não apresentados).  

 

8.3. Análise do marcador de ativação celular HLA-DR em subpopulações de linfócitos 

T do sangue periférico. 

 

Não foram observadas diferenças significativas ao avaliarmos o percentual de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+ expressando o marcador de ativação celular HLA-DR, nos 

grupos de indivíduos estudados (dados não apresentados).  

 

 

9. Análise do perfil de citocinas intracelulares de leucócitos do sangue periférico de 

indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo e indivíduos curados 

tratados com imunoquimioterapia ou quimioterapia convencional, após estimulação 

rápida in vitro.  

 

A análise do perfil de citocinas intracelulares de populações e subpopulações de 

leucócitos do sangue periférico foram feitas na presença do meio de cultura RPMI (culturas-

controle), na presença de um estimulador inespecífico (PMA + ionomicina), para avaliarmos 

a viabilidade celular, e na presença do estímulo antigênico específico, utilizando antígeno 

solúvel de L. braziliensis (LSA). Serão apresentados apenas os resultados obtidos nas 
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culturas estimuladas com antígeno específico, uma vez que nestas culturas foram encontrados 

os resultados mais relevantes. 

Os resultados foram expressos sob a forma de valor absoluto médio / mm3 da 

população leucocitária positiva para cada uma das citocinas, de acordo com a seguinte 

fórmula:  

 

                                                            

 

9.1. Determinação do perfil de citocinas intracelulares nos leucócitos totais do sangue 

periférico.  

 

A análise do perfil de citocinas na presença de LSA (GRAF. 14) revelou, um aumento 

significativo no número de leucócitos IFN- + nos grupos IQ e Q em relação ao grupo NI (IQ 

= 88,51 células/mm3; Q = 102,68 células/mm3 e NI = 69,59 células/mm3). Não foram 

observadas diferenças significativas nas demais citocinas do tipo 1 avaliadas. Ao avaliarmos 

as citocinas do tipo 2, observamos um aumento significativo no número de leucócitos IL-4 

+/mm3 nos indivíduos dos grupos TM e NI quando comparados aos indivíduos curados dos 

grupos IQ e Q (NI = 69,59 células/mm3; TM = 175,44 células/mm3; IQ = 56,88 células/mm3 

e Q = 49,13 células/mm3), entretanto a análise da expressão de IL-10 revelou uma diminuição 

do número de leucócitos IL-10 positivos/mm3 nos grupos TM, IQ e Q, quando comparados 

ao grupo NI (NI = 158,11 células/mm3; TM = 79,88 células/mm3; IQ = 75,53 células/mm3 e 

Q = 66,50 células/mm3).  

Valor/mm3 = % de Células duplo-positivas X Nº absoluto da população celular avaliada 
100 



 

134 

 

A análise comparativa entre as culturas-controle e as estimuladas por antígeno 

(GRAF. 14), demonstrou que a adição do antígeno, levou a um aumento significativo na 

síntese de IFN- (CONTROLE = 61,54 células/mm3 e LSA = 88,51 células/mm3) e IL-4 

(CONTROLE = 37,74 células/mm3 e LSA = 56,88 células/mm3) e diminuição significativa 

na síntese de TNF (CONTROLE = 445,93 células/mm3 e LSA = 139,78 células/mm3) no 

grupo IQ. A adição do antígeno acarretou ainda em um aumento significativo da síntese de 

IFN- (CONTROLE = 65,39 células/mm3 e LSA = 102,68 células/mm3) e diminuição na 

síntese de TNF (CONTROLE = 358,57 células/mm3 e LSA = 135,23 células/mm3) no grupo 

que recebeu quimioterapia.  
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GRÁFICO 14 : Análise da síntese de citocinas em leucócitos totais presentes no sangue periférico de indivíduos

com Teste de Montenegro naturalmente positivo e indivíduos curados tratados com Imunoquimioterapia ou

Quimioterapia.

Perfil de citocinas intracelulares em leucócitos totais do sangue periférico de indivíduos NI      (n= 16), TM       (n

= 18), IQ        (n = 15) e Q        (n = 15), após cultura na presença de LSA. A análise de citocinas intracelulares

foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados são expressos como média do valor

absoluto de células positivas para a citocina avaliada dentro da população celular selecionada. As diferenças

estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos avaliados são representadas por letras: a = em relação ao

grupo NI, b = em relação ao grupo TM, c = em relação ao grupo IQ e d = em relação ao grupo Q. As diferenças

estatisticamente significativas (p<0,05) existentes entre um mesmo grupo avaliado, considerando estímulos

diferentes (CONTROLE e LSA) são representadas        por quando observamos um aumento em relação à cultura

controle, ou     quando observamos uma diminuição em relação à cultura controle. Métodos estatísticos

utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.
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A análise do perfil geral de citocinas dos leucócitos presentes no sangue periférico, 

permitiu identificar diferenças importantes entre os grupos de indivíduos avaliados. 

Observamos nos indivíduos curados, independentemente do esquema terapêutico utilizado, 

um aumento na síntese de IFN-, bem como uma diminuição na síntese das citocinas do tipo 

, IL-4 e IL-10. É interessante ressaltar, que com a adição do estímulo específico os leucócitos 

dos indivíduos curados respondem aumentando a positividade para IFN- e diminuindo a 

positividade para TNF-. Os indivíduos com TM naturalmente positivo apresentam, de 

forma diferente aos grupos curados, um aumento na positividade de IL-4 e, semelhante aos 

grupos curados,  uma diminuição na positividade de IL-10.  

Com base nos resultados encontrados, passamos então, a questionar como as 

diferentes populações de leucócitos estariam contribuindo para o controle e resistência da 

infecção por leishmania, como seria o perfil de citocinas das primeiras células que entram 

em contato com os parasitos e se alguma população específica estaria contribuindo de forma 

mais relevante para este perfil encontrado. Para responder a estas questões, avaliamos o 

perfil de citocinas intracitoplasmáticas nos leucócitos que participam da resposta imune 

inata, como neutrófilos, monócitos e células NK.  
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9.2. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares de células da resposta imune inata, 

presentes no sangue periférico.  

 

Neutrófilos  

A análise do perfil de citocinas intracelulares de neutrófilos presentes em culturas 

estimuladas com LSA, (GRAF. 15A), mostrou um aumento significativo no número de 

células IFN- + e TNF- + /mm3 nos grupos IQ e Q, em relação ao grupo NI (IFN- - IQ = 

37,98 células/mm3; Q = 46,45 células/mm3 e NI = 22,37 células/mm3) (TNF- - IQ = 55,43 

células/mm3; Q = 35,73 células/mm3 e NI = 15,96 células/mm3). Ao avaliarmos o grupo TM, 

observamos um aumento significativo na expressão de TNF- por neutrófilos, em 

comparação ao grupo NI (TM = 29,57 células/mm3 e NI = 15,96 células/mm3). De forma 

interessante observamos um aumento no número de neutrófilos IL-12 +/mm3 neste mesmo 

grupo em relação aos grupos NI, IQ e Q (TM = 32,72 células/mm3; NI = 18,42 células/mm3; 

IQ = 19,77 células/mm3 e Q = 18,40 células/mm3). A análise das citocinas do tipo 2, 

demonstrou um aumento na expressão de IL-4 em células dos indivíduos dos grupos NI e 

TM, em relação aos grupos curados tratados com IQ ou Q (NI = 45,98 células/mm3; TM = 

80,83 células/mm3; IQ = 28,73 células/mm3 e Q = 26,34 células/mm3), bem como um 

aumento na expressão de IL-10 por neutrófilos dos indivíduos do grupo NI, quando 

comparados aos grupos TM, IQ e Q (NI = 57,68 células/mm3; TM = 24,42 células/mm3; IQ 

= 23,89 células/mm3 e Q = 19,38 células/mm3).  

A análise comparativa entre as células presentes em culturas-controle e aquelas 

estimuladas in vitro por antígenos (GRAF. 15A) revelou um aumento significativo na 

expressão de IFN- em indivíduos curados tratados com imunoquimioterapia (CONTROLE 
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= 22,65 células/mm3 e LSA = 37,98 células/mm3) ou quimioterapia (CONTROLE = 29,22 

células/mm3 e LSA = 46,45 células/mm3).  

 

Monócitos 

A avaliação da expressão de citocinas por monócitos em culturas estimuladas com 

LSA (GRAF. 15B), não revelou diferenças significativas entre os grupos estudados.   

Ao avaliarmos o efeito da estimulação antigênica sobre a resposta celular (GRAF. 15B), 

observamos nos grupos tratados com IQ e Q uma diminuição significativa na expressão de 

TNF- nos monócitos (IQ – CONTROLE = 166,83 células/mm3 e LSA = 27,62 

células/mm3), (Q – CONTROLE = 194,69 células/mm3  e LSA = 43,62 células/mm3), bem 

como um aumento significativo na expressão de IL-12 (IQ – CONTROLE = 3,61 

células/mm3  e LSA = 12,47 células/mm3), (Q – CONTROLE = 4,32 células/mm3 e LSA = 

11,62 células/mm3) e de IL-10 (IQ - CONTROLE = 3,98 células/mm3  e LSA = 14,88 

células/mm3), (Q - CONTROLE = 5,67 células/mm3 e LSA = 11,62 células/mm3), nas 

culturas estimuladas, quando comparadas às culturas-controle. Podemos observar também 

no grupo NI um aumento significativo no número de monócitos IL-12 +/mm3 (CONTROLE 

= 10,18 células/mm3; LSA = 16,97 células/mm3).  

 

Células NK 

A análise do perfil de citocinas nas culturas em presença de LSA, (GRAF. 15C),  

revelou um aumento significativo no número de células NK, IFN- +/mm3 no grupo Q, 

quando comparado aos indivíduos dos grupos TM e IQ (Q = 16,58 células/mm3; TM = 7,25 

células/mm3 e IQ = 10,89 células/mm3). Observamos também, um aumento no número de 
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células NK, IL-4 +/mm3 no grupo NI, quando comparado aos grupos TM, IQ e Q (NI = 14,62 

células/mm3; TM = 6,00 células/mm3; IQ = 4,85 células/mm3 e Q = 4,71 células/mm3).  

A análise comparativa entre as culturas na presença de LSA e as culturas-controle 

(GRAF. 15C), demonstrou um aumento significativo no número absoluto de células NK, 

IFN- + no grupo Q, após a adição do antígeno específico (CONTROLE = 9,76 células/mm3 

e LSA = 16,58 células/mm3). Não foram observadas diferenças significativas nas demais 

análises.  
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GRÁFICO 15 : Análise da síntese de citocinas por células da resposta imune inata, presentes no sangue

periférico de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo e indivíduos curados tratados com

Imunoquimioterapia ou Quimioterapia.

Perfil de citocinas intracelulares nos neutrófilos (A), monócitos (B) e células NK (C) do sangue periférico

de indivíduos NI        (n= 16), TM        (n = 18), IQ        (n = 15) e Q        (n = 15), após cultura na presença

de LSA. A análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os

resultados são expressos como média do valor absoluto de células positivas para a citocina avaliada dentro

da população celular selecionada. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos

avaliados são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b = em relação ao grupo TM, c = em

relação ao grupo IQ e d = em relação ao grupo Q. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05)

existentes entre um mesmo grupo avaliado, considerando estímulos diferentes (CONTROLE e LSA) são

representadas por      quando observamos um aumento em relação à cultura controle, ou      quando

observamos uma diminuição em relação à cultura controle. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis

seguido pelo Teste de Dunns.
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Os resultados descritos acima, mostram alguns aspectos importantes da resposta 

imune de indivíduos submetidos a intervenção terapêutica, e indivíduos com Teste de 

Montenegro naturalmente positivo. Inicialmente podemos ressaltar a grande importância da 

população de neutrófilos como fonte de citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-, nos indivíduos 

curados independente do esquema terapêutico utilizado. Nestes indivíduos os neutrófilos 

respondem ao LSA aumentando a síntese de IFN-. Podemos observar também que no grupo 

TM esta mesma população celular apresenta-se como fonte de IL-12, uma importante 

citocina no direcionamento de uma resposta do tipo 1, e como fonte de IL-4 uma citocina 

que estimula a diferenciação de células do tipo 2, e que inibe a ativação de macrófagos. 

Quanto a citocina reguladora IL-10, a sua expressão está diminuída tanto em células dos 

indivíduos curados, como TM naturalmente positivo.  

Avaliando-se a população de monócitos, podemos observar que células de indivíduos 

curados respondem ao estímulo específico, induzindo a expressão de IL-12 e IL-10 e inibindo 

a expressão de TNF-. Já os monócitos de indivíduos do grupo TM não respondem ao 

estímulo específico.  

Outro aspecto interessante observado em nosso estudo, foi quanto a avaliação da população 

de células NK. Esta população funciona como uma importante fonte de IFN- nos indivíduos 

do grupo curado tratado com quimioterapia. No entanto, o mesmo perfil não foi observado 

nos indivíduos curados tratados com imunoquimioterapia.  

Analisando os resultados de maneira geral, podemos observar um aumento da síntese 

de citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-, e uma baixa positividade das citocinas do tipo 2 IL-

4 e IL-10, por células da resposta imune inata nos indivíduos curados. Já os indivíduos TM 

apresentam uma resposta mista, com presença de TNF-, IL-12 e IL-4 nas células da 
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resposta inata, sendo os neutrófilos a principal fonte destas citocinas. Podemos observar 

neste grupo, de forma semelhante ao observado nos indivíduos curados, uma baixa 

expressão de IL-10.  A partir destes resultados passamos a nos questionar se o mesmo perfil 

de resposta seria encontrado nas células da resposta imune adaptativa. Para respondermos 

a esta questão passamos então a avaliar o perfil de citocinas apresentado pelos linfócitos T 

e suas subpopulações T CD4+ e T CD8+.  

