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RESUMO 

 

Pereira NV. Macrófagos polarizados M2 na resposta tecidual das lesões cutâneas da 

leishmaniose tegumentar americana [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018.  

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença 

infecciosa endêmica no Brasil, causada por protozoários do gênero Leishmania e 

possui duas formas clínicas principais, a leishmaniose cutânea (LC) e a leishmaniose 

mucocutânea (LMC). Os macrófagos têm papel crucial na patogênese da 

Leishmaniose como hospedeiros do parasita e atuam como células apresentadoras de 

antígenos, promovendo uma resposta imune de perfil Th1 contra a Leishmania.  Os 

macrófagos polarizados M2, relacionados com resposta anti-inflamatória (Th2), são 

envolvidos no controle da inflamação e dano tecidual em várias doenças e estão 

associados à cronicidade nas doenças infecciosas. O objetivo deste trabalho foi 

verificar a participação dos macrófagos M2 nos sítios de lesão cutânea da LTA 

MÉTODOS: Sessenta e três biópsias de pele de lesões de LTA, obtidas de 48 doentes 

com LC e 15 de LMC, foram submetidas ao método imuno-histoquímico com os 

anticorpos anti-CD163 e anti-CD206, marcadores de macrófagos M2. Dez espécimes 

foram também submetidos à técnica imuno-histoquímica de dupla marcação com a 

utilização dos marcadores pSTAT-1 e CD68 para identificação de macrófagos M1 e 

CMAF e CD163 para identificação de macrófagos M2. RESULTADOS: Os espécimes 

de pele com reação inflamatória difusa (n = 26) exibiram maior número de células 

imunomarcadas com CD163, quando comparadas ao grupo com reação 

granulomatosa bem organizada (n = 37) (p= 0,01).  Os macrófagos CD163+ também 

foram mais numerosos nas lesões de pele com a presença de formas amastigotas de 

Leishmania (n = 39) ao exame histopatológico (p=0,02), quando comparadas às 

lesões onde os parasitas não foram observados (n = 24). O mesmo ocorreu quando 

comparados somente os espécimes do grupo de doentes com LC com a presença de 

parasitas (n = 31) e ausência dos mesmos (n = 17) (p = 0,04). As lesões de pele de 

doentes com LMC mostraram maior número de células CD206+ (n = 15) que a de 

doentes com LC (n = 48) (p=0,008). Houve correlação positiva entre o número de 

células imunomarcadas com os anticorpos CD163 e CD206 (r de Spearman= 0,369). 

Os macrófagos +pSTAT1/CD68+ (M1) mostraram-se mais numerosos que os 

macrófagos CMAF+/CD163+ (M2) nos sítios de lesão cutânea da LTA. 

CONCLUSÕES: Os resultados obtidos sugerem que os macrófagos M2 têm um papel 
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na resposta imune “in situ” da LTA. Essas células devem atuar como células alvo, 

facilitando a entrada dos parasitas, a progressão da doença e parecem estar 

envolvidos nos mecanismos de cronicidade e nos processos de remodelamento 

tecidual dessa doença. As moléculas CD163 e CD206 podem ser consideradas bons 

marcadores teciduais de macrófagos M2, uma vez que mostraram correlação positiva 

em sua expressão. A técnica de dupla marcação confirmou a presença dos 

macrófagos M2 nas lesões cutâneas da LTA. Embora ocorra a presença de 

macrófagos M2, os macrófagos M1 são a população macrofágica predominante da 

resposta imune “in situ” da LTA.  

Descritores: leishmaniose cutânea; macrófagos M2; CD163; CD206; imuno-

histoquímica; dupla marcação; imunopatologia 
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SUMMARY 

 

Pereira NV. M2 polarized macrophages in tissue immune response in cutaneous 

lesions of American tegumentary leishmaniasis [thesis]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.  

INTRODUCTION: American tegumentary leishmaniasis (ATL) is an endemic infectious 

disease in Brazil, caused by Leishmania parasites and it has two main clinical forms, 

cutaneous leishmaniasis (CL) and mucocutaneous leishmaniasis (MCL). Macrophages 

play a key role in leishmaniasis pathogenesis. They are definite parasite host and act 

as antigen presenting cells, eliciting a Th1 pattern of immune response (M1) against 

Leishmania. M2 polarized macrophages, related to an anti-inflammatory response 

(Th2), are involved in controlling inflammation and tissue damage in several diseases 

and are related to chronicity in infectious diseases.  The aim of this study was verifying 

M2 macrophages “in situ” participation in ATL. METHODS:  Sixty-three skin biopsies 

from LTA lesions, obtained from patients with CL (n=48) and MCL (n=15), were 

subjected to imunohistochemical technique with M2 macrophages markers CD163 and 

CD206 antibodies. Ten samples were selected for double staining technique with 

pSTAT1 and CD68 markers for M1 identification, and CMAF and CD163 markers for 

M2 macrophages identification. RESULTS: Skin samples displaying diffuse 

inflammatory reaction (n = 26) exhibited higher number of CD163 immune stained 

macrophages when compared to the well-organized granulomatous reaction group (n = 

37) (p=0.01). CD163+ macrophages were higher in samples displaying Leishmania 

parasites (n = 39) at histopathology exam than the samples without parasites (n = 24) 

(p=0.02). Same result was observed when comparing the lesions of CL lesions with (n 

= 31) and without (n = 17) parasites (p = 0.04).  MCL skin lesions (n = 15) showed 

higher number of CD206+ cells (p = 0.008) in comparison with skin lesions taken from 

CL patients (n = 48). Spearman test demonstrated a positive correlation between the 

number of CD163+ and CD206+ immune stained cells (Spearman r = 0,369). M1 

macrophages (pSTAT1+/CD68+) were present in higher number when compared to 

M2 macrophages (CMAF+/CD163+) in the samples studied. CONCLUSIONS: The 

results suggest that M2 macrophages play a role in the in situ immune response of 

ATL. M2 polarized macrophages may act as host target cells facilitating parasites entry 

and promoting disease progression, but also seem to be involved with chronicity and 

tissue remodeling of ATL lesions. CD163 and CD206 molecules may be considered as 

good markers for M2 macrophages. Double staining technique confirmed the presence 
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of M2 macrophages, although M1 macrophages are the predominant macrophagic 

component in skin lesions of ATL. 

Descriptors: Leishmaniasis, cutaneous; M2 macrophages; CD163; CD206; 

immunohistochemistry; double staining; immunopathology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Leishmaniose é uma parasitose transmitida por insetos do gênero 

Phlebotomus (velho mundo) e Lutzomyia (novo mundo) e causada por 

protozoários do gênero Leishmania, agrupados nos subgêneros Viannia e 

Leishmania, de acordo com os locais de desenvolvimento do parasita no 

intestino do flebotomíneo 1. Um total de 21 espécies de Leishmania foram 

identificadas como patogênicas aos humanos. Os indivíduos acometidos 

podem desenvolver três formas principais da doença: leishmaniose cutânea 

(LC), leishmaniose mucocutânea (LMC) e leishmaniose visceral (LV), sendo 

esta última a mais grave e letal, se não tratada 2.  

