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Resumo 
 
A Leishmaniose visceral (LV) nas Américas é uma doença causada pela espécie 
Leishmania infantum chagasi (L.i.chagasi). A forma clínica evolutiva pós-infecção 
depende da resposta imune do hospedeiro vertebrado, que é geneticamente 
mediada. Este estudo teve como objetivo avaliar a resposta imune de indivíduos 
residentes em área endêmica para LV no estado do Rio Grande do Norte, 
considerando indivíduos com LV em tratamento (n=9), indivíduos curados de LV 
< 1 ano (n=10) e > 10 anos pós-tratamento (n=9), indivíduos residentes em 
áreas endêmicas (n=7) aparentemente não infectados, indivíduos que perderam 
a resposta DTH (n=6) e indivíduos assintomáticos para LV (n=9). Células de 
sangue periférico foram avaliadas em presença e na ausência de antígenos 
solúveis de Leishmania (SLA) e ex-vivo, para determinação da ativação, da 
presença de células regulatórias e de células de memória. A parasitemia e 
anticorpo anti-Leishmania foram determinadas, respectivamente, por qPCR e 
ELISA. Células oriundas de indivíduos com LV em tratamento apresentaram 
menor ativação celular pós-estímulo com SLA para os marcadores CD4/CD69, 
CD8/CD69 e para CD8/CD25 quando comparado com LV pós-tratamento 
(p<0,001). Indivíduos aparentemente não infectados apresentam maior ativação 
celular que LV sintomático (p<0.001), com exceção do marcador CD8/CD25 
(p=0,6662). Por outro lado, na condição ex-vivo, diferenças significativas foram 
observadas para CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25 devido a uma maior 
ativação celular presente em células de indivíduos LV sintomáticos (p<0,001). 
Indivíduos LV sintomáticos, ex vivo, apresentam um menor percentual de células 
de memória (CD4/CD45RO CD8/CD45RO) do que indivíduos com LV pós-
tratamento ou controles (p=<0.01). Da mesma forma, indivíduos com LV 
sintomáticos apresentam uma menor quantidade de células regulatórias quando 
estimuladas por SLA [CD4/CD25 (p= 0,0022) e CD4/FOXP3 (p= 0,0016)] e na 
condição ex-vivo (p=0.0017). Finalmente, pacientes com LV clinicamente 
recuperados permaneceram com parasitemia, determinado por qPCR, dando 
suporte à hipótese de cura clínica não estéril para infecção por Leishmania. 
Pacientes com LV recuperado, mesmo 10 anos pós-tratamento mantêm níveis 
elevados de células de memória, que pode ser devido à presença de antígenos 
de Leishmania, seja devido à re-exposição à Leishmania ou por uma provável 
cura não estéril.   
 
Palavras-chave: Resposta imune. Ativação celular. Memória imunológica. 
Leishmaniose visceral.  

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Visceral leishmaniasis (VL) in Brazil is a disease caused by Leishmania infantum 
chagasi (L.i.chagasi). The clinical evolution post-infection depends on the 
vertebrate host immune response, which is genetically mediated. This study 
aimed to evaluate the immune response of individuals living in endemic area for 
VL in the state of the Rio Grande do Norte, considering individuals with VL under 
treatment (n = 9), recovered VL <1 year post treatment (n = 10), > 10 years post-
treatment (n = 9), uninfected individuals living in endemic areas (n = 7), 
individuals that lost DTH response (n=6) and asymptomatic individuals for VL 
(n=9). Peripheral blood cells were evaluated in the presence and absence of 
soluble Leishmania antigens (SLA) and ex vivo, to determine activation, 
presence of regulatory cells and memory cells. The Leishmania parasitemia and 
anti-Leishmania antibodies were determined respectively by qPCR and ELISA. 
Cells from individuals with VL under treatment showed less cell activation after 
stimulation with SLA for the markers CD4/CD69, CD8/CD69 and CD8/CD25 
compared with VL post treatment treatment (p <0.001). Apparently uninfected 
individuals have a higher cell activation than symptomatic VL (p <0.001), with the 
exception of CD8/CD25 marker (p = 0.6662). On the other hand, in the ex-vivo 
group, significant differences were observed for CD4/CD69, CD8/CD69 and 
CD8/CD25 between the 4 groups due to increased cell activation present in cells 
of individuals symptomatic LV (p <0.001). VL cells under treatment, ex vivo, have 
a lower percentage of memory cells (CD4/CD45RO and CD8/CD45RO) than 
individuals VL post-treatment or control group (p = <0.01). Likewise, individuals 
with symptomatic VL have fewer regulatory cells when stimulated by SLA 
[CD4/CD25 (p = 0.0022) and CD4/FOXP3 (p = 0.0016)] and in the ex-vivo group 
(p = 0.0017). Finally, DNA isolated from recovered VL contained Leishmania 
DNA, supporting the hypothesis of non-sterile clinical cure for Leishmania 
infection. Recovered VL, even 10 years after treatment have high levels of 
memory cells, which may be due to the presence of stimulation, either by re-
exposure to Leishmania or non-sterile cure. 
 
Keywords: Immune response. Cellular activation. Immune memory. 
Visceral leishmaniasis. 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 Distribuição da Leishmaniose visceral (LV) no mundo...................   11 

FIGURA 2 Ciclo de vida da Leishmania donovani, mostrando a interação do 

parasita com o hospedeiro...............................................................................   14 

FIGURA 3 Funções efetoras das subpopulações de células T CD4...............   20 

FIGURA 4  Cascata de ativação de células T via TCR....................................   21 

FIGURA 5  Localização espacial do RN...........................................................   28 

FIGURA 6  Sorologia para SLA e antígeno rk-39............................................    36 

FIGURA 7  Avaliação da ativação celular em indivíduos com LV em tratamento e 

em curados para SLA......................................................................................    38 

FIGURA 8  Avaliação da ativação celular em indivíduos controles DTH-/Ab-, 

indivíduos que perderam o DTH e em indivíduos assintomáticos para LV 

(DTH+/DTH+)..................................................................................................    39 

FIGURA 9  Perfil de ativação linfocitária em culturas estimuladas com SLA nos 4 

grupos estudados............................................................................................     40 

FIGURA 10  Comparação do nível de células T ativadas entre grupos na  

condição ex-vivo..............................................................................................    41 

FIGURA 11  Resposta de ativação frente ao estímulo com SLA nos  

diferentes grupos.............................................................................................    43 

FIGURA 12  Comparação entre grupos de células T CD4 e CD8 de memória  

na condição ex-vivo.........................................................................................    45 

FIGURA 13  Resposta de células T regulatórias frente à estímulo mostrando  

a diferença entre grupos..................................................................................    46 

FIGURA 14  Comparação da resposta de Tregs entre grupos após estímulo 

e na condição ex-vivo.......................................................................................   47 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 Iniciadores e sondas marcadas utilizadas nas qPCRs..................  32 

TABELA 2 Características da população estudada......................................... 35 

TABELA 3 Avaliação da parasitemia entre os grupos....................................  48 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS / SIGLAS 

 

SLA     Antígeno solúvel de Leishmania 

IL         Interleucina 

IFN-γ   Interferon gama 

Treg     Células T regulatórias 

Th 1     T helper 1 

DTH     Delayed type hypersensitivity- hipersensibilidade tipo tardia 

CD       Cluster of differentiation 

PCR    Reação em cadeia da polimerase 
 
NK       Natural Killer (células matadoras naturais) 
 
PMN    Polimorfonucleares 
 
TNF-α  Fator de necrose tumoral alfa 
 
rK-39  Proteína recombinante de cinetoplasto 
 
OD     Densidade óptica 
 
FAM   6- carboxifluoresceína 
 
TAMRA   6- carboxitetrametilrodamina 
 
NFAT   Fator nuclear de células T ativadas 
 
TCR   Receptor de células T 
 
ABTS   2,2- Azino-bis (3-Etilbenzeno- Tiazolina-6- ácido sulfônico) 
 
L.i.chagasi    Leishmania infantum chagasi 
 
Ct   Threshold cycle 
 
CTLA4    Antigeno associado ao linfócito T citotóxico 
 
NF-kB    Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells- Fator    
nuclear KB



 

 

SUMÁRIO 
 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 9 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEISHMANIOSE VISCERAL ....... 9 

1.1.1 Histórico .............................................................................................. 9 

1.1.2 Epidemiologia ..................................................................................... 9 

1.1.3 Formas Clínicas das leishmanioses ............................................... 12 

1.1.4 Ciclo Biológico da Leishmania ....................................................... 13 

1.1.5 Diagnóstico ....................................................................................... 15 

1.1.6 Tratamento ........................................................................................ 17 

1.2 RESPOSTA IMUNE À LEISHMANIA INFANTUM CHAGASI ................... 18 

1.3 OBJETIVOS .............................................................................................. 27 

1.3.1 Objetivo geral ................................................................................... 27 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................... 27 

2. METODOLOGIA ............................................................................................ 28 

2.1 ÁREA DE ESTUDO .................................................................................. 28 

2.2 POPULAÇÃO ESTUDADA ....................................................................... 28 

2.3 COLETA DE AMOSTRAS E ISOLAMENTO DAS CÉLULAS 

MONONUCLEARES DE SANGUE PERÍFÉRICO .......................................... 29 

2.4 AVALIAÇÃO DOS TIPOS CELULARES ................................................... 29 

2.5 DETERMINAÇÃO DE INFECÇÃO POR L.I.CHAGASI ............................. 30 

2.6 TESTE DE MONTENEGRO ..................................................................... 31 

2.7 ANÁLISE DA CARGA PARASITÁRIA PELA QPCR EM TEMPO REAL ... 31 

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA ........................................................................... 33 

3. RESULTADOS ............................................................................................... 34 

4. DISCUSSÃO .................................................................................................. 49 

5. CONCLUSÕES .............................................................................................. 57 

 

  



9 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEISHMANIOSE VISCERAL 

1.1.1 Histórico 
  

O parasita causador da leishmaniose visceral (LV) foi descrito inicialmente 

por William Leishman em 1900, quando ele estava no Serviço Médico do 

Exército britânico na Índia. Leishman identificou formas arredondadas, 

semelhantes ao Trypanosoma, na necropsia de um soldado britânico que estava 

na Índia, doente há sete meses. Este paciente apresentou disenteria, febre e 

caquexia (LEISHMAN, 1994) e o relato do caso foi publicado em 1903. Neste 

mesmo ano, Charles Donovan descobriu, independentemente, o mesmo 

organismo em pacientes com a moléstia chamada Dum-Dum ou Calazar 

(DONOVAN, 1994). Ross em 1903 demonstrou, entretanto, que os organismos 

causadores do calazar não eram esporozoários como Donovan havia pensado e 

assim propôs um novo gênero, o gênero Leishmania, em homenagem a 

Leishman. Este parasita tinha como característica a presença de um núcleo e de 

uma pequena estrutura arredondada chamada de cinetoplasto e foi denominada 

neste mesmo ano de Leishmania donovani (ROSS R., 1903).  

Nas Américas, o primeiro caso de LV foi identificado por Migone (1913) no 

Paraguai em um paciente proveniente do Brasil (MIGONE, 1913). No Brasil, 

Penna (1934) identificou 41 casos de LV ao examinar cortes de fragmentos de 

fígado obtidos de pacientes oriundos de diversas localidades, que foram a óbito 

com suspeita de terem febre amarela (PENNA, 1934). Em 1937, Chagas e 

Cunha identificaram-no como diferente das outras leishmanioses viscerais já 

conhecidas, e os estudos sobre o parasito levaram a identificá-lo como uma 

nova espécie de protozoário do gênero Leishmania, chamado Leishmania 

chagasi (CHAGAS E. et al., 1938). 