 

 

9.3. Avaliação do perfil de citocinas intracelulares nas células da resposta imune 

adaptativa, presentes no sangue periférico.  

 

Linfócitos T 

A análise do perfil de citocinas na presença de LSA (GRAF 16A), demonstrou um 

aumento significativo no número absoluto de células T TNF- positivos no grupo IQ, quando 

comparado aos grupos NI, TM e Q (IQ = 38,23 células/mm3; NI = 19,45 células/mm3; TM = 

16,29 células/mm3 e Q = 21,01 células/mm3). Podemos observar também uma diminuição no 

número de linfócitos T IL-10+ (NI = 53,20 células/mm3; TM = 26,83 células/mm3; IQ = 

25,01 células/mm3 e Q = 17,11 células/mm3),  e IL-4 positivos nos grupos TM, IQ e Q, 

quando comparados ao grupo NI (NI = 52,17 células/mm3; TM = 29,34 células/mm3; IQ = 

21,82 células/mm3 e Q = 13,83 células/mm3).  Apesar da diminuição na expressão das 

citocinas do tipo 2 no grupo TM, quando comparado ao grupo NI, podemos observar neste 

grupo um aumento na expressão de IL-4, quando comparado aos grupos IQ e Q (TM = 29,34 

células/mm3; IQ = 21,82 células/mm3 e Q = 13,83 células/mm3). A análise da citocina IL-5 
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revelou uma diminuição na expressão desta citocina nos linfócitos T no grupo TM quando 

comparado aos grupos NI, IQ e Q (NI = 13,07 células/mm3; IQ = 16,69 células/mm3; Q = 

12,90 células/mm3 e TM = 4,58 células/mm3).  

A análise comparativa  realizada entre as culturas-controle e as culturas na presença 

do estímulo antigênico (GRAF. 16A), não revelou diferenças significativas nos grupos 

avaliados.  

 

Linfócitos T CD4+ 

O GRAF. 16B representa o perfil de citocinas em linfócitos T CD4+ na presença de 

LSA. Podemos observar nos indivíduos do grupo IQ um aumento significativo no número de 

células T CD4+ IFN- +/mm3, em relação ao grupo NI (IQ = 20,39 células/mm3 e NI = 11,06 

células/mm3), e de células T CD4+ TNF- +/mm3, quando comparado aos grupos NI e TM 

(IQ = 21,95 células/mm3; NI = 10,88 células/mm3 e TM = 8,79 células/mm3). Ao avaliarmos 

as citocinas do tipo 2, semelhante ao descrito nos linfócitos T, observamos uma diminuição 

na expressão de IL-4 e IL-10 nos indivíduos dos grupos TM, IQ e Q, quando comparados ao 

grupo NI (IL-10 – NI = 35,88 células/mm3; TM = 16,97 células/mm3; IQ = 16,33 células/mm3 

e Q = 10,46 células/mm3), (IL-4 – NI = 36,17 células/mm3; TM = 19,09 células/mm3; IQ = 

10,23 células/mm3 e Q = 5,89 células/mm3). Apesar da diminuição na síntese das citocinas 

do tipo 2 no grupo TM, quando comparado ao grupo NI, podemos observar neste grupo um 

aumento na expressão de IL-4, quando comparado aos grupos IQ e Q (TM = 19,09 

células/mm3; IQ = 10,23 células/mm3 e Q = 5,89 células/mm3). Finalmente a análise da 

expressão de IL-5 por linfócitos T CD4+, de forma semelhante ao observado nos linfócitos 

T, revelou uma diminuição desta população no grupo TM, quando comparado aos grupos NI, 
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IQ e Q (NI = 7,34 células/mm3; IQ = 8,56 células/mm3; Q = 6,13 células/mm3 e TM = 3,23 

células/mm3). 

A análise comparativa realizada entre as culturas-controle e as culturas com estímulo 

antigênico (GRAF. 16B) não revelou diferenças significativas entre os grupos avaliados.  

 

Linfócitos TCD8+ 

O GRAF. 16C representa o perfil de citocinas em linfócitos T CD8+ na presença de 

LSA. A análise dos dados revelou um aumento no número de linfócitos TCD8+ TNF- 

+/mm3 no grupo IQ, em comparação com o grupo TM (IQ = 16,28 células/mm3 e TM = 7,50 

células/mm3). Semelhante ao observado nas células T CD4+, observamos uma diminuição 

na expressão de IL-10 e IL-4 nos indivíduos do grupo TM, e nos grupos curados tratados 

com IQ e Q (IL-10 – NI = 17,36 células/mm3; TM = 9,15 células/mm3; IQ = 8,68 células/mm3 

e Q = 6,65 células/mm3), (IL-4 – NI= 22,22 células/mm3; TM = 11,84 células/mm3; IQ = 

9,97 células/mm3 e Q = 7,94 células/mm3). Mais uma vez, podemos observar no grupo TM 

um aumento na síntese de IL-4 quando comparado aos grupos Q (TM = 11,84 células/mm3 e 

Q = 7,94 células/mm3). A análise da síntese de IL-5 intracelular, mostrou-se muito 

interessante, uma vez que podemos observar na população de células T CD8+, um aumento 

na positividade desta citocina nos indivíduos curados dos grupos IQ e Q, quando comparados 

aos grupos NI e TM (IQ = 8,93 células/mm3; Q = 6,76 células/mm3; NI = 4,21 células/mm3 

e TM = 1,62 células/mm3).  

A análise comparativa realizada entre as culturas-controle e com estímulo antigênico 

(GRAF. 16C) não revelou diferenças significativas entre os grupos avaliados.  
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GRÁFICO 16 : Análise da síntese de citocinas nos linfócitos T, T CD4+ e T CD8+, presentes no sangue

periférico de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo e indivíduos curados tratados com

Imunoquimioterapia ou Quimioterapia.

Perfil de citocinas intracelulares nos linfócitos T (A), linfócitos T CD4+ (B) e linfócitos T CD8+ (C) do

sangue periférico de indivíduos NI       (n= 16), TM        (n = 18), IQ        (n = 15) e Q        (n = 15), após

cultura na presença de LSA. A análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito

na metodologia. Os resultados são expressos como média do valor absoluto de células positivas para a

citocina avaliada dentro da população celular selecionada. As diferenças estatisticamente significativas

(p<0,05) entre os grupos avaliados são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b = em relação

ao grupo TM, c = em relação ao grupo IQ e d = em relação ao grupo Q. As diferenças estatisticamente

significativas (p<0,05) existentes entre um mesmo grupo avaliado, considerando estímulos diferentes

(CONTROLE e LSA) são representadas por       quando observamos um aumento em relação à cultura

controle, ou       quando observamos uma diminuição em relação à cultura controle. Métodos estatísticos

utilizados: Kruskal-Wallis seguido pelo Teste de Dunns.

Células da Resposta Imune Adaptativa
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A análise de citocinas intracitoplasmáticas em linfócitos T e suas subpopulações, 

demonstrou, que no grupo IQ, há um aumento na expressão de TNF-, bem como um 

aumento na expressão de IFN- por células T CD4+. É interessante observar, que nos grupos 

curados, independente do esquema terapêutico usado, há uma diminuição na síntese das 

citocinas IL-4 e IL-10, bem como um aumento na síntese da citocina IL-5, principalmente na 

subpopulação CD8+. Vale ressaltar que os indivíduos curados, em resposta ao estímulo 

antigênico in vitro, apresentam uma resposta com predomínio das citocinas do tipo 1.  

Os indivíduos do grupo TM, que respondem in vivo aos antígenos do parasito e não 

desenvolvem a doença, não apresentaram, como era de se esperar, um aumento no número 

de células IFN-  positivas. Entretanto, foi observado neste grupo uma diminuição no 

número de linfócitos positivos para as citocinas do tipo 2, e estas, tanto em modelo murino 

quanto em humanos, estão associadas a inibição da função de macrófagos e da produção de 

citocinas do tipo 1, e conseqüentemente com o agravamento da infecção. Os indivíduos TM, 

em resposta ao estímulo antigênico in vitro, desenvolveram um perfil de resposta misto, com 

presença de citocinas do tipo 1 e tipo 2. 

A presença de citocinas do tipo 1, é um estímulo para a ativação de macrófagos e 

produção de NO, que apresenta função microbicida, sendo um importante mecanismo na 

destruição dos parasitos intracelulares. Uma vez que estas citocinas estão presentes nos 

indivíduos curados, passamos a nos questionar, se mesmo dois anos após a cura clínica, eles 

ainda produziriam NO, e se esta produção, estaria correlacionada aos mecanismos de 

resistência à reinfecção. Os indivíduos do grupo TM, apesar de não apresentarem um 

aumento na expressão das citocinas do tipo 1, são capazes de regular a resposta imune, e 

segundo a nossa hipótese, são indivíduos que já entraram em contato com a Leishmania, 
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mas apresentam mecanismos eficazes de destruição dos parasitos, antes mesmo de 

desenvolver a doença. Diante dessa hipótese, questionamos, se o mecanismo de produção de 

NO, poderia estar envolvido na destruição inicial dos parasitos. Para respondermos a estes 

questionamentos, passamos a determinar os níveis de nitrito e nitrato no plasma dos 

indivíduos estudados.  

 

 

10. Determinação dos níveis de nitrito e nitrato em plasma de indivíduos com Teste de 

Montenegro naturalmente positivo e indivíduos curados tratados com 

imunoquimioterapia ou quimioterapia convencional. 

 

O GRAF. 17 representa a concentração de nitrito e nitrato no plasma dos indivíduos 

avaliados. A análise dos resultados demonstra um aumento significativo nos níveis de nitrito 

e nitrato no plasma de indivíduos do grupo TM e de indivíduos do grupo IQ, quando 

comparados aos grupos Q e NI (TM = 20,29 M; IQ = 14,04 M; Q = 10,72 M e NI = 11,56 

M).  
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GRÁFICO 17 : Níveis plasmáticos de nitrito e nitrato em indivíduos com Teste de Montenegro

naturalmente positivo e indivíduos curados tratados com Imunoquimioterapia ou Quimioterapia.

Concentração de nitrito e nitrato no plasma de indivíduos NI        (n = 16), TM        (n= 18),

IQ       (n = 15) e Q        (n = 15). A determinação da concentração plasmática de nitrato e nitrito

foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados estão expressos sob a

forma de média das concentrações mais desvio padrão. As diferenças significativas (p< 0,05) entre

os grupos são representadas por letras: a = em relação ao grupo NI, b = em relação ao grupo TM, c = em

relação ao grupo IQ e d = em relação ao grupo Q. Métodos estatísticos utilizados: Kruskal-Wallis

seguido pelo Teste de Dunns.
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Os resultados dos níveis plasmáticos de nitrito e nitrato, são muito interessantes, uma 

vez que observamos no grupo com TM naturalmente positivo, um aumento na produção de 

nitrito e nitrato, usado como medida indireta da produção de NO, que é um dos principais 

mediadores da destruição das Leishmanias por macrófagos. Esse aumento não se 

correlaciona com um aumento na expressão de citocinas do tipo 1, uma vez que neste grupo, 

observamos a síntese de IL-12, TNF- e IL-4 por neutrófilos, bem como uma diminuição na 

síntese de IL-4, IL-10 e IL-5 por linfócitos T e subpopulações.  Podemos observar também, 

um aumento na produção de nitrito e nitrato nos indivíduos curados tratados com IQ, o que 

poderia explicar o uso desta associação em pacientes com alterações imunológicas, como 

por exemplo, pacientes com AIDS (DA-CRUZ et al., 2000).   

Os dados obtidos através da análise da resposta celular dos indivíduos do grupo TM, 

sugerem que esses indivíduos em algum momento, tenham entrado em contato com o 

parasito, uma vez que apresentam o Teste de Montenegro naturalmente positivo. 

Acreditamos que esses indivíduos tenham resolvido a infecção sem desenvolver a doença, ou 

sejam assintomáticos, uma vez que nunca apresentaram história clínica de aparecimento de 

lesão. Ao avaliarmos os neutrófilos destes indivíduos, observamos a expressão de IL-12, 

TNF-, mas principalmente, um predomínio na síntese de IL-4. Já para os linfócitos T e 

subpopulações T CD4 e T CD8, observamos uma diminuição na síntese das citocinas do tipo 

2, sem contudo, observarmos um aumento na síntese das citocinas do tipo 1. De forma 

interessante, esse perfil de resposta está associado a uma maior produção de nitrito e nitrato 

plasmático, substâncias, com capacidade de destruir as leishmanias. Diante dos dados 

encontrados, passamos a nos questionar qual seria o estímulo responsável por esta produção 

de nitrito e nitrato plasmático, nestes indivíduos.  
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Alguns trabalhos têm associado a presença da citocina IL-4 à produção de NO. A IL-

4 estimularia o macrófago a expressar a molécula de superfície CD23, que é o receptor de 

baixa afinidade para IgE. Quando a IgE ou outros ligantes, como CD11c, se ligam ao CD23, 

há um estímulo para a produção do NO (PAUL-EUGÈNE et al., 1995; PAUL-EUGÈNE et 

al., 1995; VOULDOUKIS et al., 1994; VOULDOUKIS et al., 1995). Diante do apresentado, 

passamos a avaliar a expressão de CD23 em monócitos dos indivíduos do grupo TM.  

 

 

11. Análise da expressão do marcador CD23 na população de monócitos do sangue 

periférico de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo.  

 

O GRAF. 18 representa a expressão de CD23 em monócitos do sangue periférico, no 

contexto ex-vivo. A análise dos resultados demostra um aumento significativo na expressão 

de CD23 em monócitos no grupo TM, quando comparado ao grupo NI (TM = 8,44 e NI = 

4,34).  
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GRÁFICO 18 : Análise da expressão de CD23 em monócitos do sangue periférico de indivíduos

com TM naturalmente positivos e indivíduos não infectados.