Ela é uma infecção tropical negligenciada associada à pobreza, mas 

fatores sociais, ambientais e climatológicos influenciam diretamente a 

distribuição da doença. É doença endêmica em 98 países e territórios, 

concentrados principalmente no Sudeste Asiático, Leste Africano, América 

Latina e países mediterrâneos. A doença acomete mais de 12 milhões de 

pessoas, tem entre 0,7 a 1,0 milhão de casos novos por ano e estima-se que 

350 milhões estejam em risco de infecção. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), esses números são subestimados, já que a notificação não é 

compulsória em grande parte dos países afetados, que são em sua maioria 

pobres e com deficiências no sistema de vigilância epidemiológica e métodos 

diagnósticos3. O aumento de indivíduos imunossuprimidos, devido à coinfecção 

da Leishmania com o HIV (vírus da imunodeficiência humana), pós-

transplantados, uso de agentes quimioterápicos e terapias biológicas para 

condições inflamatórias crônicas recentemente introduzidas resultaram em um 

aumento da leishmaniose na Europa. Além disso, as viagens internacionais 

provocaram um aumento no número de casos de leishmaniose em países não 

endêmicos, tornando mais importante o conhecimento dessa parasitose 4. 

A transmissão do parasita ocorre quando as formas flageladas 

promastigotas são transmitidas para o hospedeiro mamífero durante o repasto 
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sanguíneo do flebotomíneo. As promastigotas são fagocitadas por neutrófilos e 

macrófagos presentes no local de inoculação. No interior das células 

fagocíticas as promastigotas perdem o flagelo e se transformam em 

amastigotas, parasitas intracelulares obrigatórios. Multiplicam-se no citoplasma 

da célula hospedeira e infectam outros fagócitos após a rotura celular 5. 

Os macrófagos são as células mais importantes no processo de 

fagocitose dos parasitas no sítio de lesão. Essas células têm um papel 

essencial na defesa do hospedeiro e na promoção e regulação da resposta 

imune, pois fornecem abrigo aos parasitas, apresentam os seus antígenos para 

os linfócitos T e produzem mediadores inflamatórios que promovem a 

eliminação da Leishmania 6.  

A resposta imune adquirida via linfócitos Th1, estimulada pela produção 

de interferon-γ (IFN-γ), está associada à proteção, pois promove a eliminação 

dos parasitas através de processo oxidativo, caracterizado pelo aumento das 

espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico (NO), realizado pelos macrófagos 

ativados. Além disso, os macrófagos também promovem a liberação de 

mediadores inflamatórios que participam da eliminação do parasita.  Contudo, a 

resposta inflamatória exacerbada pode ocasionar dano tecidual ao doente. O 

reparo tecidual é realizado mediante a liberação de mediadores anti-

inflamatórios como as interleucinas (IL) 4, IL-10 e o fator transformador de 

crescimento beta (TGF-β), que inibem a ação macrofágica 7, 8. 

Os macrófagos são células conhecidas por sua grande plasticidade, pois 

podem apresentar diferentes fenótipos em resposta aos diferentes estímulos do 

microambiente. São classificados, de acordo com suas funções, em dois 

grupos, M1 e M2 9.  

Os macrófagos M1, ou classicamente ativados, apresentam atividade 

pró-inflamatória, mediante ao estímulo de IFN-γ, produzem citocinas e 

quimiocinas para o recrutamento de células de perfil Th1. Os macrófagos M1 

expressam o antígeno leucocitário humano (HLA-DR), o complexo principal de 

histocompatibilidade classe II (MCH-II) e a forma induzida de óxido nítrico 

sintase (iNOS), que é necessária para a eliminação dos parasitas 9, 10. 
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 Macrófagos M2 ou alternativamente ativados são estimulados por 

citocinas como IL-4, IL-10 e TGF-β. Essas células têm papel crítico na 

resolução da inflamação, na reparação tecidual e têm sido associados à 

cronicidade de doenças infecciosas 9, 10. Embora a caracterização 

imunofenotípica dessas células no ambiente tecidual seja ainda controversa, os 

marcadores propostos na literatura são as moléculas CD206 (receptor de 

manose), CD163 (receptor scavenger de hemoglobina), receptor beta de folato 

e a IL-10 11.  

O envolvimento dos macrófagos M2 na leishmaniose é pouco conhecido. 

São escassos os trabalhos da literatura científica que focam o seu papel nos 

processos patogenéticos da doença, alguns deles em modelos experimentais e 

no estudo de células do sangue e de extratos celulares obtidos de lesão 12-15. 

Entretanto, não encontramos estudos com enfoque na análise desse 

componente macrofágico no ambiente de lesão cutânea da leishmaniose 

tegumentar.  
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2. OBJETIVOS 

 

Gerais:  

Verificar a participação de macrófagos M2 nos sítios de lesão cutânea 

da leishmaniose tegumentar americana de doentes com as formas cutânea e 

mucocutânea da doença. 

 

Específicos: 

 Demonstrar a presença de macrófagos M2 na resposta tecidual cutânea 

da leishmaniose tegumentar americana através de técnicas de imuno-

histoquímica com os imunomarcadores CD163 e CD206; 

 

 Quantificar as células CD163+ e CD206+ e comparar a densidade de 

cada população celular entre a resposta tecidual granulomatosa e 

reposta inflamatória difusa não granulomatosa; 

 

 Comparar a densidade das populações de células CD163+ e CD206+ 

nas lesões de pele de doentes com a forma cutânea e mucocutânea; 

 

 Comparar a densidade das populações de células CD163+ e CD206+ de 

acordo com a presença ou ausência de parasitas nas lesões;  

 

 

 Verificar se os marcadores a serem utilizados (anticorpos CD163 e 

CD206) são adequados para a demonstração de macrófagos M2 nos 

sítios de lesão cutânea da leishmaniose tegumentar. 
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 Demonstrar, quantificar e comparar o número de macrófagos com perfil 

M1 com o de macrófagos M2, por meio da técnica de imuno-

histoquímica de dupla marcação com os marcadores pSTAT1/CD68 

(M1) e CMAF/CD163 (M2), nessas lesões. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, ETIOLÓGICOS E QUADRO CLÍNICO 

DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

 

 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA), que compreende as 

formas cutânea e mucocutânea da doença, ocorre em 20 países das Américas, 

sendo endêmica em 18 deles, incluindo o Brasil. A média anual, registrada no 

período de 2001 a 2015, é de 56.262 casos, com a redução de 10% no ano de 

2015. Do total dos casos relatados na região em 2015, 70% deles ocorreram 

no Brasil (19.395), Colômbia (7.541) e Peru (5.459)16. No Brasil, de acordo com 

dados do Ministério da Saúde, do total de casos notificados em 2016, 40% 

ocorreram na região norte, 25% na região nordeste, 15,5% na região centro-

oeste, 9,4% na região sudeste e 1,7% na região sul 17.  