1.1.2 Epidemiologia 
 

As leishmanioses são amplamente distribuídas em 88 países de zonas 

tropicais e subtropicais, sendo 72 destes em desenvolvimento e 13 classificados 

como menos desenvolvidos (SAKRU et al., 2006), incluindo países ao longo do 

Mar Mediterrâneo, no sul da Europa (STEFANIAK et al., 2003a; STEFANIAK et 

al., 2003b) (Figura 1). Aproximadamente 350 milhões de pessoas residentes em 
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áreas endêmicas estão expostos à infecção por Leishmania e cerca de 12 

milhões de indivíduos são infectados. Epidemias de leishmaniose visceral 

clássica, levando a milhares de mortes, foram registradas na Índia e Sudão 

(MAGILL, 1995).  

A leishmaniose visceral classicamente pode ser causada por pelo menos 3 

espécies de protozoários do gênero Leishmania: L. donovani, L. infantum e L. 

chagasi. Fortes evidências têm sugerido que na verdade Leishmania infantum e 

Leishmania chagasi são a mesma espécie (MAURICIO; STOTHARD; MILES, 

2000). A incidência da LV é estimada em 500.000 novos casos anualmente 

(STEFANIAK et al., 2003b), sendo 90% dos casos registrados na Índia, 

Bangladesh/Nepal, Sudão e Brasil (http://www.who.int/inf-fs/en/fact116.html, 

Acessado em 2010). Observou-se um aparente aumento das leishmanioses no 

mundo, mas o aumento tem ocorrido principalmente nas áreas endêmicas 

(www.who.int/healthtopics/leishmaniasis.htm, Acessado em 2010). 

No Brasil, a LV é uma doença endêmica com registro de surtos frequentes 

em várias localidades. A doença era mais comumente encontrada em áreas 

rurais do nordeste do país, mas a partir da década de 1980, a migração da 

população residente nestas áreas para a periferia das cidades resultou numa 

periurbanização (COSTA; PEREIRA; ARAUJO, 1990; JERONIMO et al., 1994; 

CUNHA et al., 1995; WERNECK et al., 2002; JERONIMO et al., 2004; 

MARZOCHI et al., 2009). Cidades como Teresina (PI), Salvador (BA), São Luís 

(MA), Fortaleza (CE), Natal (RN), Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Santarém 

(PA), Corumbá (MS), Campo Grande (MS), Palmas (TO) e Araçatuba (SP) 

registraram surtos tanto da doença em humanos quanto em caninos. A LV está 

distribuída em 19 estados da federação, atingindo quatro das 5 regiões 

brasileiras (http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=22140, 

Acessado em 2010).  

A maior incidência da LV encontrava-se no Nordeste com 

aproximadamente 70% do total de casos registrados na década de 80, seguido 

pela região Sudeste, a região Norte, e, finalmente, a região Centro-Oeste. Tem-

se registrado em média cerca de 3.500 casos por ano. O coeficiente de 

incidência da doença tem alcançado 20,4 casos/100.000 habitantes, em 

algumas localidades de estados nordestinos, como Piauí e Maranhão. No 

entanto, a partir da década de 90 houve aumento dos casos de LV nas demais 
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regiões, sendo que no ano de 2010 o número de casos de LV no Nordeste caiu 

para 55% do total de casos registrados no Brasil. As taxas de letalidade, de 

acordo com os registros oficiais, variam de 5 a 10% em alguns locais 

(http://portal.saude.gov.br/portal/svs/visualizar_texto.cfm?idtxt=22140,  Acessado 

em 2010). 

No Rio Grande do Norte, no período de 2004 a 2008, foram registrados 302 

casos de LV, o que corresponde a 3,4% dos casos registrados na Região 

Nordeste e 1,7% no país. O Rio Grande do Norte é o 11º estado com maior 

registro de casos. A taxa de letalidade média, neste período, foi de 3,6%. A 

maior taxa de letalidade foi registrada em 2008 (7,1%), o que representa um 

incremento de 97% quando comparado ao ano de 2007. No ano de 2008, foram 

confirmados 70 casos novos, distribuídos em 11% dos municípios (19/167). Do 

total de casos, 49% ocorreram em Mossoró, seguido pelo município de Natal, 

com 13% dos casos 

(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/002_rn_relatorio_de_situacao.pdf, 

Acessado em 2010). 

 

 

   
Figura 1: Distribuição da Leishmaniose visceral (LV) no mundo. Adaptado (CHAPPUIS 

et al., 2007)  (Fonte: Nat Rev Microbiol 2007 Nov;5(11):873-882) 



12 
 

 

1.1.3 Formas Clínicas das leishmanioses 
 

As formas clínicas principais das leishmanioses incluem a leishmaniose 

cutânea, leishmaniose mucosa e leishmaniose visceral. Na América, a 

leishmaniose visceral (LV), é causada por Leishmania (Leishmania) chagasi, 

complexo L. donovani (PERUHYPE-MAGALHAES et al., 2005a), enquanto na 

Europa a doença é causada pela Leishmania infantum. Como comentado 

anteriormente, Maurício e colaboradores sugerem tratar-se da mesma espécie 

(MAURICIO; STOTHARD; MILES, 2000). 

A infecção por Leishmania infantum chagasi (L.i.chagasi) pode resultar 

em infecção assintomática, com eventual desenvolvimento da resposta de 

hipersensibilidade tardia (DTH) específica a antígenos de Leishmania, ou pode 

evoluir progressivamente à leishmaniose visceral, que é potencialmente fatal se 

não for tratada. A leishmaniose visceral é uma forma grave das leishmanioses, 

seguindo a doença um curso crônico e insidioso (NEUBER, 2008). A forma 

aguda fulminante da doença também tem sido descrita especialmente em 

pacientes com co-infecção (por exemplo HIV) (NEUBER, 2008).  

Os sintomas clínicos normalmente observados nos pacientes com LV são 

dor abdominal, perda de apetite, diarréia, emagrecimento, fraqueza, e episódios 

febris. A linfoadenopatia e hepatoesplenomegalia podem ser observadas após 

semanas de evolução. Devido ao envolvimento do sistema hematopoiético na 

medula óssea, os pacientes têm anemia severa, leucopenia, trombocitopenia, 

que podem levar a complicações tais como um aumento da susceptibilidade à 

infecção por diversos microorganismos oportunistas e uma tendência a 

sangramento (ANDRADE; CARVALHO; ROCHA, 1990; NEUBER, 2008). 

Pacientes com leishmaniose visceral frequentemente apresentam 

hipergamaglobulinemia, com inversão albumina/globulina, podendo ter 

imunocomplexos circulantes (GONTIJO, 2004; NEUBER, 2008).  

Mesmo em áreas endêmicas onde o tratamento é disponível, a taxa de 

morte por LV é de aproximadamente 10% (PEARSON; SOUSA, 1996b; 

JERONIMO et al., 2000). No entanto, 80-90% das infecções humanas são sub-

clínicas ou assintomáticas, normalmente identificadas pelo desenvolvimento de 

imunidade mediada por células (DTH+); sorologia positiva para SLA; proliferação 

linfocítica; produção de IFN-gama pelas células T em resposta a antígeno de 
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Leishmania (HO et al., 1982; BADARO et al., 1986a; BADARO et al., 1986b; 

SACKS et al., 1987a; CARVALHO et al., 1992), que são marcadores 

imunológicos de controle da infecção. 

1.1.4 Ciclo Biológico da Leishmania  
 

A Leishmania é transmitida para os humanos ou para outros hospedeiros 

através da picada do inseto do gênero Lutzomia, na América, e por membros do 

gênero Phlebotomus em outras partes do mundo (TANNER, 1996b). O ciclo de 

vida da Leishmania é simples e envolve dois estágios bem definidos: a 

promastigota e amastigota. A promastigota é encontrada no intestino do vetor 

artrópode e corresponde à forma flagelada móvel e extracelular, já a amastigota 

corresponde à forma não flagelada e intracelular, que se desenvolve no 

hospedeiro mamífero.  

Somente as fêmeas dos flebotomíneos transmitem a Leishmania, por 

inoculação das formas promastigotas metacíclicas através da pele (NEUBER, 

2008). Os parasitas são internalizados pelas células dendríticas e macrófagos 

localizados na derme e após cerca de 12-24 horas transformam-se na forma 

amastigota aflagelar. No interior dos fagócitos a Leishmania consegue proliferar 

dentro dos fagossomos bloqueando a liberação de uma série de enzimas que 

impediriam sua sobrevivência (SHARMA; SINGH, 2008). Após a multiplicação, 

as amastigotas são liberadas das células infectadas invadindo outras 

(CHAPPUIS et al., 2007; SHARMA; SINGH, 2008) (Figura 2). 
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Figura 2: Ciclo de vida da Leishmania donovani, mostrando a interação do parasita com 
o hospedeiro.  Adaptado (CHAPPUIS et al., 2007) 

 
 

Os parasitas disseminam-se através dos sistemas vascular e linfático e 

infectam outros monócitos e macrófagos (CHAPPUIS et al., 2007). Dependendo 

da susceptibilidade e do estado imunológico do hospedeiro, a infecção pode 

apresentar-se de forma crônica e continuar por meses a anos sem apresentar 

sinais nem sintomas. Conforme mencionado anteriormente, o vetor é infectado 

ao ingerir células infectadas do hospedeiro vertebrado (CHAPPUIS et al., 2007). 

No inseto, a Leishmania amastigota sofrerá inúmeras transformações estruturais 

passando do intestino posterior em direção a probóscida onde se transforma na 
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forma promastigota metacíclica infectante em cerca de 24-48 horas (KAMHAWI, 

2006). Apesar de permanecer infectado por toda a vida (poucas semanas), o 

inseto pode transmitir a infecção somente para um pequeno número de 

indivíduos. O flebotomíneo transmite a infecção durante o repasto sanguíneo 

seguinte, para a mesma ou outra espécie, podendo utilizar além de humanos, 

numerosos roedores e espécies de caninos como reservatórios. Existem 500 

espécies de flebotomíneos, dentre as quais cerca de 30, pertencentes a seis 

gêneros, são vetores suspeitos ou comprovados de transmitir parasitas de 

animal para animal, animal para homem e de homem para homem.  

A persistência da Leishmania após a cura clínica já tem sido 

documentada, no caso da Leishmaniose cutânea, em modelos experimentais, 

mostrando a persistência do parasita em focos na pele. Embora a persistência 

do parasita apresente um risco substancial de reativação da doença em 

hospedeiros imunocomprometidos, a partir de uma perspectiva de co-evolução, 

os benefícios para o hospedeiro são igualmente evidentes: a imunidade forte e 

de longa duração contra a reinfecção é mantida, como evidenciado pelo 

reduzido nível de resistência adquirida quando a completa eliminação do 

parasita/antígenos é alcançada (UZONNA et al., 2001; BELKAID et al., 2002; 

SCOTT et al., 2004).  

1.1.5 Diagnóstico 
 

Diferentes técnicas podem ser utilizadas para o diagnóstico de LV. Muitos 

avanços têm ocorrido nos últimos anos, mas a despeito do grande número de 

testes disponíveis para o diagnóstico da LV, nenhum apresenta 100% de 

sensibilidade e especificidade (GONTIJO, 2004). O diagnóstico clínico é 

complexo, pois a doença no homem pode apresentar sinais e sintomas que são 

comuns a outras doenças presentes nas áreas endêmicas para LV, como, por 

exemplo, doença de Chagas, malária, esquistossomose e tuberculose. O 

diagnóstico considerado padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde é a 

pesquisa de formas amastigotas no aspirado de medula óssea (DAVIES et al., 

2003), ou na punção aspirativa do fígado, baço e linfonodos. Dentre estes, o que 

apresenta maior sensibilidade é a punção do baço (98%) (GONTIJO, 2004). 