Expressão de CD23 em monócitos do sangue periférico de indivíduos NI       (n = 22), TM        (n=

18). A população celular foi avaliada ex-vivo, em ensaios de imunofenotipagem celular para

detecção de CD14 e CD23, como descrito na metodologia. Os resultados foram expressos como

intensidade média de fluorescência (IMF). As diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05)

existentes entre os grupos, são representadas pela letra a. Método estatístico utilizado: Mann-

Whitney.
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Esse resultados nos permitem sugerir que a expressão de IL-4 por neutrófilos, que 

são as primeiras células a migrarem para o foco inflamatório, induzem o aumento da 

expressão de CD23 por monócitos/ macrófagos, e uma possível ligação do CD23 a seu 

ligante, que pode ser a IgE ou outras moléculas como CD11c. Esse processo por sua vez, 

induz a produção de óxido nítrico, como observado no GRAF. 17, avaliado indiretamente 

através da determinação de nitrito e nitrato. O NO estaria então, envolvido no processo de 

eliminação das leishmanias intracelulares, conforme descrito anteriormente (ADHUNA et 

al., 2000).  

Após analisarmos este resultado, fizemos a seguinte pergunta: Se a IL-4 é capaz de 

aumentar a expressão de CD23 em monócitos e conseqüentemente a produção de NO, por 

que a IL-4 sintetizada pelos neutrófilos do grupo NI, não leva ao aumento da expressão de 

CD23 por monócitos nestes indivíduos? 

Trabalhos anteriores sugerem que a IL-10 regula negativamente a expressão de 

CD23 induzida por IL-4 em monócitos sanguíneos humanos (SPITTLER et al., 1995). Neste 

contexto, DUGAS et al. (1998), demonstraram que a IL-10 inibe a expressão do mRNA para 

iNOS, limitando a capacidade dos macrófagos de produzir NO, sendo essa inibição dose-

dependente. Este grupo demonstrou que a produção de NO induzida pela ligação do CD23 

ao seu ligante, é aumentada na presença de anticorpos neutralizantes anti-IL-10, dando 

suporte à hipótese, de que a IL-10, inibe a produção de NO, mediada por CD23 e IL-4. Sendo 

assim, nós reanalisamos a síntese de IL-10 pelos neutrófilos dos indivíduos do grupo TM e 

indivíduos não infectados (NI).   
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12. Análise da síntese de IL-10 por neutrófilos do sangue periférico de indivíduos com 

Teste de Montenegro naturalmente positivo.  

Ao analisarmos os resultados (GRAF. 19), podemos observar, um aumento 

significativo no número de neutrófilos IL-10 +/mm3, nos indivíduos do grupo NI, quando 

comparados aos indivíduos do grupo TM (NI = 57,68 células/mm3 e TM = 24,42 

células/mm3).  
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GRÁFICO 19 : Análise da síntese de IL-10 em neutrófilos presentes no sangue periférico de

indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo e indivíduos não infectados.

Síntese de IL-10 nos neutrófilos do sangue periférico de indivíduos NI        (n= 16) e TM        (n =

18), após cultura na presença de LSA. A análise de citocinas intracelulares foi realizada segundo

protocolo descrito na metodologia. Os resultados são expressos como média do valor absoluto de

neutrófilos positivos para IL-10. As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os

grupos são representadas pela letra a. Método estatístico utilizado: Mann-Whitney.
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A análise destes resultados nos permite sugerir que o grupo NI não expressa CD23, 

nem sintetiza níveis elevados de nitrito e nitrato, devido a presença de IL-10, que estaria 

inibindo este mecanismo imunológico.  

Os nossos resultados sugerem a presença de pelo menos dois mecanismos de 

destruição das leishmanias nos indivíduos do grupo TM. O primeiro mecanismo seria via 

expressão de IL-4 por neutrófilos, a primeira célula a chegar ao foco inflamatório. A IL-4, 

na ausência da IL-10, aumentaria a expressão do receptor CD23 nos monócitos/macrófagos. 

A ligação do CD23 ao seu ligante, induziria a produção de NO, com conseqüente destruição 

das leishmanias. O segundo mecanismo estaria associado aos linfócitos T. Estas células, 

estariam secretando baixas quantidades de IL-4 e IL-10, citocinas necessárias para o 

desenvolvimento de um microambiente favorável ao crescimento das leishmanias. Na 

ausência deste microambiente, os níveis basais de IFN- e TNF-, seriam suficientes para 

ativar os macrófagos, produzir NO, matar as leishmanias intracelulares, e não causar lesão 

tecidual.  

Para testarmos esta segunda hipótese, analisamos a razão entre o número de 

linfócitos T IFN- +/ IL-10+, e TNF-+/IL-10+.  
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13. Razão IFN- +/ IL-10+, e TNF-+/IL-10+ em linfócitos T presentes no sangue 

periférico de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo.  

 

Ao analisarmos os resultados, podemos observar um aumento significativo na razão 

IFN- +/ IL-10+ nos linfócitos T dos indivíduos TM, quando comparado aos indivíduos do 

grupo NI (GRAF. 20A) (TM = 1,0 e NI= 0,37), bem como na razão TNF-+/IL-10+ nos 

linfócitos T dos indivíduos do grupo TM (GRAF. 20B) (TM = 0,62 e NI=0,40).  
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GRÁFICO 20 : Razão IFN-/IL-10 e TNF-/IL-10 em linfócitos T presentes no sangue periférico

de indivíduos com Teste de Montenegro naturalmente positivo e indivíduos não infectados.

Razão IFN-/IL-10 (A) e TNF-/IL-10 (B) em linfócitos T presentes no sangue periférico de

indivíduos NI        (n= 16) e TM        (n = 18), após cultura na presença de LSA. A análise de

citocinas intracelulares foi realizada segundo protocolo descrito na metodologia. Os resultados são

expressos como média do número de linfócitos T IFN- + dividido pelo número de linfócitos T IL-

10+ (A) e número de linfócitos T TNF- + dividido pelo número de linfócitos T IL-10+ (B). As

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos são representadas pela letra a.

Método estatístico utilizado: Mann-Whitney.
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Esses dados sugerem, um predomínio das citocinas do tipo 1 nos indivíduos do grupo 

TM, dando suporte à hipótese de que os níveis basais de IFN- e TNF-, poderiam ser 

suficientes para ativar os macrófagos e destruir as leishmanias, nos indivíduos com TM 

naturalmente positivo.  
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DISCUSSÃO 

 

1. Avaliação dos eventos imunológicos associados ao estabelecimento e manutenção da leishmaniose 

cutânea humana.  

 

Na leishmaniose cutânea humana, tem sido demonstrado que, diferentes 

manifestações da doença, apresentam características imunológicas distintas, sugerindo que a 

resposta imune possa estar associada tanto com a progressão da infecção, quanto com o 

controle e resistência ao parasito.  

Um dos objetivos deste estudo, foi avaliar os eventos imunológicos associados ao 

estabelecimento e manutenção da leishmaniose cutânea humana. Para atingirmos este 

objetivo, foi realizado um estudo cross-seccional, onde vários componentes da resposta 

imune celular foram avaliados, nos indivíduos infectados, portadores de leishmaniose 

cutânea, antes do tratamento e comparando-os a indivíduos não infectados com TM negativo, 

residentes em área endêmica para LTA.  

Vários componentes da resposta celular de indivíduos portadores de LCL,foram 

avaliados, como o fenótipo dos leucócitos do sangue periférico, no contexto ex-vivo, o 

fenótipo celular e perfil de citocinas intracelulares após estimulação rápida com antígenos 

solúveis do parasito e a produção de NO, através da determinação dos níveis plasmáticos de 

nitrito e nitrato.  

Inicialmente, ao avaliarmos o fenótipo celular no contexto ex-vivo, observamos nos 

indivíduos infectados, uma diminuição no número de células CD4+ (CD3+CD4+) 

(GRAF.1A) circulantes no sangue periférico. Acreditamos que a diminuição dessa população 

celular, poderia ser devido a sua migração para o foco inflamatório. COSTA et al. (2003), 
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avaliando o padrão de expressão de moléculas de adesão em células do linfonodo e do sangue 

periférico de pacientes com LCL, demonstraram que as células que são preferencialmente 

ativadas nos estágios iniciais da LCL são as células CD4+, e sugeriram que essa ativação 

inicial favorece o recrutamento dessa população celular para o sítio da lesão. Alguns 

trabalhos na literatura, contrários aos nossos resultados, não observam diferenças 

significativas no percentual de linfócitos T CD4+ e T CD8+ em PBMC de indivíduos 

infectados quando comparados a indivíduos não infectados (DA-CRUZ et al., 1994; 

COUTINHO et al., 1998). A diferença nos resultados encontrados, pode ser devido a 

estratégia experimental utilizada. Os nossos experimentos são realizados com sangue total 

no contexto ex-vivo, e são apresentados como número absoluto, ao contrário dos trabalhos 

acima citados, que utilizam PBMC e apresentam os resultados em valor percentual. Ao 

avaliarmos os nosso resultados por percentual, também não observamos diferenças entre os 

indivíduos avaliados (dados não apresentados).   

As células T, uma vez ativadas aumentam a densidade de expressão do receptor para 

IL-2, bem como os níveis do produto do gene do MHC de classe II, como o HLA-DR 

(TAKACS et al., 1988; JAHN et al., 1987; TAKAYA et al., 1990). Sendo assim, para 

avaliarmos a ativação celular, analisamos a expressão do marcador HLA-DR nas 

subpopulações de linfócitos T circulantes no sangue periférico. Ao avaliarmos os indivíduos 

infectados (GRAF. 2), observamos um aumento no percentual de linfócitos T CD4+ e T 

CD8+ ativados, o que sugere um processo de ativação crônico, apesar de não nos permitir 

afirmar que estas células ativadas são específicas para antígenos do parasito. Resultados 

semelhantes foram observados por MARTÍNEZ-ARENDS et al. (1991) e GAAFAR et al. 

(1999) que descrevem um aumento na expressão de HLA-DR nas lesões de pacientes com 

LCL.  
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Além dos marcadores de superfície celular, avaliamos também, o perfil de citocinas 

intracelulares em diferentes populações de leucócitos, após estimulação rápida com LSA in 

vitro. Inicialmente foi analisado o perfil de citocinas dos leucócitos presentes no sangue 

periférico. Essa análise denominada produção total, teve como objetivo determinar quais 

citocinas estavam sendo mais expressas nas células sangüíneas dos indivíduos avaliados. 

Nesta análise, observamos que as citocinas predominantes nos indivíduos LCL são as 

citocinas do tipo 1, IL-12 e IFN-, associadas com ativação de macrófagos, destruição das 

leishmanias e cura da doença (GRAF. 3). Em modelo murino já foi demonstrado um papel 

importante da IL-12 como estímulo para a produção de IFN- e direcionamento para uma 

resposta predominantemente do tipo Th1 (HEINZEL et al., 1993). Nossos resultados estão 

de acordo com trabalhos na literatura que mostram a expressão de mRNA de IL-12 nas lesões 

de pacientes com Leishmaniose cutânea ativa (MELBY et al., 1996). Vários autores também 

mostram que pacientes portadores de LCL são capazes de produzir IFN-, a principal citocina 

associada com ativação de macrófagos, destruição das leishmanias e resolução da infecção 

(CARVALHO et al., 1995; COUTINHO et al., 1998; ROCHA et al., 1999; BOTTREL et al., 

2001).  

Uma vez identificadas as citocinas predominantemente expressas, passamos a avaliar 

a contribuição das diferentes populações celulares no perfil de citocinas descrito. Iniciamos 

a análise pelo estudo da expressão de citocinas nas células da resposta imune inata. A resposta 

imune inata é uma resposta inicial, que ocorre antes da resposta adaptativa, e sua função 

principal é atuar como primeiro mecanismo de defesa em uma infecção primária. Existem 

evidências de em papel imunorregulador importante da resposta inata, tanto na ativação dos 

constituintes da própria imunidade inata, quanto no direcionamento da resposta adaptativa. 
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Neste contexto, células da resposta imune inata secretam mediadores solúveis que podem 

alterar a migração celular, atraindo células efetoras para o sítio da infecção e concentrando 

linfócitos T e B nos sítios de apresentação de antígenos (STENGER et al., 2001). Portanto a 

resposta imune inata atua não apenas como mecanismo de proteção durante a fase de ativação 

da resposta imune adaptativa, mas também direciona a natureza qualitativa e quantitativa da 

imunidade adaptativa. Logo após a infecção com as leishmanias, é iniciado um processo 

inflamatório local, que envolve o acúmulo de células. Inicialmente, o foco é infiltrado por 

neutrófilos e eosinófilos, seguido pelos macrófagos, que então passam a ser as células 

predominantes na lesão, nesta fase inicial (POMPEU et al., 1991; BEIL et al., 1992; 

SUNDERKOTTER et al., 1993). Também foi demonstrada a presença de um grande número 

de células NK no foco inflamatório (LASKAY et al., 1998). Sendo assim, nos propusemos a 

avaliar a expressão de citocinas nas células que participam no processo inflamatório na 

leishmaniose, como os neutrófilos, monócitos e células NK.  

Os neutrófilos são células, que apesar de apresentarem uma meia vida curta 

(aproximadamente 6h no sangue periférico) são extremamente ativas em infecções (GALLIN 

et al., 1994). Os neutrófilos são as primeiras células a migrarem para o sítio inflamatório, e 

essa atividade é mediada pela rápida regulação positiva de moléculas de adesão como o 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1) e o seu receptor o VLA-4 (very late antigen 4) 

(ESSANI et al., 1997), bem como CD11b/CD18 nos neutrófilos e ICAM-1 (intercellular 

adhesion molecule 1) no endotélio vascular (ISSEKUTZ et al., 1996; ESSANI et al., 1995). 