A LTA é causada por espécies de Leishmania conhecidas como do Novo 

Mundo. Ocasionam doença cutânea as espécies do complexo L. mexicana, e 

subgênero Viannia, mas também L. major e L. infantum (chagasii). A forma 

mucocutânea é causada pelo subgênero Viannia, geralmente por L. (V) 

braziliensis, mas também por L. (V) panamensis, L. (V) guyanensis, L. (L) 

amazonenses 1, 4. 

Duas formas morfológicas principais são identificadas no ciclo de vida da 

Leishmania: a forma promastigota extracelular flagelada de 15-20 μm de 

comprimento, presente no flebotomíneo e a amastigota, parasita intracelular 

obrigatório não flagelado, de 3-5 μm de comprimento, encontrado no interior de 

células da linhagem de monócitos/macrófagos nos hospedeiros mamíferos 4, 18. 

As lesões cutâneas iniciais da leishmaniose surgem após um período de 

uma a quatro semanas da picada do inseto, como pápulas eritematosas únicas 

ou múltiplas, evoluem com aspecto pápulo-vesiculoso, pápulo-pustuloso, 
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pápulo-crostoso e finalmente se ulceram. As úlceras têm aspecto característico 

com bordas emolduradas e fundo granuloso. As lesões ulceradas podem 

evoluir espontaneamente para cicatrização ou originar placas vegetantes 

verrucosas. O envolvimento mucoso pode aparecer precocemente, ou um a 

dois anos, após o início da infecção por disseminação hematogênica do 

agente. As lesões mucosas são destrutivas e envolvem o tecido cartilaginoso 

do septo nasal, os lábios, palato, gengivas, língua, faringe e laringe. A 

leishmaniose tegumentar difusa ou anérgica caracteriza-se por lesões 

queloidianas múltiplas, entretanto, sem disseminação visceral 19.  

 

3.2. RESPOSTA TECIDUAL CUTÂNEA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR  

 

 

A resposta tecidual da LTA caracteriza-se por processo inflamatório 

crônico granulomatoso ou difuso não granulomatoso, frequentemente 

associado à plasmocitose tecidual 20. A degeneração e necrose fibrinóide do 

colágeno associadas às alterações vasculares constituem achados frequentes 

nas lesões 21, 22.  

A forma difusa ou anérgica exibe resposta tecidual caracterizada por 

proliferação e acentuado parasitismo de macrófagos 23. 

 As alterações patológicas que caracterizam as diferentes formas de 

manifestação da doença são o reflexo do balanço entre a multiplicação dos 

parasitas, a resposta imune do hospedeiro e as alterações degenerativas e 

lesivas teciduais resultantes 24. 
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3.3. RELAÇÃO PARASITA-HOSPEDEIRO E RESPOSTA IMUNE 

 

 

A habilidade da Leishmania de infectar e persistir nas células 

apresentadoras de antígenos de seus hospedeiros é dependente da sua 

capacidade de acesso ao hospedeiro, de sobreviver no ambiente celular e de 

suprimir ou escapar dos mecanismos da resposta imune protetora de seus 

hospedeiros 25.  

Nos mamíferos, as formas amastigotas de Leishmania residem no 

interior de células fagocíticas como macrófagos, células dendríticas (DC) e 

neutrófilos. Os macrófagos têm um papel inicial e fundamental na defesa do 

hospedeiro, ativação e regulação da resposta imune 2, 26. 

Diferentes espécies de Leishmania contam com uma gama de 

receptores nos macrófagos, incluindo os receptores do sistema complemento 

(CR), receptores de manose (CD206), receptores de fibronectina e os 

receptores Fcy (FcyR). O tipo de receptor utilizado pelo parasita pode afetar o 

curso da infecção. A absorção mediada por CR via CR3 e CR1 inibe a 

inflamação e o “burst” de superóxido, bem como o acúmulo dos marcadores 

lisossomais LAMP1 e catepsina D. Isso pode propiciar condições mais 

favoráveis para o parasita no fagosoma de macrófagos. No entanto, em 

conjunto com receptores de fibronectina, as condições inflamatórias mais 

acentuadas podem resultar na eliminação do parasita. A sinalização do 

receptor de manose (CD206) desencadeia vias inflamatórias e a liberação mais 

eficiente de enzimas hidrolíticas no fagolisossomo. A fagocitose mediada por 

FcγR leva a uma maior ativação da NADPH oxidase no fagosomo recém-

formado. As interações entre as moléculas de superfície da Leishmania, em 

especial GP63 e lipofosfoglicano (LPG), e os receptores macrofágicos acima 

citados, são as principais responsáveis pelas alterações nas cascatas de 

sinalização das células envolvidas, que acarretam mudança do direcionamento 

da resposta imune e favorecem a sobrevivência do parasita 27, 28. 
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Nos modelos experimentais, os polimorfonucleares neutrófilos são as 

células que se dirigem inicialmente ao local do inóculo e são parasitadas pelas 

formas promastigotas de Leishmania 29. Embora os mecanismos que 

direcionam essa resposta ainda não sejam bem definidos, a rapidez da 

resposta e sua associação com o dano tecidual sugerem um papel para as 

alarminas, moléculas endógenas que sinalizam danos celular e tecidual 5, 30. Os 

neutrófilos podem atuar como “Cavalos de Tróia”, transferindo as 

promastigotas silenciosamente para os macrófagos, através da fagocitose de 

neutrófilos apoptóticos. Além disso, os neutrófilos são capazes de atacar e 

matar as formas promastigotas de Leishmania pelo mecanismo de armadilhas 

extracelulares de neutrófilos (NETs – “neutrophil extracellular traps”) 31, 32. 

Entretanto, a maioria das células que albergam os parasitas pertence ao 

sistema fagocítico mononuclear: monócitos, macrófagos e células dendríticas. 

Os parasitas multiplicam-se no interior das células hospedeiras locais e 

recrutadas no processo inflamatório. Nos sítios de lesão esses elementos 

celulares exercem diferentes funções: os macrófagos são cruciais para a 

multiplicação e eliminação dos parasitas, assim como as células dendríticas 

que fazem o elo entre a imunidade inata e adaptativa 33. 

A presença do parasita promove a migração de monócitos para os sítios 

de inoculação da infecção, assim como sua diferenciação em células 

dendríticas. As células dendríticas incorporam antígenos de Leishmania e 

exercem a atividade de apresentação antigênica, através do aumento da 

expressão de MHC-II, culminando na ativação e diferenciação de linfócitos de 

perfil Th1. Essas células promovem a lise dos parasitas, através da produção 

de IFN-γ. Nos sítios de lesão os linfócitos T CD8+ também secretam IFN-γ.  