Alguns testes imunológicos podem ser utilizados para diagnóstico da LV, 

entre eles o ensaio imunoenzimático (ELISA), o teste de aglutinação direta 
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(DAT) e a reação de imunoflorescência indireta (RIFI) (GONTIJO, 2004; 

NEUBER, 2008). Os testes imunológicos apresentam limitações pois podem 

permanecer positivos durante longo tempo após o tratamento, não permitindo 

avaliação do efeito da terapia, e podem apresentar reações cruzadas com outras 

doenças.  

Não há um teste imune padrão ouro para diagnóstico da infecção por 

L.i.chagasi. O antígeno recombinante rK-39, específico para as espécies do 

complexo L. donovani, foi testado em diversas regiões do mundo (BURNS, Jr. et 

al., 1993; QU et al., 1994). Este antígeno, quando empregado no ELISA, 

mostrou 100% de especificidade e 98% de sensibilidade (BURNS, Jr. et al., 

1993). A técnica de ELISA com o SLA apresenta elevada sensibilidade sendo 

utilizado na LV para identificação de pacientes com infecção; devido a sua 

menor especificidade, o teste com SLA pode apresentar reação cruzada com 

infecções causadas por outros tripanossomatídeos, fornecendo reações falso-

positivas; já o rk-39 é bastante específico, sendo utilizado para identificação de 

pacientes com infecção aguda por LV.  

O teste de hipersensibilidade tardia (DTH) é amplamente utilizado como 

uma ferramenta epidemiológica para caracterizar populações em áreas 

endêmicas para a leishmaniose (BETTINI et al., 1983; GRAMICCIA et al., 1990; 

DYE; WILLIAMS, 1993; ALI; ASHFORD, 1993a; ALI; ASHFORD, 1993b; 

DAVIES et al., 1995; EL-SAFI et al., 2004). Ele foi introduzido em 1926, por 

Montenegro, como uma ferramenta diagnóstica para a leishmaniose cutânea e 

mucocutânea (BERN et al., 2006), e foi primeiramente usado em áreas 

endêmicas para a leishmaniose visceral, no Kênia (MANSON-BAHR; HEISCH; 

GARNHAM, 1959). Um DTH positivo indica exposição à Leishmania e acredita-

se refletir uma durável resposta imune mediada por células. Resposta positiva 

tem sido documentada há mais de 20 anos, após a exposição ao parasita 

(PAMPIGLIONE et al., 1975). O DTH é normalmente negativo em pacientes com 

doença ativa (Calazar) e torna-se positivo alguns meses ou bem depois da 

resolução dos sintomas em uma proporção de pacientes (ZIJLSTRA; EL-

HASSAN, 2001a). O teste de Montenegro é negativo durante a doença ativa, e 

os anticorpos anti-Leishmania são elevados (PEARSON; SOUSA, 1996a), sendo 

observada uma relação inversa entre a resposta DTH e a presença de 

anticorpos anti-Leishmania (BRAZ et al., 2002). 



17 
 

 

1.1.6 Tratamento 
 

O tratamento das leishmanioses, em muitas localidades, continua sendo 

realizado com antimoniais pentavalentes: antimoniato de N-metil glucamina - 

Glucantime® e estibogluconato de sódio - Pentostan®. O antimonial continua 

sendo a escolha para o tratamento da leishmaniose visceral no Brasil (SANTOS 

et al., 2002). Os esquemas terapêuticos consistem de 20 mg/kg/dia durante 20 

dias consecutivos. O antimonial é uma droga tóxica para o organismo e 

apresenta alguns efeitos colaterais, entre eles, arritmia e pancreatite aguda. 

Apesar da ampla utilização do glucantime como droga de escolha para LV, 

muitos pacientes apresentam resistência à droga e necessitam da administração 

de outras. Essa resistência ao antimonial é bem documentada na população da 

Índia, que apresenta elevadas taxas (SUNDAR, 2001). Já no Brasil, a resistência 

ao glucantime apresenta níveis muito baixos. Como tratamentos alternativos no 

Brasil, são utilizadas a anfotericina B e suas formulações lipossomais 

(anfotericina B - lipossomal e anfotericina B - dispersão coloidal), as 

pentamidinas (sulfato e mesilato) e os imunomoduladores (interferon gama e 

GM-CSF). Com exceção das duas primeiras drogas, as demais não 

apresentaram boa eficiência (GONTIJO, 2004).  

A anfotericina B é a droga leishmanicida mais potente disponível 

comercialmente, atuando nas formas promastigotas e amastigotas, tanto in vitro 

quanto in vivo. A experiência clínica acumulada com seu uso no tratamento da 

LV vem aumentando ao longo dos últimos anos. Tem sido demonstrado que 

doses menores do medicamento podem ser utilizadas sem prejuízo da eficácia 

com consequente diminuição de sua toxicidade (CARVALHO, 2000). 

A anfotericina B está indicada como primeira escolha em pacientes com 

sinais de gravidade – idade inferior a 6 meses ou superior a 65 anos, 

desnutrição grave, co-morbidades, incluindo infecções bacterianas ou uma das 

seguintes manifestações clínicas: icterícia, fenômenos hemorrágicos (exceto 

epistaxe), edema generalizado, sinais de toxemia (letargia, má perfusão, 

cianose, taquicardia ou bradicardia, hipoventilação ou hiperventilação e 

instabilidade hemodinâmica). Apesar da melhor eficiência da anfotericina B e do 

menor tempo de tratamento, em torno de sete dias, seu uso é bastante restrito 

devido ao elevado custo da droga.  
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Em alguns países como é o caso de Índia e Sudão, devido à resistência 

ao antimonial pentavalente, vem sendo utilizado o miltefosine (uma droga 

desenvolvida como um agente antitumoral) que apresenta boa resposta ao 

tratamento. A miltefosina, a primeira droga de uso oral, foi demonstrada 

apresentar boa tolerância, apesar de ser potencialmente teratogênica, o que 

limita a sua utilização por grávidas e nutrizes (PRASAD et al., 2004). As novas 

drogas, principalmente AmBisome (anfotericina B lipossomal) e miltefosina, têm 

alterado os esquemas do tratamento da LV, mas o custo das novas terapias leva 

a diferentes práticas de tratamento, de acordo com a condição socioeconômica e 

cultural de cada região (MARTY; ROSENTHAL, 2002).  

1.2 RESPOSTA IMUNE À LEISHMANIA INFANTUM CHAGASI 
 

 

A resposta imune à Leishmania pode ser avaliada com usos de modelos 

experimentais animais que podem representar a melhor forma de análise da 

infecção (MCFARLANE et al., 2008). A utilização desses modelos pode 

apresentar certas limitações na representação da condição fiel no hospedeiro 

humano em virtude de diminuir variáveis que podem influenciar na resposta 

imune, tais como: animais criados em condições específicas, com alimentação 

especial, livres de infecções, etc.  

Nesses modelos esperimentais, a resposta imune protetora observada no 

fígado inclui a formação de granulomas, que contribui para a eliminação dos 

parasitas. É observado que citocinas, tais como IFN-γ, IL-12 e baixos níveis de 

TNF contribuem para o controle do parasita nos granulomas (BACELLAR et al., 

1996; ENGWERDA et al., 2004). Já no baço, a infecção ativa é associada com 

excesso de TNF e observa-se que a formação de granulomas é nitidamente 

diminuída ou ausente. Outra citocina de grande importância é a interleucina 10 

que tem um papel central na susceptibilidade à infecção por Leishmania, tanto 

no fígado quanto no baço (MURPHY et al., 2001; MURRAY et al., 2002). 

A infecção por Leishmania é classicamente associada a uma ausência de 

resposta do tipo Th1 e expansão preferencial de células do tipo Th2. Seu 

principal alvo de colonização são os macrófagos que, embora tenham 

mecanismos eficazes para destruir patógenos intracelulares por meio de 

metabólitos tóxicos como óxido nítrico e espécies reativas de oxigênio, não 

conseguem eliminar o parasita que se evade da resposta imune do hospedeiro 
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por atenuar a via de sinalização pró-inflamatória (SUNDAR; CHATTERJEE, 

2006). 

A evolução clínica da infecção por L.i.chagasi está criticamente 

influenciada pelo desenvolvimento da resposta imune pelo hospedeiro. A 

infecção sistêmica ativa com expansão dos parasitas para o baço, fígado, 

linfonodos, medula óssea e outros órgãos está acompanhada por níveis 

elevados de anticorpos anti-Leishmania, por diminuição da produção de 

interferon-γ (CARVALHO et al., 1985; TRINCHIERI, 1997) e IL-12 e por elevação 

de IL-10 característicos da resposta tipo Th2 (CARVALHO; TEIXEIRA; 

JOHNSON, Jr., 1981; GALVAO-CASTRO et al., 1984; CARVALHO et al., 1989a; 

ZWINGENBERGER et al., 1990; GHALIB et al., 1993; BACELLAR et al., 1996; 

KHARAZMI et al., 1999; SAHA et al., 2007) (Figura 3). 

Uma característica imunológica chave da LV é a inabilidade das células 

mononucleares do sangue periférico (PBMCs) em montar uma resposta imune 

curativa (HO et al., 1983; SACKS et al., 1987b), estando este fato refletido na 

falha de células periféricas de indivíduos com LV proliferarem eficazmente ou 

produzirem interferon gama em resposta a antígenos de Leishmania 

(CARVALHO et al., 1985; CARVALHO et al., 1989b). Isso não parece ser um 

defeito inato visto que indivíduos com LV, após tratamentos, são capazes de 

montar uma resposta imune compatível com resistência à Leishmania (NYLEN 

et al., 2007), portanto há imunossupressão temporária na fase sintomática da 

doença e Leishmania específica. 

Recentes trabalhos têm mostrado que depois da estimulação com 

antígeno, as células T CD4+ e CD8+ iniciam um programa de proliferação que é 

diretamente associado com a aquisição de funções efetoras e leva, em último 

caso, à formação de células de memória. As funções efetoras adquiridas são 

associadas com a ativação dos linfócitos que é dependente do reconhecimento 

dos antígenos de Leishmania processados pelas APCs e apresentado pelo MHC 

de classe II, que é reconhecido pelo receptor das células T (TCR). A sinalização 

oriunda da interação entre os receptores promove uma série de fosforilações nas 

proteínas associadas à membrana celular, que levam a um aumento da 

produção de fatores de transcrição entre eles, NF-kB e NFAT (KORETZKY; 

MYUNG, 2001). Esses fatores aumentam a transcrição de determinados genes 

no núcleo e são essenciais para o perfil que a célula vai apresentar, ou seja, 
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promove a produção de citocinas e de outros receptores que determinam seu 

estado de ativação, como células efetoras, ou podem determinar a expressão de 

moléculas relacionadas com outras funções (Figura 4). 