Uma vez no sítio da infecção, os neutrófilos são capazes de promover seu próprio 

recrutamento, via secreção de IL-8 (CASSATELA et al., 1995). No foco inflamatório, os 

neutrófilos são rapidamente ativados e adquirem a capacidade de fagocitar. A produção de 

reativos intermediários do oxigênio (RIOs) e liberação de enzimas líticas presentes em seus 
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grânulos contribuem para a atividade microbicida dos neutrófilos. Trabalhos na literatura 

sugerem que a infiltração de PMN após a infecção cutânea com L. major esteja associada 

com a redução da carga parasitária e controle da disseminação da infecção (LIMA et al., 

1998). Alguns estudos também mostram que os PMN conseguem matar as leishmanias in 

vitro (CHANG et al., 1981 and PEARSON et al., 1981). Outros estudos mostram ainda que, 

in vivo, os neutrófilos são efetivamente capazes de ingerir e matar promastigotas de L. 

infantum em pacientes com leishmaniose visceral (LV) (RUSSEAU et al., 2001). Entretanto, 

além da capacidade migradora e atividade microbicida, os neutrófilos também são 

importantes fontes de citocinas durante os eventos iniciais de uma infecção microbiana 

(DENKERS & MARSHALL., 1998). Os neutrófilos uma vez expostos a sinais inflamatórios, 

transcrevem genes codificadores de citocinas e sintetizam citocinas como IL-12, TGF-, IL-

1 e TNF- (FAVA et al., 1991; CASSATELLA et al., 1995). Um papel imunomodulador 

dos neutrófilos foi recentemente descrito em infecções experimentais com fungos e 

Toxoplasma gondii, onde a IL-12 produzida pelos neutrófilos foi associada ao início da 

maturação das células Th1 (ROMANI et al., 1997; SCHARTON-KERSTEN et al., 1997). 

Resultado semelhante foi encontrado em nosso estudo, uma vez que observamos nos 

indivíduos infectados um aumento na síntese das citocinas do tipo 1 IL-12, IFN- e TNF- 

nos neutrófilos (GRAF. 4A). Esses resultados indicam que em resposta à L. braziliensis, os 

neutrófilos produzem citocinas com atividades imunorreguladoras que podem estar 

influenciando o direcionamento da resposta adaptativa. Os nossos resultados demonstram 

que os neutrófilos, são uma importante fonte de IL-12, e juntamente com as células 

dendríticas (CELLA et al., 1996; SCOTT & HUNTER, 2002), estariam ativando as células 

NK e os linfócitos T, estimulando o desenvolvimento de uma resposta do tipo 1. Finalmente, 
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devemos destacar, que mesmo a pequena secreção de citocinas pelos neutrófilos pode ser de 

grande importância no direcionamento da resposta imune, devido ao grande número de 

neutrófilos circulantes no sangue periférico e presentes nos sítios de inoculação dos 

microrganismos.   

No processo de desenvolvimento da resposta imune, logo após a migração dos 

neutrófilos, ocorre a secreção de citocinas, bem como a expressão de receptores e fatores 

quimiotáticos, associados ao recrutamento dos monócitos circulantes, que no foco 

inflamatório se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos são células centrais na 

leishmaniose, pois “abrigam” os parasitos permitindo o seu crescimento. Uma vez ativadas 

por estímulos externos, como LPS e IFN-, essas células são capazes de destruir os parasitos, 

principalmente via produção de NO e reativos intermediários do oxigênio (RIOs). Também 

são células importantes na apresentação de antígenos aos linfócitos T e produção de citocinas 

como IL-1 e TNF-, que podem induzir e manter uma resposta imune específica ao parasito. 

Os macrófagos são células “matadoras profissionais”, e a sobrevivência das leishmanias 

intracelulares, está relacionada à sua capacidade de evitar a ativação dos macrófagos (KEMP, 

1997). Ao avaliarmos o efeito da estimulação antigênica sobre os monócitos dos indivíduos 

avaliados, observamos, nos indivíduos infectados, um aumento na síntese de IL-10, uma 

citocina com atividades moduladoras, que podem inibir a ativação dos macrófagos, e nos 

indivíduos não infectados, um aumento na síntese de IL-12 (GRAF. 4B). Esses resultados 

nos permitem sugerir, que o LSA é capaz de estimular a síntese de IL-12 por monócitos, 

entretanto esta produção estaria inibida nos indivíduos infectados, sendo este um importante 

mecanismo de escape das leishmanias. As leishmanias, além de inibirem a expressão de IL-

12, também estimulam a expressão de IL-10 por monócitos, o que inibe a ativação dessa 
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célula, promovendo o estabelecimento da infecção. Trabalhos na literatura têm demonstrado 

que promastigotas de Leishmania inibem especificamente a produção de IL-12 por 

macrófagos infectados in vitro, e que esse ocorrendo in vivo, pode ser um importante 

mecanismo de escape das Leishmanias (CARRERA et al., 1996; BELKAID et al., 1998). A 

entrada das promastigotas nos macrófagos via receptor do complemento CR3 inibe a 

produção de IL-12, tanto em monócitos/macrófagos murinos, quanto em humanos 

(BELKAID et al., 1998; SUTTERWALA et al., 1998). A ligação do receptor Fc (região Fc 

de IgG) e dos receptores “scavenger”, outros receptores normalmente envolvidos na 

fagocitose dos patógenos extracelulares por macrófagos, bloqueiam a produção de IL-12, e 

estimulam a secreção de IL-10 (SUTTERWALA et al., 1998). Entretanto, mesmo na 

presença dos mecanismos de escape induzidos pelos parasitos, uma vez que os macrófagos 

sejam ativados por estímulos externos, como a presença de IFN-, eles adquirem a 

capacidade de produzir substâncias tóxicas, como NO e podem destruir as leishmanias. Ao 

avaliarmos os indivíduos portadores de LCL, podemos observar um aumento no número de 

monócitos TNF- positivos (GRAF. 4B). Esse aumento foi acompanhado por um aumento 

na síntese de IFN-, observado tanto nos neutrófilos (GRAF. 4A), quanto nos linfócitos 

(GRAF. 5). Alguns trabalhos na literatura sugerem que o TNF- é sintetizado por 

macrófagos infectados, e que esta síntese é aumentada pela presença de IFN- (GREEN et 

al., 1990). Portanto, o TNF- em sinergia com IFN- mediam a morte da leishmania via 

produção de NO (LIEW et al., 1990). A análise dos resultados obtidos nesta tese sugerem a 

ocorrência simultânea de mecanismos de escape das leishmanias, e de mecanismos de 

ativação nos monócitos, sugerindo que estes indivíduos se encontram em uma fase de 

transição da resposta imune, onde os parasitos criaram condições para o seu estabelecimento, 



 

165 

 

mas ao mesmo tempo, o sistema imune está sendo ativado e montando uma resposta 

necessária para o controle da infecção.  

No processo de formação da lesão na leishmaniose cutânea, após a fagocitose das 

formas promastigotas pelos macrófagos, elas se transformam em amastigotas e se 

multiplicam dentro do fagolisossomo, até que a célula se rompa e libere as amastigotas que 

serão capturadas por células vizinhas, disseminado assim a infecção (LAINSON & SHAW, 

1978; GRIMALDI & TESH, 1993; SACKS et al., 2001). As células NK, classificadas como 

linfócitos grandes granulares, que matam as células alvo de forma não restrita ao MHC, 

apresentam um importante papel na regulação da disseminação dos parasitos, principalmente 

via secreção de IFN- (LASKAY et al., 1995).  Estas células são ativadas por citocinas como 

IL-2 e IL-12, e após a ativação, funcionam como uma importante fonte de IFN-. Vários 

estudos têm demostrado a relevância das células NK na leishmaniose murina e humana. 

Camundongos geneticamente resistentes produzem menos IFN- e se tornam susceptíveis 

quando as células NK são depletadas in vivo. Por outro lado, camundongos geneticamente 

susceptíveis apresentam sintomas moderados, menor carga parasitária e maior produção de 

IFN- quando suas células NK são ativadas (LASKAY et al., 1993; SCHARTON & SCOTT., 

1993). No homem alguns autores têm sugerido que a proliferação de células NK em resposta 

a antígenos de Leishmania estaria envolvida na proteção e cura na LCL (MAASHO et al., 

1998). Ao avaliarmos os nossos resultados, (GRAF. 4C), observamos que a adição do 

antígeno específico estimulou um aumento na síntese de TNF- por células NK nos 

indivíduos infectados, mostrando que as células NK poderiam estar atuando como reguladora 

da disseminação dos parasitos, e como fonte de citocinas importantes para o direcionamento 

da resposta imune adaptativa que está sendo montada.  
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A resposta imune inata é muito importante como um mecanismo inicial de defesa, 

contendo a disseminação da infecção, bem como, secretando citocinas e contribuindo para a 

manutenção do microambiente no qual as células T serão primadas, mas a resolução da 

infecção reflete o desenvolvimento de uma imunidade adquirida efetiva contra os parasitos. 

Vários trabalhos na literatura, mostram um papel central das células T na leishmaniose 

humana (CARVALHO et al., 1985; LOCKSLEY et al., 1987; CASTES et al., 1989; 

WILSON et al., 1990; PIRMEZ et al., 1990; LOCKSLEY et al., 1992; DA-CRUZ et al., 

1994), que estão diretamente associadas à progressão ou controle da infecção, dependendo, 

principalmente, do perfil de resposta montada. Ao avaliarmos o perfil de citocinas nos 

linfócitos T, observamos um aumento no número de células T IFN- e TNF- positivas nos 

indivíduos infectados. Observamos também, no mesmo grupo, que a adição de antígenos do 

parasito estimulou um aumento no número de células T sintetizando as citocinas IFN- e 

TNF- (GRAF. 5A). A presença das citocinas do tipo 1, IFN- e TNF- está associada à 

ativação de macrófagos, produção de NO e conseqüente destruição das leishmanias (TITUS 

et al., 1989; LIEW et al., 1990; BARRAL-NETTO et al., 1998). Observamos nos indivíduos 

infectados um predomínio de citocinas associados com a destruição das leishmanias e 

conseqüente resolução da infecção. Vários trabalhos descrevem a produção destas duas 

citocinas por células de pacientes portadores de LCL (CÁSTES et al., 1993; DA-CRUZ et 

al., 1994; GAAFAR et al., 1995; COUTINHO et al., 1996; DA-CRUZ et al., 1996; 

RIBEIRO-DE-JESUS et al., 1998; BOTTREL et al., 2001; BOURREAU et al., 2002). Um 

papel protetor para o IFN-, associado com a cura do paciente, já foi descrito na leishmaniose 

humana. Neste contexto, CARVALHO et al. (1995), avaliando um grupo de pacientes que 

apresentaram cura espontânea em um período menor que 3 meses de evolução da doença, 
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observaram que células desses indivíduos secretam níveis elevados de IFN-. O aumento na 

produção de IFN-, também é observado ao final do tratamento quimioterápico dos 

indivíduos infectados, quando se obtém a cura clínica das lesões, quando comparados aos 

pacientes com doença ativa (DA-CRUZ et al., 1994; KEMP et al., 1997; COUTINHO et al., 

1998).  

Os linfócitos T podem ser divididos em duas subpopulações com características 

funcionais distintas, e a expressão de diferentes marcadores de superfície celular, as identifica 

como células T CD4+ ou auxiliares e as células T CD8+ ou citotóxicas/supressoras. Ao 

avaliarmos as subpopulações de linfócitos T, observamos nas células T CD4+ um perfil de 

resposta idêntico ao encontrado nos linfócitos T, com aumento na síntese de IFN- e TNF- 

(GRAF. 5B). Observamos também que a população de linfócitos T CD4+ parece contribuir 

como a principal fonte destas citocinas nos indivíduos infectados. Resultados semelhantes 

foram encontrados nos trabalhos de ADJARY et al. (2000); BOTTREL et al. (2001). 

Finalmente passamos a avaliar a população de linfócitos T CD8+. Vários autores têm 

atribuído uma grande importância a esta população celular no controle da leishmaniose tanto 

no modelo murino quanto na infecção humana. Neste contexto, DA-CRUZ et al. (1994); 

COUTINHO et al. (1998); DA-CRUZ et al. (2002) observaram um aumento no número de 

células T CD8+ antígeno específicas em PBMC de indivíduos curados, quando comparados 

a indivíduos com LCL ativa. Os autores sugerem que as células T CD8+ possam estar 

associadas ao processo de cura na LCL. Em nosso estudo, não observamos diferenças 

significativas no perfil de citocinas intracitoplasmáticas na população T CD8+, quando 

comparamos os dois grupos avaliados, entretanto, de forma interessante, observamos que as 

células T CD8 respondem in vitro aos antígenos solúveis do parasito, aumentando a síntese 
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das citocinas do tipo 1 como IFN- e TNF-, e também de IL-10 que apresenta atividade 

reguladora importante (GRAF. 5C). Os nossos resultados sugerem uma atividade das células 

T CD8+ na regulação da resposta imune do tipo 1 exacerbada, que poderia estar associada 

não mais a cura e proteção, mas ao desenvolvimento de lesão tecidual (BACELLAR et al., 

2002). Uma vez que a IL-10 geralmente exibe propriedades como a de desativar os 

macrófagos (BOGDAN et al., 1991; BARRAL-NETTO et al., 1998; MURPHY et al., 2001; 

PADIGEL et al., 2003), um aumento na síntese desta citocina poderia representar o balanço 

necessário para modular a resposta imune, impedindo uma polarização extrema, que poderia 

levar ao desenvolvimento de lesão tecidual. Ao avaliarmos os resultados encontrados na 

população de células T CD8+, foi interessante observar que, nos indivíduos infectados, estas 

células respondem in vitro ao antígeno solúvel de leishmania (LSA), aumentando a expressão 

de algumas citocinas. Em geral, acredita-se que antígenos exógenos e solúveis induzem uma 

resposta específica da subpopulação de linfócitos T CD4+, que está restrita principalmente 

ao MHC de classe II. No entanto, dados recentes têm demonstrado que células apresentadoras 

de antígenos (APCs) podem adquirir antígenos exógenos, por meio de fagocitose e apresentá-

los aos linfócitos T CD8+ no contexto de moléculas MHC de classe I (ROCK., 1991; 

GRANT & ROCK., 1992; ROCK., 1993). Esses trabalhos propõem a existência de 

subpopulações de APCs localizadas nos órgãos linfóides com esta função. Células 

dendríticas também já foram identificadas como capazes de estimular a resposta de células T 

restritas ao MHC de classe I, através de interações exógenas (LARSSON et al., 2001).  