Por outro lado, o controle da resposta imune é mediada pela IL-10, citocina 

produzida por linfócitos T reguladores (Treg), linfócitos T CD8+, células natural 

killer (NK), linfócitos B, macrófagos e células dendríticas 5. 

Os estudos com modelos experimentais em camundongos de linhagens 

resistentes (C57Bl/6j) e susceptíveis (BALB/c) à Leishmania proporcionam uma 

melhor compreensão da relação parasita-hospedeiro e da reposta imune na 

leishmaniose cutânea. A resolução da infecção depende da eficiência da 
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resposta imune do hospedeiro. A imunidade mediada por células é importante 

para esse controle. Tanto a resistência quanto à susceptibilidade ao parasita é 

mediada pelos linfócitos T CD4+ e dependem do perfil de citocinas por eles 

produzidas. A secreção IFN-γ pelos linfócitos T CD4+ Th1 promove a proteção 

à doença, enquanto que IL-4 e IL-10 produzidas pelas células CD4+ Th2 

facilitam a disseminação do parasita. O IFN-γ medeia à eliminação dos 

parasitas por estimular os macrófagos. A IL-4, IL-10 e o TGF-β são citocinas 

inibidoras da ação macrofágica 7.  

A doença ativa ocorre quando a resposta imune mediada por células 

específica não é totalmente eficaz.  Os linfócitos T CD4+ são essenciais para 

conferir resistência ao parasita, mas também contribuem para os processos 

patogênicos da doença 6. 

 

 

3.4. RESPOSTA IMUNE E DANO TECIDUAL NA LEISHMANIOSE 

TEGUMENTAR 

 

 

Como acima exposto os macrófagos são células de grande importância 

na infecção por Leishmania. Essas células podem fornecer abrigo aos 

parasitas por longos períodos, atuar como células apresentadoras de antígenos 

e promover a secreção de moléculas que induzem a resposta inflamatória e a 

eliminação do agente infeccioso. Contudo, estudos experimentais com 

macrófagos derivados de monócitos do sangue de indivíduos com as formas 

cutânea e mucosa de leishmaniose demonstram que essas células podem 

também permitir a sobrevivência dos parasitas e ao mesmo tempo produzir 

altos níveis de citocinas pró-inflamatórias que atraem neutrófilos, monócitos e 

linfócitos T ativados para os sítios de lesão o que resulta na ampliação da 

reação inflamatória que contribui para o dano tecidual e, portando, a doença 6.  
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Na leishmaniose tegumentar a resposta imune de tipo Th1 controla a 

multiplicação e disseminação dos parasitas, entretanto, não é capaz de 

eliminá-los totalmente 34. Por outro lado, a resposta imune exagerada e 

exacerbada com produção de citocinas pró-inflamatórias promove o dano 

tecidual 8.  

O fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) exerce um importante papel de 

proteção na leishmaniose humana e experimental. Entretanto, essa citocina 

pró-inflamatória promove o dano tecidual na leishmaniose tegumentar 6. 

Do acima exposto podemos observar que na leishmaniose tegumentar a 

resposta imune pode controlar a disseminação do parasita, mas também é 

exacerbada e induz dano tecidual e, portanto, doença. Entretanto, mecanismos 

reguladores da resposta imune têm sido identificados na leishmaniose 

tegumentar. 

 

3.5. MECANISMOS REGULADORES NA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR: 

LINFÓCITOS T REGULADORES E CÉLULAS DENDRÍTICAS 

TOLEROGÊNICAS 

 

Os linfócitos Treg exercem papel importante na regulação das respostas 

imunes e são responsáveis pela tolerância imunológica. Essas células são 

CD4+ CD25+ e estão presentes no sangue periférico e timo. Têm papel na 

imunomodulação da intensidade da resposta efetora em processos infecciosos, 

com a prevenção de lesões induzidas, ou resultantes, da resposta imune 35. 

Na leishmaniose experimental, as células Treg foram demonstradas nos 

sítios de lesão e estariam relacionadas ao controle dos parasitas a longo prazo 

36.  Entretanto, as Treg estariam envolvidas na reativação de leishmaniose 

experimental persistente 37.  Nas lesões de leishmaniose cutânea humana, 

linfócitos T CD4+ CD25+ apresentam características fenotípicas e funcionais de 

células Treg 35. Essas células participam do processo de resolução das lesões 

crônicas da leishmaniose cutânea 38.  



15 
 

Tese de Doutorado - Naiura Vieira Pereira 

 

As células dendríticas (DC) são reguladores chave da resposta imune. 

São capazes tanto de promover como suprimir a resposta imunológica 

dependente de linfócitos T. As DC podem induzir tolerância, ao invés de 

ativação do sistema imune, quando do processo de apresentação antigênica 39.  

A promoção de tolerância pelas DC depende da integração de 

informações do sistema imune inato e adaptativo. Pode ser resultante da 

ausência de sinais, como quando ocorre a promoção de tolerância pela 

apresentação de antígenos por DC imaturas. Resulta de resposta a agentes 

tolerogênicos como a IL-10 e TGF-beta, ou por sinais na imunidade adaptativa 

através de Treg 39. 

Um dos mecanismos relacionados com a tolerância ou imunossupressão 

é o da ação da enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO). Esta enzima degrada 

o aminoácido triptofano. IDO é uma enzima intracelular que é expressa de 

modo constitutivo pelas células trofoblásticas, epidídimo, íleo distal, cólon, 

linfonodos, baço, timo e pulmões. Foi demonstrado que IDO representa um 

mecanismo potencial para o desenvolvimento de tolerância mediada por DC. 

As DC que expressam IDO inibem a proliferação de linfócitos T pela depleção 

de triptofano e acúmulo de seus metabólitos. Esses induzem a expansão de 

células Treg. As DC reguladoras atuam na indução de tolerância. As DC 

imaturas ativam as células Treg CD4+CD25+ e expressam IDO de modo 

constitutivo 39. 

Os catabólitos do triptofano (quinurenina e o ácido 3-hidroxiantralínico e 

quinolínico) induzem a apoptose de linfócitos T e alteram a função de linfócitos 

T ativados, linfócitos B e células NK 40.  A expressão local de IDO pode suprimir 

a resposta imunológica pelo bloqueio de linfócitos T e células natural killer 

(NK). Células dendríticas IDO+ promovem a proliferação de células Treg 

CD4+CD25+ 
41. 

Nas lesões cutâneas de leishmaniose ocorre maior expressão de mRNA 

de IDO, assim como abundância de células Treg 42. 