 

 
Figura 3: Funções efetoras das subpopulações de células T CD4 (Th1 e Th2). A 
resposta Th1 é responsável pela resistência à infecção, enquanto a Th2 confere 
susceptibilidade a mesma. Adaptado (LOPEZ-MORENO, 2002) 
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Figura 4: Cascata de ativação de células T via TCR. A sinalização via TCR é 
responsável pela ativação de fatores de transcrição. Adaptado (KORETZKY; MYUNG, 
2001) 

 

A ativação celular é um evento imunológico chave que produz amplas 

modificações fenotípicas e funcionais nas células T. As mudanças induzidas pela 

ativação afetam muitas classes de moléculas incluindo as moléculas co-

receptoras CD4 e CD8, mas não restrita a elas, e essas mudanças estão 

envolvidas na sobrevivência, controle do ciclo celular, adesão e migração, além 

da própria função efetora (FAZEKAS DE ST; SMITH; HIGGINS, 2004). Enquanto 

a expressão de algumas moléculas é irreversivelmente alterada pela ativação de 

células T, outras sofrem sucessivos aumento e diminuição da regulação 

(FAZEKAS DE ST; SMITH; HIGGINS, 2004). Entre essas moléculas está CD69 
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que sofre um aumento na expressão mediante a ativação celular, e é 

reconhecida como uma das primeiras e mais sensíveis medidas de 

reconhecimento do antígeno na periferia, podendo ser obtida com uma pequena 

exposição ao antígeno (FAZEKAS DE ST; SMITH; HIGGINS, 2004). Outras 

moléculas como CD25, o receptor da interleucina 2, também são utilizadas como 

marcadores de ativação de células T (quando detectado com células CD8), 

sendo implicadas em muitos outros processos na resposta imune (SUZUKI et al., 

2004). 

Outros marcadores como o CD45RO podem ser utilizados para 

quantificação e determinação de células de memória, em várias fases durante o 

processo de doença e convalescência, pois são expressos apenas nessas 

células. A ativação das células não determina o surgimento apenas de células 

efetoras ativadas ou células de memória. Em muitos casos são produzidas 

células T chamadas de reguladoras ou Tregs, que atuam na resposta imune 

tendo um papel central na manutenção do balanço imunológico (MALOY; 

POWRIE, 2001) e inibição da proliferação e produção de citocinas pelas células 

T CD4 e CD8 (DIECKMANN et al., 2005), além de controlar as respostas imunes 

destrutivas contra patógenos e evitar respostas imunes contra alvos 

inapropriados, tais como auto-antígenos ou antígenos externos não prejudiciais 

(BACCHETTA; GAMBINERI; RONCAROLO, 2007). As Tregs são identificadas 

pela presença do receptor CD25 (IL2R), que se encontra na membrana dessas 

células, e pelo fator de transcrição FOXP3 (forkhead box P3), identificado no 

núcleo das células, através da permeabilização da membrana pelo anticorpo 

específico (FERNANDEZ et al., 2007). 

É reconhecido que as Tregs desempenham um papel crucial na 

homeostasia do sistema imune através da supressão de respostas imunes 

contra auto-antígenos bem como contra bactérias, vírus, parasitas e fungos 

(MILLS, 2004). Além das células T regulatórias induzíveis, tais como Tr1 e 

células Th3 que se desenvolvem a partir de células T CD4 convencionais, 

expostas a condições estimulatórias específicas, e que atuam através da 

secreção de IL-10 e TGF-β, respectivamente, a supressão exercida através das 

células T regulatórias naturais (CD4+CD25+) durante a infecção pode resultar 

em uma falha de indução de controle adequado da infecção (BELKAID; ROUSE, 

2005). 
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Uma vez ativada especificamente via TCR, as células Tregs suprimem a 

transcrição do mRNA de IL-2 e a proliferação de células T efetoras CD4 e CD8 

(BACCHETTA; GAMBINERI; RONCAROLO, 2007). Apesar de muitos estudos, 

os mecanismos de supressão não foram bem esclarecidos. Há amplo consenso, 

com comprovação, tanto em camundongos quanto em seres humanos, que as 

células Tregs suprimem principalmente através de mecanismos dependentes de 

contato célula-célula (MIYARA; SAKAGUCHI, 2007), no entanto, não se pode 

excluir a possibilidade de fatores solúveis poderem atuar através de sua 

membrana, como tem sido demonstrado em camundongos para TGF-β (HUBER 

et al., 2004; MIYARA; SAKAGUCHI, 2007). Entre as diferentes moléculas de 

superfície, CTLA4, que transfere um sinal inibitório intracelular, tem sido 

estritamente ligada a função supressora das Tregs. Em seres humanos, a alta 

expressão de granzima A tem sido detectada em células Tregs, e sua 

capacidade de lisar células-alvo ativando a via  granzima/perforina tem sido 

demonstrada como um dos mecanismos de suppressão (GROSSMAN et al., 

2004; SHEVACH, 2006). 

Outras células importantes no contexto da resposta imune que merecem 

atenção são as células conhecidas como células de memória T e B, e as células 

B efetoras de vida longa, as quais secretam constitutivamente anticorpos 

“neutralizantes” de alta afinidade, e são a base da memória imunológica 

(KAECH; WHERRY; AHMED, 2002). O compartimento de células T de memória 

consiste de ambas células T CD4+ e CD8+ que podem rapidamente adquirir 

funções efetoras para matar células infectadas e/ou secretar citocinas 

inflamatórias que inibem a replicação do patógeno. As células T CD4+ efetoras 

podem também ajudar a resposta das células B e aumentar o desenvolvimento 

de células T CD8+, através da ativação de células apresentadoras de antígenos 

ou da secreção de citocinas, tais como: IL-2, IL-4 e IL-5. Em algumas situações, 

a imunidade protetora pode ser mediada por somente um dos ramos do sistema 

imune - tais como por anticorpos ou por células T CD8+ — mas, para um 

excelente controle dos patógenos, ambas as respostas humoral e celular 

precisam ser mobilizadas (KAECH; WHERRY; AHMED, 2002). 

Vários trabalhos sugerem que a resposta imune inata desempenha um 

papel fundamental durante a resistência do hospedeiro contra a infecção pelo 

parasita intracelular. Essa resposta atua controlando o crescimento do patógeno 



24 
 

 

durante os estágios iniciais da infecção, bem como direcionando citocinas no 

micro-ambiente em que as células T parasita-específicas são fundamentais 

(TRINCHIERI et al., 1993; SCOTT; TRINCHIERI, 1995; SCHARTON-KERSTEN 

; SCOTT, 1995; SCHARTON-KERSTEN; SHER, 1997; UNANUE, 1997; 

TRINCHIERI, 1997; DENKERS; MARSHALL, 1998; STENGER; ROLLINGHOFF, 

2001).  

Neste contexto, um importante papel dos macrófagos e células NK na LV 

tem sido relatado (HARMS et al., 1991; CHAKRABARTI et al., 1996; GANTT et 

al., 2001; DE ALMEIDA; CARDOSO; BARRAL-NETTO, 2003) mostrando que a 

ativação de macrófagos, o principal alvo da Leishmania, representa um dos 

primeiros eventos ligados à resposta imune inata na infecção pelo parasita 

(TRINCHIERI, 1997); e que as células NK desempenham uma função importante 

na resposta imune durante a infecção, modulando o desenvolvimento de uma 

imunidade celular adaptativa eficiente, com produção do fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e do IFN-γ, duas citocinas importantes que dirigem a função 

efetora dos macrófagos e levam à resposta celular tipo Th1 (LASKAY; 

ROLLINGHOFF; SOLBACH, 1993; SCHARTON; SCOTT, 1993; SCHARTON-

KERSTEN; SCOTT, 1995). A ativação dos macrófagos leva à produção de IL-12 

que tem um papel muito importante, pois age estimulando a citotoxicidade e a 

produção de IFN-γ pelas células NK (TRINCHIERI et al., 1993; TRINCHIERI, 

1997). 

Outras células da imunidade inata são os polimorfonucleares (PMN) cuja 

contribuição no contexto da progressão da leishmaniose visceral humana ainda 

não tem sido muito bem investigada (PERUHYPE-MAGALHAES et al., 2005b). 

Os neutrófilos possuem atividade microbicida e fagocitária nos locais de 

inflamação. Eles apresentam uma vida curta e são os principais elementos 

celulares em muitas formas de inflamação aguda, principalmente durante o 

estágio inicial da resposta inflamatória. Apesar da função microbicida, os 

neutrófilos secretam também citocinas, proteases e quimiocinas que alteram os 

tecidos conectivos e recrutam células imunes e inflamatórias (FAURSCHOU; 

BORREGAARD, 2003; PARKER et al., 2005; NATHAN, 2006; APPELBERG, 

2007).  

Os neutrófilos também apresentam função regulatória na resposta imune 

para a infecção (SILVA; SILVA; APPELBERG, 1989; TACCHINI-COTTIER et al., 
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2000; TATEDA et al., 2001; BENNOUNA et al., 2003; APPELBERG, 2007), no 

entanto os mecanismos moleculares são pouco entendidos, sabendo-se que a 

proteção induzida por eles requer a produção de TNF-alfa e a geração de 

espécies reativas de oxigênio por macrófagos (RIBEIRO-GOMES et al., 2004). 

Os neutrófilos apresentam como funções a manutenção da defesa normal do 

hospedeiro contra microorganismos invasores, a remoção de restos teciduais e 

também agem no meio extra e intracelular matando e degradando 

microorganismos através de enzimas digestivas presentes nos seus grânulos 

citoplasmáticos. 

Os outros granulócitos de interesse são os eosinófilos, que são leucócitos 

multifuncionais implicados na patogênese de numerosos processos 

inflamatórios, incluindo infecções parasitárias por helmintos e doenças alérgicas 

(GLEICH; LOEGERING, 1984; PF, 1994; ROTHENBERG; HOGAN, 2006). Em 

resposta a diversos estímulos, os eosinófilos são recrutados da circulação para 

os locais da inflamação, onde modulam a resposta imune através de uma 

variedade de mecanismos. A ativação de eosinófilos por ligação aos receptores 

para citocinas, imunoglobulinas e complemento pode levar a secreção de um 

conjunto de citocinas pró-inflamatórias [IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13, IL-16, 

IL-18 e TGF-alfa e beta, quimiocinas (RANTES e eotaxina-1), mediadores 

lipídicos (fator ativador de plaquetas e leucotrieno C4)] (KITA, 1996). Essas 

moléculas têm efeito pró-inflamatório incluindo super-regulação dos sistemas de 

adesão, modulação do deslocamento celular, ativação e regulação da 

permeabilidade vascular, secreção de muco e contração da musculatura lisa. Os 

eosinófilos podem iniciar uma resposta imune antígeno-específica por atuar 

como uma célula apresentadora de antígenos (APCs). Além disso, podem servir 

como principal célula efetora induzindo dano tecidual e disfunção por liberação 

de grânulos protéicos tóxicos e mediadores lipídicos (GLEICH; ADOLPHSON, 

1986). Essas células, bem como os neutrófilos, exercem uma atividade anti-

Leishmania através da fagocitose e morte dos parasitas (PERUHYPE-

MAGALHAES et al., 2005b).     

A resolução da infecção por Leishmania e a proteção contra a reinfecção 

correlacionam-se com o restabelecimento da resposta Th1 e aumento dos níveis 

de interleucina 12 e interferon gama em resposta aos antígenos de Leishmania. 

A exposição ao IFN-γ produzido por Th1 ou por linfócitos CD8+, ou o contato 
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direto com células T CD4+ Leishmania-específicas, ativa os macrófagos para 

matar os amastigotas intracelulares (SCOTT, 2003). Uma vez resolvida a 

infecção, os humanos são tipicamente resistentes à doença com as espécies 

infectantes de Leishmania, a menos que se tornem imunocomprometidos 

(ZIJLSTRA; EL-HASSAN, 2001b).  