Os dados encontrados até o momento, nos permite especular que a resposta imune 

inata estaria criando um microambiente com predomínio das citocinas do tipo 1, favorecendo 

o desenvolvimento da resposta imune adaptativa, efetiva na ativação dos macrófagos e 
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destruição das leishmanias intracelulares.  Entretanto, apesar do aumento na síntese das 

citocinas do tipo 1 nos indivíduos infectados, quando comparados ao grupo NI, tanto em 

relação às células da resposta imune inata, quanto às da resposta imune adaptativa, os 

indivíduos do grupo LCL montam um perfil de resposta misto, com presença tanto das 

citocinas do tipo 1 IFN-, TNF-, quanto do tipo 2, com presença de IL-4, além da síntese 

de IL-10. Estes dados sugerem que não é a polarização da resposta imune o fenômeno mais 

importante para o controle e resolução da infecção, mas a modulação da resposta, onde 

observamos um aumento na expressão das citocinas do tipo 1, que irão ativar os macrófagos 

e matar as leishmanias, modulada pela presença da IL-4 e IL-10, que regulam a resposta tipo 

1, para que ela não se torne exacerbada e, conseqüentemente, associada à lesão tecidual. 

Resultados semelhantes têm sido descritos por diversos autores, onde eles mostram um perfil 

de resposta misto nas lesões de pacientes infectados, bem como produção simultânea de IFN-

 e IL-4, e IFN- e IL-10 por PBMC de indivíduos infectados, quando estimulados com 

antígenos de Leishmania (CÁCERS-DITTMAR et al., 1993; MELBY et al., 1994; PIRMEZ 

et al., 1993; GAAFAR et al., 1999; ANTONELLI et al., 2004).  

Ao avaliarmos os nossos resultados, observamos um aumento na síntese de citocinas 

do tipo 1 capazes de ativar macrófagos e estimular a produção de NO, sugerindo a possível 

presença dessa substância nos indivíduos infectados. No grupo LCL, avaliamos os níveis 

plasmáticos de nitrito e nitrato como uma medida indireta da produção de NO, e observamos 

um aumento nos níveis de nitrito e nitrato plasmáticos (GRAF. 6), sugerindo que os 

mecanismos de destruição das leishmanias intracelulares, via NO, estão ativados nestes 

indivíduos. Trabalhos anteriores mostraram resultados semelhantes. EREL et al. (1999), 

observaram um aumento de nitrito e nitrato plasmático nos indivíduos infectados, quando 
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comparados a indivíduos saudáveis. QADOUMI et al. (2002) observaram através de 

imunoistoquímica a presença de células iNOS positivas nos indivíduos infectados. Estes 

autores observaram um aumento da expressão de iNOS em pacientes com baixa carga 

parasitária, e uma diminuição das células iNOS+ em lesões com alta carga parasitária, 

mostrando um papel funcional da iNOS na destruição das leishmanias intracelulares.  

Avaliando os nossos resultados, observamos que os indivíduos infectados montam 

um perfil de resposta associado com destruição dos parasitos e cura, sendo capazes de 

sintetizar IFN- e TNF- nas diferentes subpopulações de leucócitos circulantes no sangue 

periférico, bem como de produzir NO. Sendo assim, como a infecção se estabelece? A nossa 

hipótese é que no início da infecção, os parasitos através de mecanismos de escape, modulam 

a resposta do tipo 1, criando um microambiente com predomínio das citocinas IL-4 e IL-10, 

favorecendo assim, o estabelecimento da infecção. Trabalhos anteriores dão suporte a esta 

hipótese. RIBEIRO-de-JESUS et al. (1998), avaliando indivíduos infectados, com diferentes 

tempos de evolução da doença, sugerem que alterações na resposta imunológica no início da 

infecção poderiam ser responsáveis pela multiplicação dos parasitos e desenvolvimento da 

infecção, e ROCHA et al. (1999), acrescentam que haveria uma modulação da resposta Th1 

durante a fase inicial da infecção por L. braziliensis, e que este fenômeno, ocorreria devido 

a presença de IL-10 no início da infecção, facilitando assim a multiplicação dos parasitos e 

o estabelecimento da infecção. Para confirmarmos esta hipótese, utilizamos estratégia 

semelhante, e ampliamos o número de citocinas avaliadas. Sendo assim, os indivíduos 

infectados, foram divididos em dois sub-grupos: o primeiro constituído por indivíduos que 

apresentavam uma lesão inicial, com menos ou até 60 dias de evolução (n = 16), e o segundo, 
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constituído por indivíduos que apresentavam lesão antiga, com mais de 60 dias de evolução 

(n = 8).  

Inicialmente ao avaliarmos o fenótipo celular no contexto ex-vivo, observamos no 

grupo LCL com lesão recente, uma diminuição no número de linfócitos totais e células NK 

(TAB. 6). Observamos também, que a diminuição no número de células T CD4+ observadas 

no grupo LCL, era devido à diminuição desta população celular nos indivíduos com lesões 

recentes (GRAF. 7A). Além destas alterações, este grupo também apresenta uma diminuição 

no número de células T CD8+ (GRAF. 7B), uma importante população celular, associada 

com cura e proteção na leishmaniose humana (Da-CRUZ et al., 1994;  COUTINHO et al., 

1998). Trabalhos na literatura também têm associado a proliferação de células NK em 

resposta a estímulos com antígenos de Leishmania, com proteção e cura da LCL (MAASHO 

et al., 1998). Diante destes dados, os nossos resultados sugerem a presença de um perfil 

fenotípico associado com susceptibilidade nos indivíduos com lesões recentes, bem como a 

presença de um perfil fenotípico associado com cura e proteção nos pacientes com maior 

tempo de evolução da doença. Ao avaliarmos a ativação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, 

podemos observar (GRAF. 8) que os indivíduos infectados com lesão recente apresentam um 

aumento no percentual de células T CD4+ ativadas em relação ao grupo NI, e os indivíduos 

com lesão tardia, apresentam um aumento no percentual de células T CD4+ e T CD8+ 

ativadas. Estes dados sugerem que a ativação das células T CD4+ ocorre mais cedo na 

leishmaniose humana, e a ativação das células T CD8+, que estão associadas com cura e 

resistência, é um processo tardio, sendo observado apenas em pacientes com mais de 60 dias 

de evolução da lesão. Esses dados sugerem que o mecanismo de citotoxicidade mediado 

pelos linfócitos T CD8+, ocorre no decorrer da infecção, e é um mecanismo importante na 

eliminação dos parasitos e, conseqüentemente, na cura clínica do paciente.  
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Além da análise dos marcadores de superfície celular, outro componente da resposta 

imune celular avaliado, foi a expressão de citocinas intracelulares em diferentes populações 

de leucócitos, após estimulação rápida com LSA in vitro. Inicialmente foi analisado o perfil 

de citocinas nos leucócitos totais presentes no sangue periférico. De forma interessante, 

observamos (GRAF. 9) um aumento na síntese das citocinas do tipo 1, IFN- e TNF-, 

apenas no grupo de indivíduos com lesões com mais de 60 dias de evolução, sugerindo que 

a resposta efetiva no controle da infecção, está sendo desenvolvida no decorrer da infecção, 

apenas nos indivíduos onde a infecção se estabeleceu a mais tempo.   

Uma vez identificada a expressão total de citocinas, passamos a avaliar a contribuição 

das diferentes células da resposta imune inata e adaptativa, na manutenção do perfil 

encontrado. Ao avaliarmos os neutrófilos, que são as primeiras células a migrarem para o 

foco inflamatório, observamos um aumento na síntese de IL-4, IL-12 e IFN- nos indivíduos 

LCL  60 e um aumento na síntese da IL-12, IFN- e TNF- nos indivíduos LCL >60 

(GRAF.10A). Com estes resultados podemos sugerir que os neutrófilos, apresentam no início 

da infecção, um perfil misto de resposta, contribuindo como fonte de citocinas do tipo 2 (IL-

4) e do tipo 1 (IL-12 e IFN-). Com a progressão da infecção, os neutrófilos deixam de 

sintetizar IL-4, que seria um evento precoce, continuam sintetizando IL-12 e IFN-, e 

começam a sintetizar TNF-, sendo este um evento mais tardio na LCL humana. Estes dados 

dão suporte a nossa hipótese, sugerindo que no início da infecção o microambiente com 

presença de citocinas como IL-4, é favorável ao crescimento das leishmanias, e como 

conseqüência, ocorre o estabelecimento da infecção. Podemos especular, entretanto, que esse 

fenômeno é transitório, e os neutrófilos são células importantes na transição do perfil de 

resposta, uma vez que mesmo nos indivíduos com lesões com menos de 60 dias de evolução, 
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já se observa a presença de IL-12 e IFN-, citocinas associadas ao direcionamento para 

resposta adaptativa do tipo 1. Mais uma vez, podemos observar a importância dos neutrófilos 

como fonte de IL-12 na LCL humana.  

A segunda célula a migrar para o foco inflamatório, sendo importante na fagocitose 

das leishmanias é o monócito/macrófago. Ao avaliarmos os monócitos/mcrófagos 

observamos, que o aumento da síntese de IL-10, em resposta antígeno específica, encontrado 

no grupo LCL, era devido ao aumento nos indivíduos com lesões recentes (GRAF. 10B). Os 

monócitos/macrófagos são células fagocíticas, e a sobrevivência intracelular das leishmanias 

está relacionada com a sua capacidade de evitar a ativação da célula hospedeira. Acreditamos 

que esse aumento de IL-10 no início da infecção é necessário para impedir a ativação dos 

macrófagos, favorecer o crescimento das leishmanias e estabelecer a infecção. Outros 

investigadores mostraram que a ligação do FcR1 na superfície dos macrófagos, aumenta 

significativamente a produção de IL-10 em resposta a baixos níveis de LPS ou outros 

estímulos como ligação de CD40 (SUTTERWALA et al., 1998). MOSSER & KARP. (1999) 

sugerem que a secreção de IL-10 poderia modular a resposta do tipo 1, afetando a produção 

de IL-12, apresentação de antígenos e mecanismos efetores mediados pelo IFN-. 

Recentemente foi descrita uma nova via de entrada das leishmanias nos macrófagos, que é 

via exposição de fosfatidilserina (PS) uma importante molécula presente na superfície das 

células apoptóticas (FADOK et al., 2001; BARCINSIK et al., 2003). BALANCO et al. 

(2001) e BARCINSKI et al. (2003) mostraram que as formas promastigotas e amastigotas de 

Leishmanias expressam na sua superfície moléculas de PS. O reconhecimento do PS por 

receptores presentes na superfície dos macrófagos, induz a secreção de TGF- e IL-10, 

aumentando a proliferação dos parasitos intracelulares e, conseqüentemente, a 
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susceptibilidade à infecção. Mas, uma vez iniciado o processo de modulação da resposta do 

tipo 1, há um aumento no número de monócitos TNF- positivos  (GRAF. 10B) nos 

indivíduos infectados com mais de 60 dias de evolução da lesão. É exatamente no grupo que 

apresenta uma maior síntese de IFN- nos leucócitos totais (GRAF. 9), que nós observamos 

um aumento na expressão de TNF- pelos macrófagos, sugerindo que o IFN- sintetizado 

pelos leucócitos totais estaria ativando os macrófagos e estimulando a síntese de TNF-. 

Trabalhos anteriores, mostram que no modelo murino, macrófagos infectados com 

amastigotas de L. major, na presença de IFN-, aumentam a síntese de TNF-. O TNF- 

agiria em sinergia com o IFN-, estimulando a produção de NO capaz de destruir as 

leishmanias intracelulares (GREEN et al., 1990).  

Uma importante célula na imunidade inata na leishmaniose é a célula NK. Estas 

células parecem regular a disseminação dos parasitos, no início da infecção, bem como 

secretam IFN-, mantendo um microambiente de citocinas favorável ao desenvolvimento de 

uma resposta imune adaptativa eficaz (LASKAY et al., 1995). Na leishmaniose humana, as 

células NK estão associadas a mecanismos de cura e resistência (MAASHO et al., 1998). Os 

nossos resultados (GRAF. 10C) mostram estas células como importante fonte de IFN- e 

TNF- nos indivíduos com mais de 60 dias de evolução da lesão, sugerindo que a 

disseminação dos parasitos, ainda não está controlada pelas células NK, nos indivíduos com 

lesões recentes, mas este mecanismo de controle, já está presente num momento um pouco 

mais tardio da infecção.  