 



16 
 

Tese de Doutorado - Naiura Vieira Pereira 

 

3.6. MACRÓFAGOS: EXPRESSÃO IMUNOFENOTÍPICA NO “CONTINUUM” 

DE ATIVAÇÃO 

 

 

Os macrófagos são células conhecidas por sua grande plasticidade, pois 

podem apresentar diferentes fenótipos em resposta aos diferentes estímulos do 

microambiente 9. Essas células exibem um espectro de atividade funcional em 

condições de homeostasia e patológicas 43, 44. Dependendo do estímulo do 

microambiente os macrófagos ativados adquirem capacidade microbicida, pró-

inflamatória e anti-tumoral. Por outro lado, também podem contribuir nos 

processos de reparação tecidual, resolução da inflamação, de crescimento 

tumoral e promoção de metástases 45. 

Essa capacidade de atividade macrofágica é dependente de diferentes 

citocinas e assim sendo os macrófagos são classificados em dois grupos, 

macrófagos M1 ou classicamente ativados e Macrófagos M2 ou 

alternativamente ativados 9.  

Os macrófagos M1 são aqueles que apresentam atividade pró-

inflamatória, mediante ao estímulo de IFN-γ e a produtos microbianos, como os 

lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias Gram-negativas. Essas células 

produzem uma quantidade significativa de citocinas pró-inflamatórias, como IL-

1β, IL-15, IL-18, IL-12 e TNF-α 46 e quimiocinas como CCL15/HCC-2, 

CCL20/MIP-3α, CXCL13/BCA-1, CXCL9/Mig, CXCL10/IP-10 e CXCL11/I-TAC, 

que coordenam o recrutamento de células NK na resposta imune Th1, por sua 

atividade em CXCR3 47-53. Os macrófagos M1 apresentam altos níveis de 

MHC-II e moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86 e baixos níveis de MRC1 

(receptor de manose) ou FcγRII, expressando também HLA-DR 54. As células 

M1 são caracterizadas pela elevada capacidade endocítica e habilidade de 

eliminar patógenos intracelulares, relacionadas à restrição de ferro e outros 

nutrientes aos microrganismos, acidificação do fagossomo e liberação de óxido 

nítrico (NO) através da ação de iNOS 10, 55-59.   
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Os macrófagos M2 são considerados como um “continuum” de células 

relacionadas funcional e fenotipicamente, com um papel crítico na inflamação 

tipo Th2 e na fase de resolução e reparação tecidual. Pela predominância 

funcional são subdivididos em três grupos M2a, M2b e M2c 10. 

A ativação M2a ocorre quando os macrófagos são estimulados com as 

citocinas IL-4 e IL-13, produzidas principalmente por células Th2, mastócitos e 

basófilos 60. A ação dessas citocinas nos macrófagos promove a atividade anti-

inflamatória, devido à diminuição dos mediadores inflamatórios e também à 

diminuição da expressão de moléculas de superfície como CD14 e CCR5 43, 61-

63. O estímulo das células M2a por IL-4 leva ao aumento da expressão de 

vários receptores do tipo “Scavanger” e lectinas de membrana tipo C como a 

dectina-1 e a “dendritic cell-specific ICAM-grabbing non-integrin” (DC-SIGN) 49. 

Essas células também expressam fibronectina 1 (FN-1) e a proteína associada 

a matriz βIG-H3, que promove a fibrogênese 64 associada ao fator de 

coagulação FXIII e o fator de crescimento “insulina-like” 1 (IGF-1), o que 

propicia sinalização para a reparação tecidual e proliferação celular 65. Através 

de estudo com modelos murinos sabe-se que as células M2a não expressam 

iNOS, mas expressam altos níveis de arginase - 1, o que altera a via 

metabólica do NO e faz com que não haja produção de NO, comprometendo a 

atividade microbicida contra os patógenos intracelulares. Entretanto, há 

promoção de crescimento celular, formação de colágeno e reparação tecidual 

10, 66, 67.  

As células M2b ocorrem pelo estímulo de LPS ou IL-1β, através de “Toll-

like receptor” 4 (TLR4) ou IL-1R e imunocomplexos reconhecidos pela porção 

Fc da imunoglobulina G (FcγR) 68, 69. São células funcionalmente contrárias às 

M1, pois são caracterizadas pela baixa produção de IL-12 e alta produção de 

IL-10, perfil esse que favorece o desenvolvimento de uma reposta adaptativa 

Th2 70. Elas também garantem a produção de IgG 1 pelos linfócitos B 71. As 

células M2b diferem das M2a por produzirem IL-10 em níveis muito mais altos, 

mas também produzem quantidades consideráveis de TNF-α, IL-1β e IL-6, 

indicando que essas células não são anti-inflamatórias por si só. Foi 

demonstrada uma produção seletiva de CCL1/I-309, o agonista de CCR8, por 



18 
 

Tese de Doutorado - Naiura Vieira Pereira 

 

esses macrófagos, o que pode ter relevância para o recrutamento de células 

Treg 10, 43, 48, 72, 73. 

Os macrófagos do tipo M2c são estimulados por IL-10, TGF-β ou 

glucocorticoides. As células M2c são consideradas como macrófagos 

desativados na medida em que sua marca é a regulação negativa das citocinas 

pró-inflamatórias, o aumento da atividade de eliminação de debris celulares e 

promoção de programa funcional de reparação. A produção de IL-10 é 

importante para limitar a duração e intensidade das reações imunes e 

inflamatórias, através da inibição de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-

6, IL-12, a diminuição da expressão de MHC-II e de moléculas co-

estimulatórias, necessárias para apresentação de antígenos por monócitos e 

macrófagos. O TGF-β atua como um regulador negativo da expressão de 

CD163 pelos macrófagos e inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α, IL-1α e IL-18 induzidas por LPS 74. Os glucocorticoides são liberados 

em resposta a vários sinais de estresse e são essenciais para manutenção da 

homeostase. Seu reconhecimento ocorre no núcleo celular e promove a 

supressão de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, 

IL-12 e de mediadores pró-inflamatórios como iNOS 75. Os glucocorticoides 

também inibem a resposta inflamatória aumentando a expressão de IL-10, e de 

outras moléculas com funções anti-inflamatórias como o receptor “scavenger” 

CD163 e interferindo no sistema IL-1 10, 76. 

Devido à plasticidade dos macrófagos é difícil sua caracterização 

imunofenotípica frente aos seus diferentes estados de ativação, não existe um 

único marcador específico para a identificação de macrófagos polarizados 77. 

Entretanto, a identificação de macrófagos M2, na resposta tecidual dos 

processos neoplásicos, tem sido feita por painel de marcadores. Os 

marcadores que se expressam nos macrófagos dos ambientes tumorais (M2) 

são representados por: CD206 (receptor de manose), CD163 (receptor 

“scavenger” de hemoglobina), receptor beta de folato e a IL-10. Ao contrário 

dos macrófagos M1, os M2 não expressam iNOS e IL12p70 11.  