A escassez de informações na literatura científica a respeito do perfil de 

ativação, memória e células regulatórias em PBMCs de indivíduos sintomáticos 

para a LV e após o processo de cura clínica, levou-nos à realização do presente 

estudo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar o perfil de ativação, memória e células T regulatórias de indivíduos 

infectados por Leishmania infantum chagasi. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar o perfil de ativação por meio do marcador CD69 em 

células T CD4 e CD8 e CD25 para as células T CD8, em pacientes 

sintomáticos para a leishmaniose visceral, curados com menos de 

um ano e com pelo menos 10 anos; 

• Determinar o perfil de memória utilizando o marcador CD45RO para 

as células T CD4 e CD8 em pacientes sintomáticos, curados com 

menos de um ano e com pelo menos 10 anos; 

• Determinar o perfil de células T regulatórias em pacientes 

sintomáticos, curados com menos de um ano e com pelo menos 10 

anos, por meio dos marcadores CD25 (para células T CD4) e do 

fator de transcrição FOXP3. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

Participaram do estudo indivíduos residentes em áreas endêmicas para 

Leishmaniose visceral do Estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5: Localização espacial do RN Fonte: http://images.google.com.br/imghp?hl=pt-
BR&tab=wi 

 

2.2 POPULAÇÃO ESTUDADA 
 

A população incluída no estudo foi composta por 50 indivíduos, divididos 

em seis grupos: LV sintomática (n=9); LV pós-tratamento, curados entre pelo 

menos três meses e menos de um ano (n=10); LV pós-tratamento curados com 

pelo menos dez anos (n=9); um grupo que perdeu o DTH (n=6) e um grupo 

mantenedor de DTH positivo (n=9), além do grupo controle (n=7) composto por 

indivíduos residentes na área endêmica para LV, que apresentavam teste de 

Montenegro negativo e ausência de anticorpos anti-Leishmania. Estes últimos 

indivíduos foram utilizados como controles de exposição à Leishmania. Os 

marcadores de cada perfil foram analisados considerando três condições: em 

presença de SLA, em ausência e ex-vivo. Excluímos do estudo indivíduos com 

HIV, tuberculose e outras infecções bacterianas. 
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2.3 COLETA DE AMOSTRAS E ISOLAMENTO DAS CÉLULAS 
MONONUCLEARES DE SANGUE PERÍFÉRICO 
 

Foram coletados 20 ml de sangue de cada participante em tubos contendo  

citrato ou heparina como anticoagulante. A separação das células 

mononucleares do sangue periférico (PBMCs) se deu por gradiente de Ficoll-

Hypaque. Resumidamente, as células do sangue total foram diluídas em solução 

salina e adicionadas no tubo com ficoll, sendo centrifugadas a 1450 rpm por 30 

minutos à 30oC. Depois foi extraída a camada leucocitária, sendo lavadas em 

solução salina. Foi realizada a contagem das células, ajustando para 107/mL, 

utilizando meio RPMI-1640 (Gibco, UK). 

2.4 AVALIAÇÃO DOS TIPOS CELULARES  
 

As análises celulares foram realizadas através da citometria de fluxo 

utilizando o citômetro BD FACSCANTO II (BD Biosciences). A análise foi 

realizada no dia da coleta do sangue (ex-vivo) e após 18 horas de estímulo com 

e sem antígenos solúveis de Leishmania (SLA). O SLA foi preparado de um 

isolado de Leishmania obtido de indivíduo residente em Natal. O isolado foi 

gentilmente tipado por isoenzimas pela Dra. Eliza Cupolillo (FIOCRUZ- Rio de 

Janeiro). 

Para marcação ex-vivo, as células foram ajustadas para a concentração de 

107/mL, foram plaqueadas na quantidade de 20 μL/poço, adicionando-se os 

anticorpos anti-CD4 FITC, anti-CD69 PE, anti-CD4 CY, anti-CD45RO FITC, anti-

CD8 PE, anti-CD8 CY (BD Pharmingen) e anti-CD25 PE (eBioscience), diluídos 

previamente em solução diluidora de anticorpos. Foram incubados por 15 

minutos à 4oC, centrifugados e ressuspensos em PBS 1X; logo depois foram 

fixados com formaldeído 4% e mantidos assim até o momento da leitura no 

aparelho. 

Células na concentração de 107/mL foram incubadas por 14 horas em 

estufa de CO2 a 37oC, com e sem estímulo por SLA. Após o tempo indicado,  

foram adicionados 10 μL de Brefeldina A (1 mg/mL) para cada mL de cultura e 

seguiu-se nova incubação em estufa de CO2 por 4 horas. Após a incubação, as 

células foram centrifugadas por 8 minutos a 1300 rpm, em seguida foi feita a 

marcação de superfície das células dos poços com e sem estímulo, utilizando-se 

os marcadores: anti-CD4 FITC, anti-CD69 PE, anti-CD4 CY, anti-CD45RO FITC, 
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anti-CD8 PE, anti-CD8 CY (BD Pharmingen) e anti-CD25 PE (eBioscience) 

diluídos em solução diluidora de anticorpo. A solução foi incubada por 15 

minutos a 4oC, em seguida foram adicionados 150 μL/poço de PBS 1X gelado. 

Seguiu-se nova centrifugação de 8 minutos a 1300 rpm; em seguida 

ressuspendeu-se as células em PBS 1X e adicionou-se formaldeído 4%. As 

células foram mantidas assim até o momento da leitura. 

Para a marcação intracelular foi utilizado o anticorpo anti-FOXP3 PE (BD 

Pharmingen). Os poços com superfície celular marcada foram centrifugados por 

8 minutos a 1300 rpm; em seguida foi adicionado PBS e feita nova centrifugação 

de 8 minutos a 1300 rpm com posterior adição de 150 μL/poço de tampão de 

permeabilização (PBS 1X, 0,5% de BSA, 2mM de Azida, 0,5% de Saponina). As 

amostras foram incubadas por 10 minutos à temperatura ambiente; seguiu-se 

nova centrifugação e adição do anticorpo para marcação intracelular diluído em 

tampão de permeabilização. Seguiu-se incubação de 30 a 45 minutos à 

temperatura ambiente; após isso, repetiu-se duas vezes a adição de 150 

μL/poço de tampão de permeabilização e centrifugação de 8 minutos a 1300 

rpm. Seguindo, ressuspendeu-se os poços em WASH B (PBS 1X, 0,5% de BSA, 

2mM de Azida), centrifugou-se novamente, ressuspendeu-se em PBS 1X e 

adicionou-se formaldeído 4%, estando as amostras prontas para a leitura. A 

captação dos dados foi feita utilizando-se o software BD FACSDiva (BD 

Biosciences). 

2.5 DETERMINAÇÃO DE INFECÇÃO POR L.i.chagasi 
 

 

A determinação da infecção por L.i.chagasi foi também avaliada pela 

presença de anticorpo anti-Leishmania usando-se um lisado solúvel de 

promastigotas de Leishmania oriundo de um isolado de um paciente com LV 

procedente de Natal (SLA) e o antígeno recombinante rk-39  (BRAZ et al., 2002). 

As placas foram sensibilizadas com o antígeno rk-39 ou SLA, sendo incubadas 

por 18 horas a 4ºC. Para o rk-39 foram pipetados 100 ng/poço do antígeno em 

tampão carbonato-bicarbonato pH 9,6 e para a fração solúvel 250 ng/poço no 

mesmo tampão. Em seguida, as placas foram bloqueadas, adicionando-se 

PBSTween 1% (200 μL/poço) e incubadas à temperatura ambiente por 1 hora. 

Após o bloqueio, as placas foram lavadas com PBSTween0,1% por 4 vezes (200 

μL/poço). Os soros foram diluídos em PBSTween 0,1% nas diluições 1:100 (rk-
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39), 1:500 (SLA), foram plaqueados em duplicata e encubados 1 hora à 

temperatura ambiente, para então serem lavados com PBSTween 0,1% por 4 

vezes. Para o antígeno rK-39 e SLA foi adicionado anti-IgG humana na diluição 

1:2000 com PBSTween 0,1%. Após 1 hora, as placas foram lavadas com PBS-

Tween 0,1% por 4 vezes. Em seguida, foi adicionado o cromógeno ABTS e 

substrato H2O2 (100 μL/poço) diluídos em tampão citrato-fosfato pH 4,2, sendo a 

placa envolvida com papel laminado e encubada ao abrigo da luz por 30 minutos 

até a reação ser interrompida pela adição de 100μL/poço de SDS 5%. A 

densidade óptica utilizada para leitura foi a 405 nm (BRAZ et al., 2002).  

2.6 TESTE DE MONTENEGRO 
 

 

A hipersensibilidade tardia a antígenos de Leishmania foi avaliada pelo 

tamanho da enduração resultante da inoculação de 0,1 ml do antígeno a 3 cm da 

dobra cubital no antebraço dos indivíduos estudados. A reação no hospedeiro 

gera a formação de um endurado que foi medido de 48/72h depois da 

inoculação. A formação do endurado está relacionada à resposta imune Th1, 

associado ao controle da infecção pela L. infantum chagasi. A leitura foi 

realizada pela técnica de Sokal JE e cols (SOKAL, 1975) e os endurados com 

diâmetro ≥5mm são considerados positivos. O antígeno utilizado foi gentilmente 

cedido pelo Centro de Pesquisa e Produção de Imunobiológicos (CPPI, Curitiba, 

Paraná). 

 2.7 ANÁLISE DA CARGA PARASITÁRIA PELA qPCR EM TEMPO REAL 
 

 

A carga parasitária foi determinada no sangue periférico de 20 indivíduos 

(4 sintomáticos, 9 curados há menos de um ano, 3 curados há pelo menos 10 

anos e 4 controles DTH negativos), utilizando qPCR em tempo real, sistema de 

amplificação TaqMan® RT-PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). O 

sinal de fluorescência emitido pelo fluoróforo da sonda TaqMan® foi detectado 

em tempo real no equipamento ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA). A quantificação da carga parasitária foi realizada por meio de 

uma curva padrão utilizando diferentes quantidades de promastigotas.  

Os iniciadores e a sonda utilizados na qPCR em tempo real foram obtidos 

com base na sequência gênica disponível no banco de dados do NIH 
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(www.ncbi.nlm.nih.gov) (GIBSON et al., 2002; MARY et al., 2004) e estão 

descritos na Tabela 1. 
 

 
TABELA 1. Iniciadores e sondas marcadas utilizadas nas PCRs em Tempo real 

Primer/Sonda Sequência Temp. fusão 
Tamanho 

do 
produto 

kDNA FW CTTTTCTGGTCCTCCGGGTAGG 59.1 °C  

kDNA RV CCACCCGGCCCTATTTTACACCAA 61.4 °C  

kDNA 

Taqman®Probe 

5’FAM/3’TAMRA 

TTTTCGCAGAACGCCCCTACCCGC 65.8 °C 

140 bp 

 
 

Foi extraído DNA total, sendo utilizado 80 ng de DNA por poço, que foi 

amplificado pela PCR em tempo real, utilizando-se iniciadores a 3,75 μM e 

sonda de detecção marcadas com FAM a 2,5 μM para kDNA de Leishmania 

infantum chagasi. Os demais reagentes foram fornecidos em solução 2x 

concentrada denominada Master Mix contendo dNTPs, enzima AmpliTaq Gold® 

DNA Polimerase, uma referência passiva e tampão de reação Gold PCR 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Foi utilizado volume final de 10 µL 

por reação em duplicata. 