Uma vez que as citocinas produzidas durante a resposta imune, são importantes no 

direcionamento da resposta adaptativa, e essa resposta é importante no controle da infecção, 

passamos a avaliar a expressão de citocinas intracelulares por linfócitos T e subpopulações 
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T CD4+ e T CD8+. Ao avaliarmos os linfócitos T (GRAF. 11A), podemos observar que o 

aumento de IFN- e TNF- encontrado no grupo LCL (GRAF. 5A), se deve ao aumento da 

expressão destas citocinas no grupo com lesões mais tardias. Já na subpopulação de linfócitos 

T CD4+ (GRAF. 11B), podemos observar um aumento na síntese de IFN-,  tanto no grupo 

com lesões recentes, quanto no grupo com lesões mais antigas, apesar deste último grupo 

apresentar um maior número de LT CD4+ IFN-+ quando comparado aos indivíduos 

infectados com lesões recentes. Estes dados confirmam a nossa hipótese, de que a ativação 

das células T CD4+ é um processo mais precoce na leishmaniose humana, bem como a 

síntese de IFN-. Já a síntese de TNF- pelos linfócitos T CD4+, seria um evento mais tardio, 

sendo observado apenas no grupo LCL > 60. A análise da síntese de citocinas na população 

de células T CD8+ (GRAF. 11C), revelou um aumento de IFN- apenas no grupo com lesões 

mais antigas, mostrando que as células associadas a cura e/ou resistência na leishmaniose 

cutânea expressam IFN-, uma importante citocina associada com ativação de macrófagos e 

destruição das leishmanias intracelulares nos pacientes com mais de 60 dias de evolução da 

lesão. Esses dados, também confirmam a nossa hipótese de que a ativação das células T CD8 

é um evento mais tardio na leishmaniose humana. O perfil de citocinas encontrado no grupo 

LCL > 60, sugere a presença de mecanismos associados com a destruição dos parasitos e, 

conseqüente resolução da infecção.  

Uma vez que as citocinas secretadas na fase inicial da leishmaniose em modelo 

experimental são importantes na determinação da progressão ou controle da infecção, e 

analisando os resultados encontrados neste trabalho, nós confirmamos a nossa hipótese 

inicial, de que alterações na resposta imune no início da infecção permitiriam a multiplicação 

dos parasitos e o estabelecimento da infecção. Ao avaliarmos os nossos dados, observamos, 
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principalmente nos linfócitos e suas subpopulações, um predomínio das citocinas do tipo 2, 

mas este fenômeno é transitório uma vez que pacientes com mais de 60 dias de evolução da 

lesão apresentam um aumento na síntese de IFN- e TNF-, citocinas associadas com 

ativação dos macrófagos e destruição das leishmanias intracelulares. Resultados semelhantes 

foram descritos por  RIBEIRO-DE-JESUS et al. (1998) e ROCHA et al. (1999).  

Acreditamos que apesar do IFN- e TNF-, serem citocinas importantes para o 

controle da multiplicação dos parasitos, elas também podem estar envolvidas na patogênese 

da doença. Uma possibilidade é que o aumento de IFN- estimularia um aumento da 

produção de TNF-, e as duas citocinas participariam na formação da lesão tecidual 

observada na leishmaniose cutânea (BACELLAR et al., 2002). Sendo assim, em adição ao 

desenvolvimento de uma resposta efetora do tipo 1 contra a leishmania, a imunorregulação 

da resposta inflamatória subseqüente seria importante e necessária para a manutenção da 

integridade tecidual do hospedeiro. Recentemente, a resposta do tipo 1 exacerbada foi 

associada com a forma clínica mucosa da LTA (BACELLAR et al., 2002). No processo de 

imunorregulação na leishmaniose humana, a IL-10 aparece como uma importante citocina 

devido a sua capacidade de modular a ação de macrófagos (BOGDAN et al., 1991). Para 

entendermos melhor o processo de imonorregulação na leishmaniose humana, avaliamos a 

correlação entre as citocinas inflamatórias IFN- e TNF- e as citocina com atividades 

polares IFN- e IL-10, bem como TNF- e IL-10 nos indivíduos infectados com menos de 

60 dias, e mais de 60 dias evolução da lesão (GRAF. 12). Nós observamos nos indivíduos 

com lesão recente, uma correlação positiva e significativa entre a síntese de IFN- e de TNF-

, sugerindo uma efetividade da resposta imune celular, mesmo quando esses indivíduos 

ainda apresentam um predomínio de uma resposta do tipo 2. Entretanto, não foi observada 
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nenhuma correlação positiva entre a síntese das citocinas com atividades polares como, IFN-

 e IL-10, assim como TNF- e IL-10. Já nos indivíduos com lesão antiga, observamos uma 

correlação significativa fortemente positiva entre as duas citocinas com atividades sinérgicas 

como IFN- e TNF-, indicando o estabelecimento de uma resposta imune celular efetiva 

nestes indivíduos, onde todos poderiam estar evoluindo para um processo de destruição dos 

parasitos. Ao avaliarmos nossos resultados, observamos também uma correlação positiva 

entre IFN- e IL-10 e TNF- e IL-10, sugerindo a presença de uma resposta modulada neste 

grupo de indivíduos. Essa modulação parece ser importante na regulação da resposta 

inflamatória exacerbada contra a Leishmania. Entretanto, é importante ressaltar que estes 

indivíduos apresentam um perfil de resposta com predomínio das citocinas do tipo 1. 

Recentemente, resultados semelhantes foram descritos por ANTONELLI et al. (2004), onde 

eles sugerem que a resposta imune na leishmaniose humana é dominada pela produção de 

IFN-, que é essencial para o controle dos parasitos, sendo posteriormente controlada pela 

expressão da citocina reguladora IL-10. POMPEU et al. (2001), avaliando a resposta de 

voluntários contra antígenos de L. amazonensis, também demonstraram que a produção de 

IFN- era proporcional à produção de TNF- e IL-10.  

Os macrófagos, uma vez ativados por estímulos apropriados, como a presença de 

IFN- e TNF-, destroem as leishmanias intracelulares, principalmente via produção de NO 

(ADHUNA et al., 2000). Ao avaliarmos a produção de nitrito e nitrato, como medida indireta 

da determinação do NO (GRAF. 13), não observamos como esperado um aumento 

significativo nos níveis plasmáticos de nitrito e nitrato nos pacientes LCL > 60, quando 

comparados aos indivíduos com lesões iniciais. Uma provável explicação, se deve à 

participação dos neutrófilos, que mesmo nos indivíduos infectados com lesões recentes, já 
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sintetizam IL-12 e IFN-, apesar de ainda detectarmos a expressão de IL-4, o que nos sugere 

que esta população celular já estaria mudando o seu perfil de resposta para tipo 1. A IL-12 e 

o IFN- sintetizados pelos neutrófilos poderiam, já no início da infecção, estar promovendo 

a ativação dos macrófagos e estimulando a produção do NO.  Sendo assim, destacamos a 

importância dos neutrófilos, como uma célula fundamental para o estabelecimento de uma 

resposta imune do tipo 1 efetora na leishmaniose cutânea humana.  

Os dados gerados nesta parte da tese, que avaliou os mecanismos imunológicos associados 

ao estabelecimento e manutenção da leishmaniose cutânea humana, permitem a proposição 

de dois esquemas de interações imunológicas relevantes, fornecendo informações e 

evidências que permitem compreender melhor os mecanismos imunológicos desencadeados 

nos indivíduos infectados no início da infecção e 60 dias após o aparecimento da lesão.  

 

 

 

 

ESQUEMA 1 

Eventos inicias no processo da infecção humana, por L. braziliensis - indução de resposta imune do 

tipo 2 necessária para a multiplicação dos parasitos e estabelecimento da infecção.  
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Figura 5: Perfil de resposta desenvolvido nos indivíduos infectados com menos de 60 dias de 

evolução da lesão.  

 

Após a infecção com a forma promastigota da L. braziliensis, ocorre a migração de 

neutrófilos para o foco inflamatório. No foco, estas células expressam um padrão misto de 

citocinas, com presença de IL-4, IL-12 e IFN-. As promastigotas infectam os macrófagos, 

se transforma em amastigotas, inibem a secreção de IL-12 e estimulam a produção de IL-10. 

Neste momento, podemos observar, então, o desenvolvimento de um microambiente de 

citocinas com presença de IL-4 e IL-10, e IL-12 e IFN-. Esse microambiente, direciona o 

desenvolvimento de um resposta adaptativa, predominantemente do tipo 2, onde os linfócitos 

sintetizam mais IL-4 e IL-10, do que IFN- e TNF-. Esse microambiente 
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predominantemente do tipo 2, inibe a ativação de macrófagos, e favorece o crescimento das 

leishmanias intracelulares e progressão da infecção.  

 

ESQUEMA 2 

Progressão da infecção na LCL humana - associação entre o estabelecimento de uma resposta imune 

do tipo 1, ativação de macrófagos, destruição das leishmanias e modulação da resposta por IL-4 e IL-

10.  

Figura 6: Perfil de resposta desenvolvido nos indivíduos infectados com mais de 60 dias de evolução 

da lesão.  

Com a progressão da infecção, os neutrófilos diminuem a síntese de IL-4, continuam 

sintetizando IL-12 e IFN-, e começam a sintetizar TNF-. Esse predomínio de citocinas do 

tipo 1, estimulam as células NK, que aumentam a síntese de IFN-, TNF-. Essas citocinas, 

estimulam o desenvolvimento de uma resposta adaptativa, com predomínio de síntese das 
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citocinas do tipo 1. Os linfócitos continuam positivos para IL-4 e IL-10, mas aumentam a 

síntese de IFN- e TNF-, contribuindo para o desenvolvimento de um perfil de resposta 

predominantemente do tipo 1. O IFN- ativa os macrófagos, que aumentam  a síntese de 

TNF-. Essas duas citocinas em sinergia estimulam a produção de NO, com conseqüente 

destruição das leishmanias intracelulares. A presença do antígeno, estimula a síntese de IL-

10 pelas células T CD8+, e essa síntese, pode ser importante na modulação de uma resposta 

do tipo 1 exacerbada, contribuindo para a destruição dos parasitos, mas evitando o 

desenvolvimento de lesão tecidual exagerada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliação dos eventos imunológicos associados à resistência e controle na 

leishmaniose cutânea humana.  

 

Na Leishmaniose cutânea localizada (LCL), a resistência à infecção pode ser induzida 

após a vacinação eficaz, após tratamento, quando ocorre cura clínica espontânea ou quando 
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o indivíduo desenvolve uma resistência natural. A resistência adquirida após vacinação, está 

associada ao aumento no percentual de células T CD8+ e aos níveis de IFN- em 

sobrenadantes de culturas estimuladas com antígenos do parasito (MENDONÇA et al., 1995; 

DE-LUCA et al., 1999). Nos indivíduos curados, ao final do tratamento observa-se uma 

resposta semelhante, com aumento no percentual de linfócitos T CD8+ e diminuição dos 

linfócitos T CD4+ antígenos específicos, aumento na produção de IFN- e diminuição dos 

níveis de IL-4 (DA-CRUZ et al., 1994; COUTINHO et al., 1998). Entretanto, os eventos 

imunológicos associados com a resistência natural, ainda não são bem conhecidos.  

Após avaliarmos os eventos imunológicos associados ao estabelecimento e 

manutenção da leishmaniose cutânea humana, observamos um predomínio da resposta imune 

do tipo 2 no início da infecção, importante e necessária para a proliferação do parasito e 

estabelecimento da infecção, seguido do desenvolvimento de uma resposta do tipo 1 

modulada, importante na ativação dos macrófagos e, conseqüente destruição dos parasitos, 

sem associação a uma reação inflamatória exacerbada que pode produzir lesão tecidual. Estes 

dados nos levaram a questionar qual seria o perfil de resposta associado à resistência e 

controle na LCL humana. Para atingirmos este objetivo, realizamos um estudo cross-

seccional, onde vários componentes da resposta imune celular, foram avaliados. Nesta parte 

do estudo avaliamos a resposta imune de indivíduos curados tratados após quimioterapia 

convencional (Q) e imunoquimioterapia (IQ), avaliados aproximadamente dois anos após a 

cura clínica, indivíduos não infectados com teste de Montenegro naturalmente positivo e sem 

história clínica de desenvolvimento de lesão (TM) e indivíduos não infectados com TM 

negativo, residentes em área endêmica para LTA (NI).  
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A maioria dos indivíduos curados não desenvolve lesões secundárias, e apresenta cura 

clínica consistente, tornando-se resistente ao desenvolvimento de uma nova infecção 

(BADARÓ et al., 1986; BOSQUE et al., 2000; COUTINHO et al., 2002). Neste contexto, a 

avaliação da resposta imune de indivíduos curados há vários anos, é importante na detecção 

de marcadores imunológicos associados com mecanismos de proteção desenvolvidos nestes 

indivíduos.  

Ao analisarmos os resultados dos grupos de indivíduos curados, tratados com 

quimioterapia e imunoquimioterapia, observamos poucas diferenças entre os indivíduos, 

portanto os resultados serão discutidos em conjunto. As diferenças que foram encontradas 

entre os grupos, serão discutidas separadamente. TOLEDO et al. (2001) acompanhando 

indivíduos tratados com quimioterapia e imunoquimioterapia, não observaram diferenças 

significativas no tempo necessário para completa cicatrização da lesão, sendo a cura clínica 

obtida em todos os pacientes independente do protocolo de tratamento utilizado.  

O primeiro componente da resposta imune celular avaliado, foi o fenótipo dos 

leucócitos do sangue periférico no contexto ex-vivo. Os nossos dados mostram que tanto a 

global de leucócitos como as subpopulações encontram-se dentro dos valores de referência 

previamente estabelecidos (TAB. 7), concluindo assim, que estes indivíduos apresentam um 

perfil celular compatível com o encontrado em indivíduos saudáveis. Entretanto, mesmo com 

os valores dentro da normalidade, nós observamos uma diminuição no número absoluto de 

monócitos nos indivíduos curados, independente do esquema terapêutico utilizado, quando 

comparado aos indivíduos não infectados (TAB. 7). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas nos valores percentuais.  

Após determinarmos o fenótipo celular, passamos a avaliar o perfil de citocinas 

intracelulares nos leucócitos totais, que receberam estimulação rápida com LSA in vitro. 
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Observamos, nos indivíduos curados, um aumento na expressão de IFN- e uma diminuição 

na expressão de IL-4 e IL-10 (GRAF.14). DA-CRUZ et al. (1994) e COUTINHO et al. 