Devido à dificuldade de estabelecer os melhores marcadores 

imunofenotípicos teciduais para os macrófagos M2, tem sido proposta técnicas 
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imuno-histoquímicas de dupla marcação utilizando-se o fator de transcrição 

CMAF (“musculoaponeurotic fibrosarcoma proto-oncogene”) essencial para a 

expressão do gene de IL-10 nos macrófagos, associado ao marcador CD163. 

Em contrapartida, os macrófagos M1 podem ser evidenciados pela marcação 

da forma fosforilada do fator de transcrição nuclear pSTAT-1, expressa pelos 

macrófagos ativados por interferons, e um marcador de macrófagos como o 

anticorpo CD68 78. 

Os macrófagos regulatórios podem desenvolver-se nos estágios tardios 

da resposta da imunidade adaptativa. Sua função seria de atenuar a resposta 

imune e limitar a inflamação.  Em modelos experimentais, os macrófagos 

regulatórios podem ser obtidos pelo estímulo “in vitro” com agonistas de “Toll-

like receptors” (TLR) em presença de imunocomplexos. Esses macrófagos 

produzem altos níveis de IL-10. Os macrófagos associados a tumores são de 

tipo regulatório 79. 

Os macrófagos M1 e M2 representam extremos de um continuum de 

ativação macrofágica 43. A população macrofágica é dinâmica, pois participa da 

inflamação e também nos eventos de resolução desse processo. A cronicidade 

das doenças infecciosas parece ser associada ao perfil M2 de macrófagos 80.  

Sabe-se que o macrófago é a célula alvo principal na LTA. A atividade 

leishmanicida dos macrófagos é resultado de sua capacidade de produzir 

derivados tóxicos do oxigênio e NO em resposta ao IFN-γ. O óxido nítrico (NO) 

é crítico para a eliminação do parasita, já que em modelos experimentais 

macrófagos desprovidos da forma induzida de iNOS são incapazes de controlar 

a infecção e eliminar promastigotas em cultura 7.  A inibição da produção de 

NO pode resultar da produção de IL-10 e/ou TGF-β 81. 

Os parasitas induzem o macrófago a produzir TNF-α, o que potencializa 

a ação do IFN-γ e, desse modo, ocorre um aumento de sua ativação 82, 83. A 

produção de NO se faz a partir de L-arginina pela ação de iNOS. A expressão 

de iNOS está aumentada nas lesões de leishmaniose cutânea localizada, com 

pequeno número de parasitas, entretanto, na forma cutânea disseminada 

poucas células expressam a iNOS. As células iNOS+ nos sítios de lesão são os 
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macrófagos 84. Entretanto, Vieira et al. 85 observaram igual número de células 

iNOS positivas nas formas localizada e disseminada da LTA. 

Nas lesões cutâneas da leishmaniose tegumentar, assim como os 

macrófagos, as células dendríticas Fator XIIIa+ coexpressam iNOS. Essas 

células são também parasitadas por formas amastigotas de Leishmania 86. 

Entretanto, os dendrócitos dérmicos com coexpressão de iNOS foram 

observados em menor número que os macrófagos, nessas lesões.   

A participação de macrófagos com perfil M1 é essencial no controle 

parasitário das lesões de leishmaniose tegumentar e, poderíamos dizer que 

haveria também a participação de dendrócitos dérmicos com provável 

capacidade leishmanicida87. 

 

 

3.6.1. MACRÓFAGOS POLARIZADOS M2 NA LEISHMANIOSE 

TEGUMENTAR 

 

 

Em modelo experimental in vitro foi observado que somente os 

macrófagos polarizados M2 permitem o crescimento de Leishmania 88.  

A arginase -1, considerada como uma enzima do ciclo da ureia no 

fígado, hidrolisa a L-arginina em ureia e ornitina, que depois é metabolizada em 

poliaminas. O aumento da expressão de arginase - 1 nas células mieloides 

resulta no aumento da absorção da L-arginina extracelular, reduzindo assim os 

níveis de L-arginina no microambiente, o que compromete a ativação eficiente 

dos linfócitos T 89. Abebe et al. 14 demonstraram alta expressão de arginase - 1 

nas lesões de leishmaniose cutânea, através de estudo por citometria de fluxo 

de células isoladas de homogenatos de lesões cutâneas. Esses autores 
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verificaram que cerca de 95% das células com expressão citoplasmática de 

arginase -1 eram também CD15+ (polimorfonucleares neutrófilos), por outro 

lado somente 1% das células arginase - 1 positivas coexpressavam 

marcadores de macrófagos (CD14+/ CD15-). Os autores relacionaram a alta 

expressão de arginase - 1 com a alteração da função de linfócitos T, o que 

resultaria na demora e falha de resolução das lesões da leishmaniose cutânea. 

Em estudo prévio 90, com modelo experimental de leishmaniose cutânea, o 

mesmo grupo de pesquisa observou que o aumento na atividade da arginase - 

1 contribui para o desenvolvimento da leishmaniose persistente, devido à 

supressão local de reposta por células T. Entretanto, os dados são 

controversos entre murinos e humanos. Outros trabalhos realizados indicam 

que as citocinas IL-4 e IL-13 não são capazes de induzir a expressão de 

arginase -1 em macrófagos derivados de monócitos humanos.  As análises dos 

perfis de transcrição dessas células induzidas por IL-4 e IL-13 não detectaram 

a expressão dos genes Ym1, Fizz1 e arginase - 1, que têm a expressão 

aumentada nos macrófagos murinos 12, 91-93.  

A molécula CD163 é uma glicoproteína que faz parte da superfamília 

rica em cisteina do receptor “scavenger” (“scavenger receptor cysteine-rich 

superfamily”), expressa somente em monócitos, macrófagos e neutrófilos. Essa 

molécula é um receptor dos complexos de hemoglobina (Hb) e hemoglobina-

haptoglobina (Hp, Hb-Hp). Os metabólitos resultantes da degradação 

intracelular de hemoglobina exibem efeitos antioxidativos e anti-inflamatórios 

potentes. Foi observado “in vivo”, que a ligação da Hb ao CD163 induz a 

liberação de IL-10 e outros mediadores anti-inflamatórios 94. Verificou-se 

também que a IL-10 aumenta a expressão de CD163 95, 96 e que os níveis 

plasmáticos de CD163 (sCD163) se correlacionam inversamente com a 

expressão de CD163 nos monócitos do sangue 15, 97.  