O programa da PCR em tempo real utilizado foi constituído de: (1) um 

ciclo de 2min a 50ºC; (2) um ciclo de 10min a 95ºC; (3) 40 ciclos de 15s a 95ºC 

(desnaturação) e 1min a 60ºC (hibridização e extensão). Os sinais de 

fluorescência emitidos pelos fluoróforos das sondas TaqMan® foram detectados 

pelo equipamento ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa Sequence Detection 

Software v2.0.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA EUA) que gera curvas 

semi-logarítmicas dos sinais de amplificação. Esse programa fornece o 

parâmetro ciclo em que o sinal de fluorescência é significativo, denominado 

cycle treshold (Ct) (BUSTIN, 2000; LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). Para cada 

amostra, o Ct de cada gene é registrado e comparado com a curva padrão. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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A eficiência da reação foi calculada de acordo com a inclinação da curva 

gerada pela seguinte fórmula: E =10-1/á -1 x 100, onde á é a inclinação da curva 

(PFAFFL, 2001). Segundo Livak & Schmittgen (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001), 

para a PCR em tempo real ter alta eficiência, a inclinação da curva-padrão deve 

ser próximo de -3,3. 

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparação entre os grupos 

submetidos à estimulação pelo SLA; Wilcoxon, para avaliar amostras pareadas, 

e de Mann Whitney foi utilizado para comparação entre amostras independentes. 

As análises foram realizadas usando o Prism (Graph Pad Software, San Diego, 

CA, EUA) e um valor de P <0,05 foi considerado significativo. 
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3. RESULTADOS 
 

Características da população estudada 
As características demográficas da população estudada são mostradas 

na tabela abaixo, onde observamos que 52% dos indivíduos do grupo eram 

compostos por homens, com idade entre 11 e 61 anos; já as mulheres (48%) 

apresentaram idade entre 6 e 32 anos. A idade média apresentada no grupo de 

LV sintomático foi de 32,1 (± 14,2) anos e estavam em média a 3,3 dias de 

tratamento. Em curados com menos de um ano a média de idade foi de 27,7 (± 

14,9) anos, e esses indivíduos estavam em média a 193,5 dias após o 

tratamento, enquanto nos curados com pelo menos 10 anos a média foi em 

torno de 17,5 (± 12,1) anos e a média do tempo após tratamento foi de 4457,5 

dias. No grupo dos que perderam o DTH a média de idade foi de 33 (± 18,1) 

anos, e nos mantenedores de DTH a média de idade foi em torno de 50,7 (± 

17,6) anos. O grupo controle apresentou média de idade em torno de 17,1 (± 

3,5) anos (Tabela 2).  
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TABELA 2. Características da população estudada 

 

Nota: Número de indivíduos em parêntese. Valores mostrados em números absolutos ou como média ± dp 

Variáveis Grupos Total 
 LV Controle 

DTH (n=7) 
Perda 
DTH 
(n=6) 

 

DTH+/DTH+ 
(n=9) 

 LV 
sintomático 

(n=9) 

Curado < 
1ano (n=10) 

Curado > 10 
anos (n=9) 

N=50 

Sexo 
Masculino 6 8 4 2 1 5 26 
Feminino 3 2 5 5 5 4 24 

Total   9 10 9 7 6 9 50 
Idade (anos)  32,1 ± 14,2 27,7 ± 14,9 17,5 ± 12,1 17,1 ± 3,5 33 ± 18.1 50.7 ± 17.6  

Tempo de 
tratamento (dias) 

  
3,3 ± 2,6 193,5 ± 97,8 4457,5 ± 728,1 não se 

aplica 
não se 
aplica 

não se 
aplica 
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Foi realizada sorologia em todos os grupos, utilizando os antígenos rK-39 

e antígeno solúvel de Leishmania (SLA). Para o antígeno rK-39, foi observado 

uma densidade óptica (DO) em média de 1,973 ± 0,542 para LV sintomáticos, 

1,862 ± 0,612 para curados com menos de um ano, e 0,441 ± 0,558 para 

curados há pelo menos 10 anos, enquanto o grupo controle apresentou média 

de 0,1128 ± 0,031. A média de OD para o SLA foi de 0,8579 ± 0,565 para LV 

sintomáticos, 0,2427 ± 0,086 para curados com menos de um ano, e de 0,1741 ± 

0,181 para curados há 10 anos. O grupo controle apresentou uma OD média de 

0,0772 ± 0,049 (Figura 6). Os pacientes com LV pós-tratamento apresentavam o 

teste de Montenegro positivo, enquanto os indivíduos LV em tratamento e os 

controles apresentavam o teste negativo.  

 
 

 
Figura 6: Avaliação da presença de anticorpos anti-Leishmania usando SLA e antígeno 
rk-39, mostrando resultado negativo para ambos os antígenos em indivíduos controles 
na área endêmica para LV. 
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Avaliação do nível de Ativação celular  
 

 

Para a análise da ativação celular foram utilizados os marcadores 

CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25, marcadores bem estabelecidos para 

determinação do quadro de ativação celular. Diferenças na ativação linfocitária 

induzida por SLA entre os grupos LV sintomático, LV recuperado e indivíduos 

expostos a Leishmania foram observadas (p<0,001). As células oriundas de 

indivíduos com LV sintomática apresentavam menor ativação quando 

comparadas com células obtidas de indivíduos na fase pós-tratamento, seja com 

menos de um ano (p= 0,0007) ou com 10 anos pós-tratamento (p= 0,0003). 

Indivíduos com LV sintomática também apresentaram menor ativação celular 

quando comparados com indivíduos aparentemente não infectados por 

Leishmania, tanto para CD4/CD69 (p= 0,0007) quanto para CD8/CD69 (p= 

0,0027). No entanto não foi observada diferença com relação ao marcador 

CD8/CD25 (p= 0,6620) entre os pacientes com LV sintomática e os indivíduos 

controle DTH negativos (Figuras 7, 8 e 9). Não foi observada diferença 

estatística significante quando foi comparada a resposta frente ao SLA em 

indivíduos curados com menos de um ano e curados com pelo menos 10 anos 

para os três marcadores (p= 1,000 para CD4/CD69; p= 0,9452 para CD8/CD69 e 

p= 0,6282 para CD8/CD25), mas foram encontradas diferenças entre curados e 

controles da área endêmica para os três marcadores (p= 0,0012 para CD4/CD69 

e CD8/CD25; p= 0,0082 para CD8/CD69) (Figura 9). Também não foi 

encontrada diferença estatística significante entre o grupo controle e o grupo dos 

que perderam a resposta DTH.  
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Figura 7: Avaliação da ativação celular em indivíduos com LV em tratamento e em 
curados. A-B, sintomáticos para LV; C-D, curados com menos de um ano; E-F, curados 
há pelo menos 10 anos. A figura mostra duas condições distintas: após estímulo com 
SLA (A, C, E) e na condição ex-vivo (B, D, F). 
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Figura 8: Avaliação da ativação celular em indivíduos controles DTH-/Ab-, indivíduos 
que perderam o DTH e em indivíduos assintomáticos para LV (DTH+/DTH+). A-B, 
controles DTH-/Ab-; C-D, indivíduos que perderam o DTH; E-F, indivíduos 
assintomáticos para LV. A figura mostra duas condições distintas: após estímulo com 
SLA (A, C, E) e na condição ex-vivo (B, D, F). 
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Figura 9: Perfil de ativação linfocitária em culturas estimuladas com SLA nos 4 grupos 
estudados. O grupo sintomático apresenta diminuição da ativação dos linfócitos T após 
estimulação com SLA (p = 0,0007). 

 

Quando analisada a quantidade de células ativadas ex-vivo nos diferentes 

grupos observamos diferenças com p<0,01 para os três marcadores. Uma maior 

quantidade de células ativadas foi encontrada no grupo dos indivíduos 

sintomáticos (aproximadamente 9% para CD4/CD69, 12% para CD8/CD69 e 

7,5% para CD8/CD25). O grupo dos indivíduos curados a menos de um ano 

apresentou mediana em torno de 3,5% para CD4/CD69, 5% para CD8/CD69 e 

2,3% para CD8/CD25; quando comparamos os grupos, observamos que houve 

diferença entre sintomáticos e curados com menos de um ano para todos os 

marcadores (p= 0,0002 para CD8/CD69 e CD8/CD25; p= 0,0017 para 

CD4/CD69), enquanto não encontramos diferença entre curados com menos de 

um ano e pelo menos 10 anos (p= 0,0653 para CD8/CD69 e p= 0,9048 para 

CD8/CD25) com exceção do marcador CD4/CD69 (p= 0,0101). Não observamos 

diferença estatística significante entre o grupo controle e os que perderam DTH, 
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com exceção do marcador CD8/CD69 (p= 0,0221). O grupo controle apresentou 

um perfil de ativação semelhante aos indivíduos curados há mais de 10 anos, 

com exceção do marcador CD8/CD69 que apresentou diferença estatística 

significante entre os grupos (p= 0,0229) (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Comparação do nível de células T ativadas entre grupos na condição ex-vivo. 
O grupo sintomático apresenta maior ativação dos linfócitos T (p = 0,0002), enquanto o 
grupo de curados apresenta níveis semelhantes (p = 0,9048). 

 

Quando avaliada a capacidade de resposta frente ao estímulo, os 

indivíduos sintomáticos para a leishmaniose responderam ao SLA apresentando 

p= 0,0078 para CD4/CD69, p= 0,0156 para CD8/CD69 e p= 0,0078 para 

CD8/CD25 quando comparados com amostras sem SLA. No grupo dos 

indivíduos curados a menos de um ano, houve resposta de ativação frente ao 

estímulo com p=0,0313 para CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25 quando 

comparado com amostras sem SLA. No grupo dos indivíduos curados com pelo 
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menos 10 anos, também houve resposta de ativação frente ao estímulo com 

p=0,0156 para CD4/CD69, CD8/CD69 e para CD8/CD25 quando comparado 

com amostras sem SLA. As amostras controle foram também analisadas, 

mostrando resposta frente ao estímulo com SLA quando comparadas com 

amostras sem SLA (p= 0,0313 para CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25) 

(Figura 11). Também houve resposta frente ao estímulo no grupo dos que 

perderam o DTH e no grupo dos mantenedores do DTH (p= 0,0039 para 

CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25). 
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Figura 11: Resposta de ativação frente ao estímulo com SLA nos diferentes grupos. 
Aumento da quantidade de células ativadas em todos os grupos, após estímulo com 
SLA. 
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Células T de memória 
 

 

Para a análise de células T de memória, foram utilizados os marcadores 

CD4/CD45RO e CD8/CD45RO, que foram avaliados somente na condição ex-

vivo com os mesmos grupos analisados na ativação celular. A análise das 

células T CD4 e CD8 de memória mostrou que indivíduos em fase aguda da 

infecção apresentam uma menor quantidade de células quando comparados aos 

curados e ao grupo controle. Nesses indivíduos, o percentual de células T CD4 

de memória apresentou-se em torno de 20% e para células T CD8 esse 

percentual foi duas vezes menor, ficando em torno de 10%. Já no grupo dos 

curados com menos de um ano, o percentual foi de aproximadamente 50% 

(CD4) e 23% (CD8). No grupo controle encontramos um percentual de 

aproximadamente 40% para CD4 e 16% para CD8. Houve diferença significativa 

entre todos os grupos com p= 0,0019 para CD4/CD45RO e p= 0,0332 para 

CD8/CD45RO. Não houve diferença significativa para CD4/CD45RO e 

CD8/CD45RO entre indivíduos curados com menos de um ano, com pelo menos 

10 anos, indivíduos controle DTH negativo, indivíduos que perderam o DTH e os 

mantenedores de DTH, mas houve diferença estatística significante para 

CD4/CD45RO (p= 0,0002) e para CD8/CD45RO (p= 0,0110) entre os indivíduos 

sintomáticos e curados a menos de um ano (Figura 12). 
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Figura 12: Comparação entre grupos de células T CD4 e CD8 de memória na condição 
ex-vivo. Níveis semelhantes de células de memória entre os curados, mostrando a 
persistência dessas células após a cura clínica (p> 0,05). 