(1998), publicaram resultados semelhantes, mostrando um aumento não significativo nos 

níveis de IFN- e uma diminuição significativa nos níveis de IL-4 em sobrenadante de 

culturas de PBMC estimuladas com antígenos de Leishmania, nos indivíduos logo após a 

cura clínica. TOLEDO et al. (2001), também mostraram uma diminuição nos níveis de IL-

10 nos indivíduos curados independente do esquema terapêutico utilizado. Os nossos 

resultados confirmam a hipótese de que o predomínio de uma resposta do tipo 1 é importante 

na cura, e provavelmente também na manutenção da resistência e controle da LCL humana, 

uma vez que estes indivíduos foram avaliados 2 anos após a cura clínica, e continuam a residir 

na área endêmica estando provavelmente expostos a reinfecção.  

Uma vez que o IFN- foi identificado como a citocina mais expressa nos leucócitos 

totais dos indivíduos curados, passamos a avaliar a contribuição das diferentes populações 

celulares na determinação do perfil de resposta encontrado. Iniciamos a nossa análise pelas 

células da resposta imune inata. Neste contexto, foram analisados os neutrófilos, monócitos 

e células NK, (GRAF. 15), sendo observado em todas elas, um perfil de resposta semelhante, 

com uma diminuição na expressão da IL-4 e IL-10 e um aumento na expressão das citocinas 

do tipo 1 como IFN- e TNF-, resultando em uma resposta predominantemente do tipo 1. 

Além de contribuir para a manutenção do perfil de resposta encontrado, observamos que os 

neutrófilos dos indivíduos curados respondem ao LSA, aumentando a expressão das citocinas 

do tipo 1 (GRAF. 15A). A resposta desta população celular ao estímulo específico, pode ser 

devido à presença de imunocomplexos, formados durante a cultura in vitro. A cultura de 

sangue total, contém o plasma do próprio indivíduo, onde existem anticorpos anti-antígenos 
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de Leishmania (comunicação pessoal). Esses anticorpos reconheceriam os antígenos de 

Leishmania, formariam imunocomplexos (IC), e estes se ligariam a receptores na superfície 

dos neutrófilos ativando estas células, e estimulando a síntese de citocinas, bem como a 

produção de reativos intermediários do oxigênio (LUCISANO & MANTOVANI, 1984; 

ZHOU & BROWN, 1994). Acreditamos, que este mecanismo detectado in vitro, poderia 

também estar ocorrendo in vivo, confirmando o papel dos neutrófilos na manutenção de um 

perfil de resposta necessário para o controle da infecção, evitando casos de recidivas e 

reinfecções.  

Podemos observar nos indivíduos curados, uma maior polarização da resposta, uma 

vez que as citocinas do tipo 1 estão aumentadas e as citocinas do tipo 2 diminuídas. No 

entanto, um aumento da resposta do tipo 1 poderia levar a lesão tecidual, o que não ocorre 

nestes indivíduos. Portanto, a síntese de citocinas reguladoras deve ocorrer simultaneamente. 

Os nosso resultados, sugerem que uma importante célula da resposta imune inata responsável 

por esta modulação é o monócito. Os monócitos dos indivíduos curados, respondem ao LSA, 

diminuindo a síntese de TNF- e aumentando a síntese de IL-12 e IL-10 (GRAF. 15B). O 

TNF-, é uma importante citocina associada à ativação de macrófagos e destruição das 

leishmanias. No entanto, altos níveis de TNF- têm sido associados a patogênese de várias 

complicações, dentre elas, a malária causada pelo Plasmodium falciparum (GRAU et al., 

1989), a síndrome do choque tóxico por Sstreptococcus (HACKETT & STEVENS, 1992) e 

a meningite bacteriana (GLIMAKER et al., 1993). Nos indivíduos curados, a presença de 

altos níveis de TNF-, não é necessário, uma vez que esta citocina poderia estar associada a 

complicações e lesões teciduais. Uma vez que os macrófagos são as principais células 

produtoras desta citocina, nos indivíduos curados, há um controle da produção dessa citocina, 
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evitando-se assim complicações e lesões teciduais. Mas nesta população celular, o antígeno 

também estimula a síntese de IL-12 e de IL-10. A presença simultânea destas duas citocinas, 

pode ser uma estratégia utilizada pelo sistema imune para limitar a inflamação e a lesão 

tecidual, mediada pela resposta do tipo 1 exacerbada, onde o indivíduo curado controla o 

crescimento dos parasitos, sem inflamação e desenvolvimento de lesão.  

No processo de estabelecimento da leishmaniose, uma importante célula que atua 

contendo a disseminação dos parasitos, é a célula NK, que realiza esta função, principalmente 

via secreção de IFN-. Foi nesta população celular, que observamos a primeira diferença 

entre os dois esquemas terapêuticos utilizados. Nos indivíduos tratados com quimioterapia 

convencional, há um aumento no número de células NK IFN-+, quando comparado aos 

indivíduos tratados com imunoquimioterapia (GRAF. 15C), sugerindo que o mecanismo de 

controle da disseminação do parasito, durante uma resposta imune inicial, é mais eficaz nos 

indivíduos que receberam a quimioterapia convencional (Glucantime).  

A resposta imune inata é um importante mecanismo de defesa inicial, que além de 

conter a infecção, atua direcionando o tipo de resposta adaptativa que será desenvolvida, 

principalmente via secreção de citocinas. Uma vez que observamos nas células da resposta 

imune inata, um perfil de reposta com predomínio das citocinas do tipo 1 e diminuição na 

expressão das citocinas do tipo 2, passamos a nos questionar se este perfil de resposta também 

seria observado nas células da resposta imune adaptativa. Ao avaliarmos os linfócitos T  e 

suas subpopulações T CD4+ e T CD8+, observamos um perfil semelhante ao encontrado nas 

células da resposta imune inata, com uma diminuição na síntese de IL-4 e IL-10, 

independente do esquema terapêutico utilizado (GRAF. 16) Entretanto, é interessante 

ressaltar que a síntese da citocina do tipo 2 IL-5 está aumentada nos linfócitos T CD8+ dos 
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indivíduos curados (GRAF. 16C). A IL-5 está associada ao controle da L. infantum (MARY 

et al., 1999) e é uma importante citocina na diferenciação e ativação de eosinófilos, bem 

como na ativação dos linfócitos T citotóxicos (NAGASAWA et al., 1991; OHBO et al., 

1996), que são células importantes no controle das leishmanias (DA-CRUZ et al., 1994 e 

COUTINHO et al., 1998). Os eosinófilos representam 15% do infiltrado celular no sítio de 

infecção de camundongos resistentes (C57BL/6) à L. major, e estão praticamente ausentes 

no tecido de camundongos susceptíveis (BALB/c) (BEIL et al., 1992). O número de 

eosinófilos em lesões cutâneas causadas pela L. braziliensis é inversamente proporcional à 

presença de parasitos (GUTIERREZ et al., 1991). Pimenta et al. (1987), mostraram que a 

interação entre eosinófilos de rato e L. mexicana, causa a liberação de grânulos 

citoplasmáticos, com conseqüente morte das leishmanias. Sendo assim, a IL-5 presente nos 

indivíduos curados, apresentaria um papel protetor,  ativando células importantes no controle 

da infecção por leishmania. 

A análise da síntese das citocinas do tipo 1, por linfócitos T e suas subpopulações T 

CD4+ e T CD8+, também revelou resultados interessantes, como o aumento de TNF- e de 

IFN- por células T CD4+, nos indivíduos tratados com imunoquimioterapia (GRAF. 16B). 

Podemos observar que os dois tratamentos avaliados interferem de forma diferente no padrão 

de expressão de citocinas do tipo 1 por linfócitos T, ocorrendo apenas em células de 

indivíduos que receberam imunoquimioterapia. Uma provável explicação vem do fato de 

que, com o tratamento com glucantime, ocorre uma redução na carga parasitária, diminuindo 

também o número de células T do tipo 1, células responsivas aos antígeno, que são ativadas 

durante a infecção (GRAF. 5 e GRAF. 11). Já nos indivíduos tratados com 
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imunoquimioterapia, a inoculação permanente do antígeno de Leishmania, manteve as 

células constantemente estimuladas in vivo, mesmo com a diminuição da carga parasitária.  

Ao analisarmos os resultados em conjunto, podemos observar que enquanto a 

quimioterapia estimula um aumento na síntese de citocinas do tipo 1 por células da resposta 

imune inata (GRAF. 15), a imunoquimioterapia estimula um perfil de resposta 

predominantemente tipo 1, não apenas por células da resposta imune inata, mas nos linfócitos 

T e suas subpopulações (GRAF. 15 e 16). Este aumento possivelmente é responsável pela 

maior produção de nitrito e nitrato no plasma deste indivíduos (GRAF. 17), uma vez que 

estas citocinas são capazes de ativar os macrófagos  e estimular a síntese de NO e reativos 

intermediários do oxigênio (RIOs), que estão envolvidos na toxicidade direta sobre os 

parasitos inibindo seu crescimento. Esse fato poderia explicar o uso desta associação em 

pacientes que não curam com a quimioterapia convencional, como por exemplo os pacientes 

com AIDS (DA-CRUZ et al., 2000).  

A grande maioria dos indivíduos curados não desenvolvem lesões secundárias e 

apresentam cura clínica consistente, ficando protegidos contra reinfecções. Vários trabalhos 

sugerem que a cura na leishmaniose é clínica e não parasitológica, e o parasito persiste no 

sítio primário da lesão e/ou nos linfonodos (AEBISCHER et al., 1993; SCHUBACH et al., 

1998a; SCHUBACH et al., 1998b). Neste contexto, um estudo realizado com 300 indivíduos 

residentes em área endêmica para L. braziliensis, revelou que 25% dos indivíduos curados, 

apresentavam Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) do sangue, positivo para DNA de 

Leishmania (PIRMEZ et al., 1998). Em outro estudo, foram examinadas biópsias de cicatriz 

de lesão de indivíduos curados, sendo observado PCR positivo em 80% das amostras, 

sugerindo que o parasito persiste na pele por muitos anos (SCHUBACH et al., 1998a). Essa 

hipótese sugere que a resposta imune controla, mas não elimina completamente o parasito, 
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prevenindo o desenvolvimento da doença e mantendo uma resposta efetiva contra a 

leishmania, protegendo o hospedeiro contra reinfecções. ROSSELL et al. (1992), sugerem 

que a proteção duradoura observada em áreas endêmicas para L. braziliensis, expressa pelo 

baixo índice de reinfecção e recorrência, é mantida pelo predomínio de uma resposta com 

citocinas do tipo 1, resultando na presença de poucos parasitos na cicatriz. KÜNDING et al. 

(1996), também sugerem que a presença dos parasitos seria importante para a manutenção 

das células de memória, sugerindo que a memória é um processo dependente do antígeno. 

Os nossos resultados dão suporte a esta hipótese, e complementam as informações sobre os 

mecanismos de controle, sugerindo que não apenas o aumento da resposta do tipo 1 seria 

importante, mas também a diminuição na expressão das citocinas do tipo 2. Os nossos 

resultados nos permitiram concluir que os dois grupos de indivíduos curados não 

desenvolvem uma resposta do tipo 2 frente ao antígeno. Como o microambiente com 

predomínio das citocinas do tipo 2, é importante para o estabelecimento da infecção e 

multiplicação dos parasitos, a ausência deste microambiente, explicaria a resistência, e a 

baixa freqüência de reinfecções observadas nestes indivíduos.  

Os indivíduos tratados com IQ, além de não montarem uma resposta do tipo 2 frente 

ao antígeno, também expressam citocinas do tipo 1 por linfócitos T e subpopulações (GRAF. 

16), bem como produzem NO (GRAF. 17), o que justifica a utilização deste esquema 

terapêutico em situações onde a terapia convencional não obtém resultados satisfatórios.  

Os dados gerados nesta parte da tese, que avaliou os mecanismos imunológicos 

associados à resistência e controle na leishmaniose cutânea humana, permitem a proposição 

de dois esquemas de interações imunológicas relevantes, fornecendo informações e 

evidências que permitem compreender melhor os mecanismos imunológicos desenvolvidos 

nos indivíduos curados.  
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ESQUEMA 3 

Cura pós-tratamento com quimioterapia - diminuição na expressão das citocinas IL-4 e IL-10 

após estimulação antígeno-específica.  

Figura 7: Perfil de resposta desenvolvido nos indivíduos curados tratados com quimioterapia, 

dois anos após a cura clínica.  

 

Ao avaliarmos o perfil de expressão de citocinas intracitoplasmáticas nos 

indivíduos curados, tratados com quimioterapia, dois anos após a cura clínica (FIG.7), 

podemos observar que em resposta aos antígenos dos parasitos, os neutrófilos, que são as 

primeiras células a responder à presença de um microrganismo, diminuem a síntese das 

citocinas IL-4 e IL-10, e aumentam a síntese das citocinas IFN- e TNF-. As células NK, 

importantes no controle da disseminação do parasito, também aumentam a síntese de IFN-
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. Neste microambiente de citocinas, os macrófagos, apresentam um importante papel 

como célula moduladora da resposta inflamatória exacerbada, uma vez que a presença dos 

antígenos do parasito, estimulam a diminuição da síntese de TNF-, e aumento na síntese 

de citocinas com atividades contrárias IL-12 e Il-10. Os linfócitos T e suas subpopulações, 

montam um perfil de resposta, com diminuição na síntese de IL-4 e IL-10, mas aumento 

no número de linfócitos T CD8+ IL-5+. Podemos observar de maneira geral, um aumento 

da síntese das citocinas do tipo 1 e diminuição de Il-4 e Il-10, nas célula da imunidade 

inata, bem como uma diminuição da expressão de Il-4 e IL-10 nos linfócitos T e suas 

subpopulações. Como um microambiente com predomínio destas citocinas (FIG. 5), é 

importante para o estabelecimento da infecção e multiplicação dos parasitos, a ausência 

deste microambiente, explicaria a resistência, e a baixa freqüência de reinfecções 

observadas nestes indivíduos.  