A hanseníase virchowiana exibe maior número de macrófagos CD163+ 

sendo que 40% das células CD163+ expressam a molécula IDO. Experimentos 

“in vitro” mostram que a expressão de CD163 pode ser induzida em 

macrófagos parasitados pelo M. leprae e isto parece ser parte da estratégia do 

parasita para criar um ambiente favorável para sua entrada e sobrevivência no 
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interior das células macrofágicas.  Foi proposto que os altos níveis séricos de 

sCD163 poderiam ser utilizados como indicadores da gravidade de doenças 

como hanseníase e a Leishmaniose visceral (VL). O aumento na liberação de 

CD163 parece estar associado com um controle imunossupressor da 

inflamação 15, 98, 99.  

Os receptores de manose (CD206) são glicoproteínas transmembranas, 

lectinas tipo C, que são expressos na superfície de diversos tipos de células, 

como os fagócitos mononucleares, especialmente macrófagos teciduais, 

células da retina, células dendríticas fibroblastos, entre outras 100-104. Esses 

receptores participam da adesão e absorção de glicoproteínas manosiladas. 

Como já citado, o CD 206 também tem papel na defesa do hospedeiro devido a 

sua capacidade de reconhecer padrões de açucares presentes na membrana 

plasmática e paredes celulares de uma gama de agentes infeciosos, mediando 

a sua internalização e promovendo a ligação da imunidade inata com a 

adaptativa 105, 106. Sabe-se que as formas promastigotas de L. (L.) donovani 

utilizam os receptores de manose durante a invasão dos macrófagos 13, 101, 107-

110.  

Frente à revisão realizada podemos dizer que na leishmaniose 

tegumentar o controle da multiplicação dos parasitas seria dependente da 

ativação de macrófagos polarizados M1, com capacidade leishmanicida devido 

a sua habilidade de produzir NO e espécies reativas de oxigênio, sob influência 

das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ e TNF-α. Por outro lado, a atividade 

inflamatória exacerbada resultante é lesiva e culmina com o dano tecidual que 

caracteriza a doença. São conhecidos mecanismos reguladores da resposta 

imune e da inflamação, dependentes da atuação de células dendríticas e 

linfócitos com função reguladora, sob influência de citocinas como a IL-10.  

Os macrófagos apresentam características fenotípicas e funcionais de 

acordo com o microambiente aos quais estão submetidos. Os macrófagos 

ativados de modo alternativo, macrófagos polarizados M2, também estariam 

envolvidos nos mecanismos regulatórios para a atenuação da inflamação e, 

nos processos infecciosos crônicos, seriam a população macrofágica 

predominante80. 
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Parece-nos interessante verificar se os macrófagos polarizados M2 

estão presentes nas lesões cutâneas da leishmaniose tegumentar, 

correlacionando-os com o tipo de resposta tecidual predominante (se 

granulomatosa ou difusa não granulomatosa), com a forma clínica dos doentes 

e à presença dos parasitas nas lesões, assim como, comparar a densidade 

desses macrófagos M2 com o de macrófagos M1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Tese de Doutorado - Naiura Vieira Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Métodos 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tese de Doutorado - Naiura Vieira Pereira 

 

4. MÉTODOS 

 

4.1. CASUÍSTICA  

 

Foram selecionados espécimes de lesões de pele de 62 doentes com a 

forma cutânea (n=48) e mucocutânea (n=14) da Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA), sendo que no grupo mucocutâneo um dos 14 espécimes foi 

obtido de lesão de palato. As amostras foram obtidas no período de 2001 a 

2014 e provenientes dos arquivos do Laboratório de Dermatopatologia da 

Divisão de Clínica Dermatológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Os critérios diagnósticos empregados 

para a classificação de LTA foram: quadro clínico, reação intradérmica de 

Montenegro positiva e/ou demonstração de formas amastigotas e/ou antígeno 

de Leishmania nas lesões. 

Os espécimes com material de biópsia insuficiente para realização da 

técnica de imuno-histoquímica e prontuários com dados incompletos foram 

excluídos da casuística.   

As idades dos pacientes variaram entre dois e 71 anos (média de 36 

anos), sendo que 37 deles pertenciam ao sexo masculino e 26 ao feminino. Os 

dados clínicos completos referentes ao sexo, idade, forma da doença, 

localização e tipo de lesão, características da resposta inflamatória, reação 

intradérmica de Montenegro e presença de parasitas estão apresentados nos 

anexos B, C, D e E.  

Todos os pacientes eram brasileiros e residentes no país, onde a LTA é 

causada pelos parasitas dos complexos Leishmania (Viannia) braziliensis e 

Leishmania (Leishmania) mexicana 1.  
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4.2. ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

As amostras de pele foram classificadas de acordo com a resposta tecidual 

em reação granulomatosa bem organizada ou reação inflamatória difusa, com 

raros esboços granulomatosos e, geralmente com muitos plasmócitos (Figura 

1). 

 

   

Figura 1 - Leishmaniose Tegumentar Americana. Reação granulomatosa com 
granuloma epitelióide bem organizado (A). Infiltrado inflamatório dérmico 
linfohistiocítico denso e difuso (B). Hematoxilina e eosina ×100 

 

 

4.3. DEMONSTRAÇÃO DOS MACRÓFAGOS M2 (CD163+ E CD206+) 

 

 

Cortes histológicos de quatro m de espessura foram obtidos a partir de 

material embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente preparadas 

com solução adesiva de 3 amino-propyltriethoxy-silane (Sigma Chemical Co., 
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St. Louis, MO/USA, cód. A3648) a 2%. A seguir, os cortes histológicos foram 

desparafinizados em dois banhos de xilol de 20 e 10 minutos, respectivamente, 

à temperatura ambiente. Na sequência, os espécimes foram hidratados em 

bateria decrescente de etanol (100%, 95% e 70%) e lavagem em água corrente 

por cinco minutos.  

 O bloqueio de peroxidase endógena foi feito em câmara escura com três 

incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada.  

 Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água corrente durante cinco 

minutos e submetidas a tratamento para exposição dos sítios antigênicos em 

calor úmido, em banho maria a 95ºC, sendo imersas na solução “Target 

Retrieval Solution” pH 9,0 (cód. S2367, DakoCytomation, Carpinteria, CA, 

USA), por 20 minutos.  

As lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por cinco 

minutos cada e submersas em solução salina tamponada com fosfatos (PBS) 

pH 7,4. 

A seguir, foi feito o bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido com 

incubação em solução de leite desnatado (Molico, Nestlé) a 10% durante 30 

minutos, à temperatura ambiente. 

 Procedeu-se à incubação com os anticorpos primários anti-CD163 (NCL-

CD163, Leica Biosystems, Newcastle Upon Tyne, UK) e anti-CD206 

(MCA5552Z, Bio-Rad, Hercules, CA, USA) nas diluições 1:200 e 1:1000, 

respectivamente. Os anticorpos foram diluídos em soroalbumina bovina (BSA) 

fração V (SERVA. 1930) 1%, acrescida de azida sódica 0,1% em PBS pH 7,4, 

“over-night” a 4ºC.  