 
Células T regulatórias 
 

 

O percentual de células T CD4 regulatórias (Treg) foi avaliado nos grupos 

por meio dos marcadores CD25 e FOXP3, na condição ex-vivo e na presença e 

ausência de SLA. Em todos os grupos, a resposta de células T frente ao 

estímulo com SLA apresentou significância quando comparado com amostras 

sem estímulo, mostrando que após estímulo por SLA há aumento na frequência 

de células T regulatórias (Figura 13). Comparando a resposta frente ao estímulo 

entre os grupos por meio do marcador CD4/CD25 observamos diferenças entre 

os grupos com p= 0,0022 e notamos que indivíduos em fase aguda da infecção 

apresentam um menor percentual de células Treg responsivas 

(aproximadamente 7,5%) quando comparado com indivíduos curados e com o 

grupo controle, apresentando uma aparente elevação de células Treg após a 

cura, fato também observado quando utilizado o marcador CD4/FOXP3 (p= 

0,0016 entre grupos) (Figura 14). Houve diferença significativa quando 

comparada a resposta frente ao estímulo nos indivíduos sintomáticos e curados 

a menos de um ano para CD4/CD25 (p= 0,0200) e para CD4/FOXP3 (p= 

0,0012); não encontramos diferença estatística significante entre o grupo dos 

indivíduos curados e entre os curados e o grupo controle para os dois 

marcadores, mas encontramos diferença entre o grupo controle e os que 
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perderam o DTH para o marcador CD4/CD25 (p= 0,0152). Já na avaliação do 

perfil de células Treg na condição ex-vivo para o marcador CD4/CD25, 

encontramos diferença entre os grupos com p= 0,0104. Essa diferença ocorreu 

em virtude da dessemelhança observada quando comparado o grupo de 

sintomáticos com o grupo de curados a menos de um ano (p= 0,0017), 

apresentando menor percentual de células Treg durante a fase sintomática 

(Figura 14). Não foi observada diferença entre o grupo dos curados, e entre 

curados e o grupo controle na condição ex-vivo. 

 

 
Figura 13: Resposta de células T regulatórias frente a estímulo mostrando a diferença 
entre grupos. Aumento da quantidade de células Tregs após estímulo.
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Figura 14: Comparação da resposta de Tregs entre grupos após estímulo e na condição 
ex-vivo. Menor número de células durante a fase aguda da LV após estímulo e na 
condição ex vivo (p <0,05).  
 
Análise da carga parasitária 
 

 

A PCR em tempo real foi utilizada para estimar a parasitemia por 

Leishmania nos indivíduos dos grupos de curados e no grupo controle. Foi 

observada amplificação em seis indivíduos testados, sendo quatro pertencentes 

ao grupo dos sintomáticos para LV e dois indivíduos do grupo dos curados com 

menos de um ano. Com base na quantidade de sangue utilizado para a 

realização do experimento podemos estimar uma quantidade média de 3064,4 

promastigotas/mL para os indivíduos sintomáticos, e 40,1 promastigotas/mL para 

um dos curados com menos de um ano e 22,3, para o outro. (Tabela 3) 
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TABELA 3. Avaliação da parasitemia entre os grupos  

Grupos  

Total 
n=20  

LV  
Controle  

DTH  
(n=4)  

   

LV 
sintomático  

(n=4)  

Curados < 
1 ano  
(n=9)  

Curados > 
10 anos  

(n=3)  

Presença 
amplificação DNA 

parasita  
4  2  0  0  6  

Média  
promastigotas/mL  

3064,4 ± 
5219,8  

40,1  
22,3  Negativa  Negativa  

 

Nota: Número de indivíduos em parêntese. Valores mostrados em números absolutos ou como média ± dp 
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4. DISCUSSÃO 
 

Os mecanismos que explicam a falta de controle do crescimento e 

propagação de parasitas na LV humana são pouco conhecidos. A maioria dos 

humanos infectados com espécies visceralizantes de Leishmania nunca 

desenvolvem a doença. Não se sabe como é feito o controle da infecção nessas 

pessoas, mas a baixa resposta Th1 antígeno-específica em PBMCs de 

pacientes com LV é, provavelmente, relacionada com a progressão da doença. 

Acredita-se que não há nenhum defeito inerente à resposta Th1 induzida por 

antígeno, pois após a cura os mesmos indivíduos respondem bem ao estímulo 

(NYLEN; GAUTAM, 2010). A maioria das evidências clínicas aponta que a 

resposta regulatória no hospedeiro, gerada para limitar os danos colaterais de 

tecidos, promove a disseminação e crescimento de microorganismos em 

infecções crônicas, como a LV (NYLEN; GAUTAM, 2010). 

A manutenção da resposta das células T é uma característica essencial na 

proteção contra inúmeras doenças infecciosas e a manutenção de respostas 

duradouras por meio de vacinas é objeto de grande interesse dos 

pesquisadores. A relação entre a resposta de células T efetoras e as células de 

memória, particularmente em humanos, não é bem compreendida, levando-nos 

a tentar obter mais informações que promovam uma maior elucidação da relação 

direta entre esses tipos celulares. 

As informações acerca do perfil de ativação de células T durante a 

leishmaniose visceral e após a cura são escassas na literatura. Sabe-se que a 

ativação celular é um evento imunológico chave que garante o combate eficaz 

contra parasitas que penetram no hospedeiro, ou seja, uma resposta celular 

eficiente é que garante o sucesso no controle da infecção (CARVALHO et al., 

1989c), sendo a ausência de controle determinada por resposta Th específica no 

hospedeiro. No caso da leishmaniose visceral, o deslocamento do balanço entre 

a resposta Th1 e Th2 para o polo da segunda determina o sucesso da infecção e 

garante a proliferação eficaz do parasita. As citocinas do perfil Th2 inibem a 

resposta Th1 e evitam a ativação dos macrófagos, principal alvo do parasita.  

A ativação celular de células T foi avaliada em nosso trabalho com o 

objetivo de melhor compreender como a mesma se comporta em indivíduos 

sintomáticos e em indivíduos curados, tentando fazer uma correlação entre a 
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ativação e os fenótipos apresentados pelos indivíduos, podendo constituir-se no 

futuro em uma possível ferramenta, como um biomarcador, para avaliar o 

processo de cura clínica e talvez predizer quais indivíduos de áreas endêmicas 

estão mais susceptíveis a desenvolver a leishmaniose visceral.  

Um dos resultados que nos chamou a atenção neste trabalho, foi o fato de 

que no grupo dos indivíduos curados há pelo menos 10 anos, a resposta frente 

ao antígeno solúvel de Leishmania (SLA) é similar à observada em indivíduos 

curados a menos de um ano, observada tanto para CD4/CD69 quanto para 

CD8/CD69 e também para o marcador CD8/CD25. Os nossos dados confirmam 

os achados de Lacerda, H.G. (dados não publicados) que encontrou níveis 

elevados de IFN-γ, IL-12 e TNF-α em indivíduos que tiveram história de LV no 

passado, com mediana em torno de 8 anos, após estímulo por SLA. Nesse 

trabalho, Lacerda mostra que as citocinas encontradas são do perfil Th1 o que 

confirma os nossos resultados de resposta eficiente contra o parasita mesmo 

muitos anos após a cura clínica. Esse dado nos dá forte indício de que a 

resposta contra Leishmania, uma vez estabelecida, apresenta um caráter 

duradouro o que pode explicar uma característica marcante na leishmaniose 

visceral que é a resistência a re-infecções (salvo em casos de depressão da 

imunidade), fato não observado em outras infecções como a malária. 

Pudemos observar que a ativação de células T CD8 é maior que de células 

T CD4, tanto em resposta ao estímulo por SLA como também na condição ex-

vivo, mas não podemos afirmar se essa maior quantidade é devida às condições 

naturais da resposta imune ou se ela pode ser explicada pela característica da 

resposta das células T CD8, que foi demostrada (KAECH; WHERRY; AHMED, 

2002) apresentar requerimentos diferentes das células T CD4 no que diz 

respeito a necessidade de moléculas co-estimulatórias, apresentando a 

capacidade de se transformar em células efetoras de forma mais rápida.  

Outra informação que pudemos obter foi que a ativação celular mostrada 

por meio dos três marcadores (CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25), 

demonstrou que a cura clínica está associada a uma maior capacidade de 

resposta ao SLA, mas essa resposta não difere em indivíduos curados a menos 

de um ano e há pelo menos 10 anos. Essa inabilidade de responder de forma 

efetiva ao antígeno durante a fase sintomática da infecção pode estar 

diretamente relacionada ao sucesso da infecção. O que observamos não é 
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ausência de resposta frente ao estímulo, como podemos observar ao analisar a 

Figura 9, mas uma resposta pequena quando comparada à observada em 

indivíduos curados e até mesmo em indivíduos controle, fato que nos chamou a 

atenção. De alguma forma a Leishmania consegue impedir a resposta de forma 

eficaz (TANNER, 1996a), fato que talvez esteja relacionado à carga parasitária e 

ao estado imunológico do hospedeiro.  

Os pacientes do grupo controle apresentaram resposta frente ao estímulo 

por SLA, um dado bastante interessante, já que foi observada ausência de 

resposta no teste intradérmico (DTH negativo) para esses indivíduos, além de 

sorologia negativa para Leishmania. Ou seja, era de se esperar que esses 

indivíduos não tivessem entrado em contato com o parasita e por isso não 

responderiam ao estímulo por SLA, como sugerido por Sassi A. e cols, 2005 

(SASSI et al., 2005). Este mostrou em seu trabalho que indivíduos saudáveis 

nunca expostos a Leishmania infantum não respondem ao estímulo por SLA. 

Nesse trabalho sugere-se que indivíduos não infectados de área endêmica são 

aqueles sem história prévia de doença, com DTH negativo e sem capacidade de 

responder ao estímulo por SLA.  

Com base nos nossos achados de ativação celular, podemos sugerir que 

talvez grande parte dos indivíduos da área endêmica do nosso estado já 

entraram em contato com o parasita, mesmo aqueles que por apresentarem 

sorologia e DTH negativos não eram considerados indivíduos assintomáticos 

mas sim não-infectados. Ao que parece, os indivíduos com DTH e sorologia 

negativas não conseguem elicitar uma resposta humoral capaz de produzir 

anticorpos específicos contra o parasita, para tornar o teste sorológico positivo, 

nem conseguem gerar uma resposta celular satisfatória para tornar o teste de 

Montenegro positivo.  

A ativação celular recente, marcada por CD69, foi demonstrada por 

Antonelli e cols (ANTONELLI et al., 2005) utilizando o modelo da leishmaniose 

cutânea, em que eles mostraram uma correlação positiva entre o tamanho do 

endurado do DTH e a frequência de células T CD4 recentemente ativadas 

(CD4+CD69+) e, em contraste, altas frequências de células T CD8 recentemente 

ativadas foram correlacionadas com um pequeno endurado do DTH. Acredita-se 

que a ativação de células T CD4 está envolvida na formação de uma resposta 
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DTH mais intensa e que a ativação de células T CD8 tenha um papel regulatório 

na formação do DTH, inibindo a formação do endurado.  