 

 

ESQUEMA 4 

Cura pós-tratamento com imunoquimioterapia - diminuição na expressão das citocinas IL-4 e IL-

10 e aumento na expressão de IFN- e TNF-, após estimulação antígeno-específica.  
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Figura 8: Perfil de resposta desenvolvido nos indivíduos curados tratados com 

imunoquimioterapia, dois anos após a cura clínica.  

 

O perfil de resposta observado nos indivíduos curados, tratados com 

imunoquimioterapia, dois anos após a cura clínica, revelou alguns dados interessantes 

(FIG.8). Ao avaliarmos as células da resposta imune inata, observamos um perfil de resposta 

semelhante ao encontrado nos indivíduos curados tratados com quimioterapia. Os neutrófilos 

aumentam a síntese de IFN- e TNF- e apresentam uma baixa expressão de IL-4 e IL-10, 

as células NK, apresentam uma baixa síntese de IL-4, e os monócitos continuam como células 

importantes na modulação da resposta imune, uma vez que em resposta ao estímulo 

específico, diminuem a síntese de TNF- e aumentam a síntese de IL-10 e IL-12. Entretanto, 
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as células da imunidade adaptativa, além de expressarem pouca IL-4 e IL-10, aumentam a 

síntese de IFN- e TNF-. Podemos observar, então, nestes indivíduos, um diminuição de 

IL-4 e IL-10, não sendo criado um microambiente de citocinas favorável para o crescimento 

dos parasitos e estabelecimento da infecção, bem como um aumento de IFN- e TNF-, 

importantes na ativação dos macrófagos, com conseqüente produção de NO. Esse perfil de 

resposta estaria associado à resistência e baixa freqüência de recidivas e reinfecções 

observadas nestes indivíduos. O aumento na produção de NO, também poderia explicar o 

uso deste esquema terapêutico em casos complicados, quando a terapia convencional isolada, 

não é eficiente.  

Na leishmaniose humana, os mecanismos de resistência natural, ainda são pouco 

conhecidos, mas acredita-se que indivíduos naturalmente resistentes, seriam aqueles, que 

entraram em contato com o parasito e controlam a infecção sem ficar doentes. Esses 

indivíduos têm sido chamados de indivíduos assintomáticos ou subclínicos. A leishmaniose 

subclínica, é bem descrita em áreas onde a Leishmania chagasi, o agente causador da 

leishmaniose visceral é endêmica (DAVIES et al., 1995). Comparando com pacientes 

portadores de leishmaniose visceral (LV), cujas células não produzem IFN- quando 

estimuladas com antígenos de Leishmania, indivíduos com infecção subclínica, desenvolvem 

uma potente resposta de linfócitos T frente aos antígenos do parasito (BARRAL-NETTO et 

al., 1995). Em áreas endêmicas para L. braziliensis, tem sido descrito que aproximadamente 

10% dos indivíduos saudáveis apresentam resultado positivo no teste cutâneo com antígenos 

de Leishmania (BADARÓ et al, 1986; DAVIES et al., 1995). Na Colômbia, mais de 30% 

dos indivíduos que moram em áreas onde a L. panamensis é endêmica, nunca tiveram lesão 
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sugestiva de leishmaniose cutânea, mas apresentam Teste de Montenegro (TM) positivo, 

sugerindo um contato prévio com o parasito (WEIGLE et al., 1993).  

Em Caratinga, área onde a L. braziliensis é endêmica, a equipe do Professor Wilson 

Mayrink, detectou um grupo de indivíduo, com Teste cutâneo de Montenegro naturalmente 

positivo, ou seja, o teste foi positivo na primeira vez em que foi realizado, eliminando a 

possibilidade de sensibilização decorrente da exposição aos antígenos injetados para a 

realização do teste, e sem história clínica e de tratamento compatível com a leishmaniose 

cutânea. Neste estudo, os indivíduos pertencentes a este grupo, classificados como TM, são 

indivíduos saudáveis, como mostram os resultados do hemograma (TAB. 7) e da avaliação 

do fenótipo celular no contexto ex-vivo (dados não mostrados). Acreditamos que estes 

indivíduos podem ser naturalmente resistentes, e que tenham entrado em contato com os 

parasitos, conseguindo eliminá-los ou controlá-los sem desenvolver a doença.   

Dentro desta hipótese, também sugerida por outros autores (BOSQUE et al., 2000; 

FOLLADOR et al., 2002; TRUJILLO et al., 2002), a idéia inicial, que coincidia com o perfil 

de resposta encontrado nos indivíduos infectados com mais de 60 dias de evolução da lesão 

e nos indivíduos curados, era que nos indivíduos do grupo TM seria encontrado um aumento 

na expressão de IFN-. Entretanto, ao avaliarmos o perfil de citocinas nos leucócitos totais 

(GRAF. 14), observamos uma pequena expressão das citocinas tipo 1 (IFN- e TNF-), da 

citocina do tipo 2 (IL-5) e da citocina moduladora (IL-10). O que nos chamou mais a atenção, 

foi o aumento na síntese de IL-4, que está geralmente associada ao estabelecimento e 

progressão da leishmaniose. Ao avaliarmos as diferentes populações celulares, observamos 

que a fonte da IL-4 era a população de neutrófilos (GRAF. 15A).  
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Como mencionado anteriormente, estas células têm uma grande importância no 

controle inicial da infecção, via fagocitose, produção de NO, RIOs e secreção de citocinas 

importantes no direcionamento e diferenciação dos linfócitos T. Neste contexto, a primeira 

célula a entrar em contato com as leishmanias nos indivíduos TM, estaria expressando 

principalmente IL-4, montando assim um microambiente favorável para o crescimento dos 

parasitos, e diferenciação da resposta do tipo 2, associada com progressão da infecção. Mas, 

por que então a infecção não se estabelece nestes indivíduos?  

Trabalhos na literatura, têm demonstrado que o tratamento de monócitos humanos 

com IL-4, aumenta a expressão do CD23, receptor de baixa afinidade para IgE. A ligação do 

CD23 ao seu ligante, aumenta a transcrição do mRNA da iNOS (Óxido nítrico sintase 

induzida), bem como a produção de NO. Os autores mostram que após o tratamento de 

monócitos humanos com IL-4, a infecção não se estabelece, e os parasitos ao entrarem na 

célula são imediatamente destruídos, sugerindo um papel protetor deste mecanismo (PAUL-

EUGÈNE et al., 1995; PAUL-EUGÈNE et al., 1995; VOULDOUKIS et al., 1994; 

VOULDOUKIS et al., 1995). Ao avaliarmos a possibilidade da participação deste 

mecanismo nos indivíduos do grupo TM, analisamos a expressão de CD23 nos monócitos, e 

observamos um aumento da expressão deste marcador, em indivíduos TM, quando 

comparados aos indivíduos não infectados com TM negativo (GRAF. 18). Dando suporte à 

participação deste mecanismo, observamos, nos indivíduos TM, um aumento na produção de 

nitrito e nitrato plasmático (GRAF. 17). No entanto, se a IL-4 é capaz de ativar a produção 

do óxido nítrico via aumento na expressão do CD23, por que este mecanismo não ocorre nos 

indivíduos do grupo NI, se os neutrófilos destes indivíduos também expressam IL-4? A 

explicação se encontra na presença da IL-10. O papel da IL-4 como participante da 

progressão da infecção, ou no controle via ativação dos macrófagos, é dependente da 
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presença de IL-10. DUGAS et al., 1998, demonstraram que a produção de NO estimulado 

pela ligação do CD23, é aumentada na presença de anticorpos anti-IL-10, mostrando que a 

IL-10 regula negativamente a expressão do m-RNA da iNOS, limitando a capacidade dos 

macrófagos de produzirem NO. Sendo assim, no grupo NI, a produção de NO via expressão 

de CD23, estimulada pela IL-4, estaria inibida pela presença da citocina IL-10, o mesmo não 

ocorrendo nos indivíduos do grupo TM. Podemos observar no grupo NI um aumento no 

número de neutrófilos IL-10 +, quando comparado aos neutrófilos dos indivíduos TM 

(GRAF. 19). Esses resultados nos permitem sugerir, que a IL-10 é a principal citocina 

associada com a progressão ou controle da LCL humana.  

Acreditamos que este mecanismo possa estar acontecendo nos indivíduos TM, uma 

vez que observamos neste grupo, associado ao aumento na expressão de IL-4, um aumento 

na expressão do marcador CD23 (GRAF. 18), e uma alta produção de nitrito e nitrato 

plasmático, quando comparado aos demais indivíduos avaliados (GRAF. 17). Esta produção 

de nitrito e nitrato é semelhante à encontrada nos indivíduos infectados com mais de 60 dias 

de evolução da lesão.  

A análise do perfil de citocinas expresso por células da resposta adaptativa dos 

indivíduos TM, foi interessante, pois se mostrou diferente do encontrado nos neutrófilos. Nós 

observamos um pequeno número de linfócitos positivos para todas as citocinas avaliadas. 

Neste grupo, foram detectadas tanto as citocinas do tipo 1, quanto do tipo 2, e o balanço entre 

elas parece ser importante no controle da infecção pelas células da imunidade adquirida. 

FOLLADOR et al. (2002), estudando um grupo semelhante a este, denominado de grupo 

subclínico, sugerem que estes indivíduos não desenvolvem leishmaniose ao se infectar pela 

L. braziliensis, devido a uma habilidade de modular a resposta imune. Nossos dados, 

confirmam esta hipótese, mostrando que com a diminuição na expressão das citocinas IL-4 
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e IL-10 nos linfócitos T e subpopulações T CD4+ e T CD8+ (GRAF. 16), não é montado um 

microambiente favorável ao crescimento das leishmanias, e deste modo os níveis basais de 

IFN- e TNF-, poderiam estar ativando os macrófagos e estimulando a produção de NO, 

com conseqüente destruição das leishmanias intracelulares. De fato, ao analisarmos nossos 

resultados, podemos observar, um aumento significativo na razão IFN-+/IL-10+ e TNF-

+/IL-10+ nos linfócitos T dos indivíduos TM, quando comparados aos indivíduos do grupo 

NI (GRAF. 20). Estes indivíduos seriam capazes de eliminar as leishmanias, sem precisar 

aumentar a produção das citocinas do tipo 1, ou seja, sem precisar montar uma resposta 

inflamatória, e conseqüentemente sem desenvolver lesão.  

Os dados gerados nesta parte da tese, permitem a proposição de um esquema de interações 

imunológicas relevantes, fornecendo informações e evidências que permitem compreender 

melhor os mecanismos imunológicos desenvolvidos nos indivíduos com TM naturalmente 

positivo, sem história clínica de desenvolvimento de lesão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 5 
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A resistência natural pode ser adquirida por dois mecanismos - aumento da expressão de IL-4 

com baixa expressão de IL-10 nos neutrófilos, e baixa expressão de IL-4, IL-10 e IL-5 nos 

linfócitos.  

 

Figura 9: Perfil de resposta desenvolvido nos indivíduos com Teste de Montenegro 

naturalmente positivo.  

 

Os nossos resultados sugerem a presença de pelo menos dois mecanismos de 

destruição das leishmanias nos indivíduos do grupo TM (FIG.9). O primeiro mecanismo, 

seria via expressão de IL-4 nos neutrófilos, a primeira célula a chegar no foco inflamatório. 

A IL-4, na ausência da IL-10, aumentaria a expressão do receptor CD23 nos 

monócitos/macrófagos. A ligação do CD23 ao seu ligante, induziria a produção de NO, com 

conseqüente destruição das leishmanias. O segundo mecanismo, estaria associado aos 
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linfócitos T. Estas células, montam uma resposta modulada, com baixa síntese de IL-4, IL-

10 e Il-5, citocinas necessárias para o desenvolvimento de um microambiente favorável ao 

crescimento das leishmanias. Na ausência deste microambiente, os níveis basais de IFN- e 

TNF-, seriam suficientes para ativar os macrófagos, produzir NO, matar as leishmanias 

intracelulares, e não causar lesão tecidual, o que pode ser observado por um aumento na razão 

IFN-/IL-10 e TNF-/IL-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 



 

200 

 

Após a realização deste trabalho, podemos concluir que a resposta imune inata 

desempenha um importante papel na leishmaniose cutânea localizada humana, sendo essa 

resposta importante não apenas no controle inicial da infecção, mas como fonte de citocinas 

importantes para a manutenção de um microambiente favorável para o crescimento dos 

microrganismos no início da infeccção, e destruição e controle dos microrganismos num 

momento mais tardio da infecção ou mesmo após a cura clínica.  

Ainda considerando a resposta imune inata, os neutrófilos foram identificados como 

importante fonte de IL-12, que juntamente com as células dendríticas, como já descrito na 

literatura, podem produzir IL-12, uma importante citocina na diferenciação da resposta 

imune protetora do tipo 1.  

Considerando a resposta adaptativa, foi possível observar que não é a polarização da 

resposta, mas o balanço na expressão das citocinas do tipo 1 e tipo 2 que é fundamental na 

determinação do curso da infecção, onde o predomínio da resposta tipo 2, está associado à 

progressão da infecção, e o predomínio da resposta do tipo1, está associada ao controle e 

resistência na LCL humana.  

Observamos também um aumento na produção plasmática de nitrito e nitrato nos 

indivíduos curados, tratados com imunoquimioterapia, o que pode justificar o uso dessa 

associação em pacientes com alterações imunológicas, como nos pacientes com AIDS.  

Finalmente podemos concluir que os indivíduos do grupo TM, apresentam um perfil 

de resposta distinto, sendo necessário ainda, mais estudos para a classificação segura, deste 

grupo como realmente naturalmente positivo.  
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