A correlação encontrada por Antonelli e cols não pode ser utilizada para  a 

leishmaniose visceral pois não só nos pacientes com LV mas também nos 

tratados houve predominância de células CD8+CD69+ em detrimento de células 

CD4+CD69+.  

Outra condição analisada na ativação celular foi a ex-vivo, que foi avaliada 

entre os quatro grupos de estudo. Pudemos observar um comportamento 

contrário ao encontrado quando as células eram submetidas a estímulo por SLA, 

mostrando que durante a doença ativa encontramos uma maior quantidade de 

células ativadas para os marcadores CD4/CD69, CD8/CD69 e CD8/CD25, e que 

a quantidade diminui no decorrer da cura clínica, apresentando diferença 

estatística entre curados a menos de um ano e há pelo menos 10 anos apenas 

no marcador CD4/CD69.  

Os nossos resultados diferem dos resultados encontrados em pacientes 

com leishmaniose cutânea, que apresentam ativação de CD4/CD69 em torno de 

1% (GAZE et al., 2006; CARVALHO et al., 2007), enquanto  nosso grupo 

encontrou na leishmaniose visceral uma ativação em torno de 9%, que corrobora 

os resultados encontrados por Bimal e colaboradores (BIMAL et al., 2008). O 

aumento da ativação durante a fase aguda da LV sugere que embora haja 

ativação celular maior em indivíduos desse grupo, essa ativação 

qualitativamente não é eficiente para a eliminação dos parasitas, ou seja, existe 

uma tentativa do organismo de eliminar o parasita, mas essa tentativa não logra 

sucesso talvez pela inibição direta do sistema imune pela Leishmania.  

Com base na suposição de que a ativação qualitativamente não é eficiente, 

nosso grupo avaliou a memória imunológica entre os quatro grupos de 

indivíduos para tentar associar a capacidade de maior ativação frente ao SLA 

com a presença de células de memória. Sabe-se que durante uma resposta 

imune primária, uma proporção de células T naive antígeno-específicas 

diferencia-se em células efetoras, e que após a fase efetora, a maioria dessas 

células morre durante a chamada fase de contração, mas algumas células de 

memória de longa duração permanecem. Os modelos atuais de diferenciação 

descrevem um desenvolvimento linear de células de memória diretamente a 

partir de células efetoras, ou um desenvolvimento não-linear de células de 
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memória diretamente de células naive e células T efetoras (SALLUSTO et al., 

1999; WHERRY et al., 2003; STEMBERGER et al., 2007). Após um re-encontro 

com o antígeno, as células T de memória central e de memória efetora 

apresentam funções efetoras, incluindo a proliferação, produção de substâncias 

citolíticas, degranulação e produção de citocinas tais como interferon, fator de 

necrose tumoral-α, interleucina-2 (LEFRANCOIS, 2006; HARARI et al., 2009) e 

são denominados polifuncionais quando uma simples células T de memória é 

capaz de múltiplas funções. Respostas imunes secundárias normalmente são 

geradas mais rapidamente e são de uma magnitude maior do que respostas 

imunes primárias. Isto acontece porque as células T de memória se proliferam a 

uma taxa maior do que as células T naive e apresentam um menor limiar de 

estimulação antigênica (PIHLGREN et al., 1996; VEIGA-FERNANDES et al., 

2000). 

O compartimento de memória de células T é composto por células T CD4 e 

CD8, que podem rapidamente adquirir funções efetoras para matar as células 

infectadas e/ou secretar citocinas inflamatórias que inibem a replicação do 

patógeno. As células T CD4 efetoras também ajudam as respostas das células B 

e melhoram o desenvolvimento de células T CD8, através da ativação de células 

apresentadoras de antígenos (APCs) ou secreção de citocinas, como IL-2, IL-4 e 

IL- 5 (KAECH; WHERRY; AHMED, 2002). 

No presente trabalho, foi avaliado o perfil de células T de memória na 

condição ex-vivo nos quatro grupos de indivíduos já citados e utilizamos os 

marcadores CD4/CD45RO e CD8/CD45RO, marcadores bem conhecidos de 

células de memória. Os resultados obtidos mostraram que durante a fase 

sintomática da infecção a quantidade de células de memória encontra-se nos 

níveis mais baixos quando comparado com indivíduos curados e com o grupo 

controle, confirmando os achados de Antonelli e cols, 2004 (ANTONELLI et al., 

2004) que sugere que o nível de CD45RO ex-vivo pode ser usado para predizer 

a intensidade da resposta de células T contra Leishmania. Além disso, a 

prevalência de níveis semelhantes de células de memória entre curados com 

menos de um ano e com pelo menos 10 anos mostram a capacidade de 

resposta efetiva contra o parasita mesmo muitos anos após a cura clínica. 

Encontramos que a cura clínica está associada à elevação na quantidade 

de células de memória, e os baixos níveis durante a fase sintomática reforçam 



54 
 

 

os achados de outros pesquisadores (CILLARI et al., 1995; HAILU et al., 2005) 

que mostraram níveis reduzidos de células T de memória circulante em 

pacientes com Leishmaniose visceral. Esse achado pode ser reflexo da 

migração/retenção em órgãos infectados, como a medula óssea, como sugerido 

por Clarêncio e cols, 2009 (CLARENCIO et al., 2009). 

O outro perfil celular avaliado por nosso grupo foi a presença de células T 

regulatórias. As células T regulatórias (Treg), uma das populações de células T 

CD4, constitutivamente expressam o receptor alfa de IL-2 (CD25) tendo uma 

função central e proeminente na manutenção do balanço imunológico (MALOY; 

POWRIE, 2001; SHEVACH, 2002) por inibir a proliferação e a produção de 

citocinas das células T CD4 e CD8 (STASSEN et al., 2004; DIECKMANN et al., 

2005). Avaliamos o comportamento das células Treg na condição ex-vivo e com 

estímulo por SLA nos seis grupos de indivíduos do nosso estudo, e encontramos 

que a quantidade de células Treg durante a doença ativa encontra-se diminuída, 

como já havia sido mostrado por outros autores (CLARENCIO et al., 2009). 

Contudo encontramos porcentagem diferente de células regulatórias na 

condição ex-vivo, talvez como reflexo das diferenças metodológicas entre os 

experimentos. O nível de células ex-vivo e com estímulo aumenta nos indivíduos 

curados com menos de um ano quando comparado com o grupo LV sintomático, 

mas não encontramos diferença significativa quando comparamos curados com 

menos de um ano e com pelo menos 10 anos; também não encontramos 

diferença entre curados e o grupo controle DTH negativo.  

Os baixos níveis de células T regulatórias no sangue periférico durante a 

doença ativa pode ser explicado pela migração dessas células para os sítios de 

infecção, como demonstrado por alguns trabalhos experimentais (BELKAID et 

al., 2002; HESSE et al., 2004; SUVAS et al., 2004), ou pode ser fruto do 

contexto imunológico que encontramos na fase aguda da Leishmaniose visceral. 

Sabemos que as células T regulatórias são incapazes de produzir IL-2 (citocina 

do perfil Th1) (SHEVACH, 2002) e que necessitam desta citocina para promover 

a expressão de CD25 (FAZEKAS DE ST; SMITH; HIGGINS, 2004). Como a fase 

sintomática é caracterizada por um perfil Th2, talvez essa possa ser a explicação 

para se encontrar menor quantidade de células regulatórias.  

Como mostrado por Olivia Roos Rodrigues (RODRIGUES et al., 2009) em 

estudo experimental com camundongos infectados com Leishmania infantum, a 
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quantidade de células T regulatórias aumentou no baço seguindo o aumento da 

quantidade de carga parasitária neste órgão, ou seja, houve retenção/migração 

de células T regulatórias para o local da infecção. Possivelmente pode ocorrer 

também em humanos uma migração para alguns sítios de infecção, fato que 

justificaria os achados que mostram uma menor quantidade de células Treg 

durante a doença ativa e um restabelecimento dos níveis dessas células 

seguindo a cura clínica dos indivíduos.  

A atividade regulatória da resposta imune exercida pelas células Treg 

podem estar comprometidas pela menor quantidade de células durante a fase 

sintomática da infecção ou pode-se especular, com base na literatura, que a 

função regulatória não é exercida plenamente pela própria característica da 

doença que apresenta perfil Th2. Foi observado que as células Th2 são menos 

susceptíveis que as Th1 para a atividade supressiva das células Treg naturais 

(CD4/CD25), que podem facilmente “escapar” da ação das células Treg e que a 

atividade das células Treg pode contribuir para explicar a cronicidade da 

inflamação observada em várias disordens alérgicas mediadas por Th2 (MAGGI 

et al., 2005). 

Indivíduos com LV em tratamento apresentam número menor de células 

CD4/CD25 e CD4/FOXP3, o que poderia ser devido à baixa quantidade de IL-2 

que não promove uma resposta efetiva de células Treg nesta fase, já comentado 

anteriormente. Outro ponto bastante interessante quanto à resposta das células 

Treg é que talvez a mesma seja espécie-específica, o que pode ser sugerido em 

virtude da resposta a Leishmania donovani apresentar perfil diferente do 

encontrado por nosso grupo e por outros pesquisadores (CLARENCIO et al., 

2009) que utilizaram Leishmania infantum chagasi. Foi encontrada uma elevação 

na quantidade de células T regulatórias durante a fase aguda e um declínio após 

a cura em estudo em uma população da Índia (SAHA et al., 2007).  

A complementação do contexto imunológico que incluiu a ativação, a 

memória e as células regulatórias foi concluída pela avaliação da carga 

parasitária nos indivíduos curados e no grupo controle. Os resultados obtidos por 

nosso grupo podem talvez não refletir a condição real in-vivo por limitações da 

própria técnica que pode não detectar pequenas quantidades de DNA de 

Leishmania, uma vez que, com a cura clínica, a quantidade de parasita 

circulante pode cair drasticante a níveis não detectáveis. Ainda há a 
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possibilidade de não haver Leishmania no sangue periférico após a cura, 

estando as mesmas localizadas em sítios específicos como o baço, sendo,  

portanto, não detectadas. 

Com base no nosso resultado, podemos observar que ainda se consegue 

isolar DNA do parasita com menos de um ano de cura clínica, e que talvez, por 

variações individuais, seja mais fácil o isolamente em alguns indivíduos que em 

outros. Sugerimos que a ausência de eliminação total do parasita pode explicar 

o fato de indivíduos curados há pelo menos 10 anos apresentarem um padrão 

de resposta, frente ao estímulo, similar aos curados com menos de um ano, ou 

seja, a constante exposição do sistema imune ao parasita mantém os níveis 

constantes de células de memória específicas, que são mobilizadas rapidamente 

para a geração de células T efetoras quando submetidas a estímulo antigênico.  
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5. CONCLUSÕES 
 
 
 

• Indivíduos com LV recuperado, mesmo após 10 anos pós-tratamento, 

mantêm níveis elevados de células de memória; 

• Pacientes com leishmaniose visceral apresentam frequência elevada de 

células CD4 e CD8, ativadas ex vivo;  

• Indivíduos em fase aguda da LV apresentam diminuída frequência de 

células T regulatórias após estímulo por SLA, quando comparado com 

indivíduos com cura clínica estabelecida;  

• Indivíduos com história de LV apresentam Leishmania no sangue 

periférico, dando suporte à hipótese de persistência parasitária mesmo 

após a melhora clínica pós-tratamento. 
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