 Após o procedimento de lavagem das lâminas por duas vezes em PBS, 

pH 7,4 durante cinco minutos cada, procedeu-se à incubação com o anticorpo 

pós-primário (Novolink Max Polymer Detection System, cód. K0690, Leica 

Microsystems, Newcastle Upon Tine, UK) pronto para uso, em câmara úmida 

durante 30 minutos, à temperatura ambiente. 

 Posteriormente, as lâminas foram lavadas em PBS pH 7,4, por duas 

vezes, durante cinco minutos cada e incubadas com o polímero (Novolink Max 

Polymer Detection System, cód. RE7280-K, Leica Microsystems, Newcastle 
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Upon Tine, UK) pronto para uso, em câmara úmida durante 30 minutos, à 

temperatura ambiente.  

 Subsequentemente, os sítios de ligações foram revelados com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3´-diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., 

St. Louis, MO/USA, cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 ml de água oxigenada 

3%. 

 As lâminas foram lavadas em água corrente por cinco minutos, 

contracoradas com Hematoxilina de Carazzi por 20 segundos e posteriormente 

lavadas em água corrente, e secas à temperatura ambiente. 

A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER 

Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100) e lamínulas de vidro. 

Os controles positivos das reações (cortes histológicos de fragmentos de 

pele com hanseníase virchowiana) foram submetidos aos mesmos 

procedimentos em cada uma das reações, assim como os controles negativos, 

estes com a substituição dos anticorpos primários por PBS, ou soro isotípico 

não reagente.  

 

 

4.4. REAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE DUPLA MARCAÇÃO PARA 

DEMONSTRAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS FATORES DE TRANSCRIÇÃO 

PSTAT1 E CMAF POR MACRÓFAGOS IMUNOMARCADOS COM OS 

ANTICORPOS CD68 E CD163 

 

 

Com o objetivo de comparar a presença de macrófagos M1 e M2 na 

resposta tecidual cutânea da LTA foram selecionadas amostras de dez 

pacientes do grupo de estudo (seis com a forma cutânea e quatro com a forma 

mucocutânea da LTA), para avaliação da coexpressão dos fatores de 

transcrição pSTAT1 (para IFN gama) e CMAF (para IL-10) pelas células 

imunomarcadas com os anticorpos CD68 e CD163 respectivamente.   
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A técnica utilizada para a realização da dupla marcação se assemelha à 

técnica de imuno-histoquímica descrita acima e dessa maneira, o protocolo 

empregado é o mesmo até a etapa em que o anticorpo primário é aplicado.   

 Primeiramente, as lâminas foram incubadas com os anticorpos primários 

anti-pSTAT1 (SC-135648, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA), na 

diluição 1:300 e anti-CMAF (SC-7866, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, 

CA), na diluição 1:600.  A diluição dos anticorpos foi feita na mesma solução de 

BSA fração V (SERVA. 1930) 1%, acrescida de azida sódica 0,1% em PBS pH 

7,4, “over-night” a 4ºC.  

 Após a lavagem das lâminas, por duas vezes, em PBS pH 7,4 durante 

cinco minutos cada, procedeu-se à incubação com o anticorpo pós-primário 

(Novolink Max Polymer Detection System, cód. K0690, Leica Microsystems, 

Newcastle Upon Tine, UK) pronto para uso, em câmara úmida durante 30 

minutos a temperatura ambiente. 

 Em seguida, as lâminas foram lavadas em PBS pH 7,4, por duas vezes, 

durante cinco minutos cada e incubadas com o polímero (Novolink Max 

Polymer Detection System, cód. RE7280-K, Leica Microsystems, Newcastle 

Upon Tine, UK) pronto para uso, em câmara úmida durante 30 minutos a 

temperatura ambiente.  

 Subsequentemente, os sítios de ligações foram revelados com solução 

cromógena de diaminobenzidina (3,3´-diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., 

St. Louis, MO/USA, cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 ml de água oxigenada 

3%. 

 As lâminas foram lavadas em água corrente por cinco minutos e 

posteriormente lavadas em PBS pH 7,4. Em seguida, elas foram incubadas 

com os anticorpos primários anti-CD68 (clone KP-1, cód. 168M-96, Cell 

Marque, Rocklin, CA, USA) na diluição 1:100 e CD163 (NCL-CD163, Leica 

Mycrosystems, Newcastle Upon Tine, UK), na diluição 1:300, “over-night” a 

4ºC.  

 As lâminas foram lavadas em PBS pH 7,4, por duas vezes, durante 

cinco minutos cada e incubadas com anticorpo secundário (PicTure Max HRP 
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Polymer Conjugate Broad Spectrum, cód.87-8983, Invitrogen Corporation, 

Camarillo, USA) pronto para uso, em câmara úmida, por 30 minutos em 

temperatura ambiente. 

 Após a lavagem das lâminas em PBS pH 7,4, por duas vezes, foi 

realizada uma nova incubação com o polímero (PicTure Max HRP Polymer 

Conjugate Broad Spectrum, cód.87-8983, Invitrogen Corporation), durante 30 

minutos à temperatura ambiente.  

 Para a etapa de revelação dos sítios antigênicos dos marcadores 

citoplasmáticos/membranosos (CD68 e CD163) foi utilizada a solução 

cromógena TrueBlue Peroxidase substrate (cód. 71-00-64, KLP, Gaithersburg, 

USA), pronta para uso e para os fatores de transcrição nucleares (CMAF e 

pSTAT1) o cromógeno utilizado foi a diaminobenzidina (3,3´-diaminobenzidine, 

SIGMA Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 

ml de água oxigenada 3%. 

 As lâminas foram lavadas em água destilada por dois minutos e secas à 

temperatura ambiente. 

A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER 

Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100) e lamínulas de vidro. 

Cortes histológicos de lesões de hanseníase virchowiana foram 

utilizados para controle positivo da dupla reação com o fator de transcrição 

CMAF e de hanseníase tuberculoide para a reação com o fator de transcrição 

pSTAT1. 

 

 

4.5. ANÁLISE QUANTITATIVA DAS CÉLULAS IMUNOMARCADAS 

 

 

Todas as lâminas imunomarcadas foram digitalizadas pelo sistema Aperio 

Scan Scope Slide Scanner (Vista, CA, USA). As lâminas digitalizadas obtidas 

foram analisadas por meio do software Aperio’s Image Scope Viewer. Foram 
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obtidas seis imagens de cada caso, de regiões com maior número de células e 

no aumento de 200×. Para a quantificação das células imunomarcadas utilizou-

se o software de análise de imagem Image Pro Plus (Image-Pro Plus 4.5.0.29, 

MediaCybernetics).  Todas as células mononucleares do infiltrado dérmico 

imunomarcadas com os anticorpos CD163 ou CD206 foram quantificadas. 

Entretanto, com relação às duplas marcações, só foram quantificadas as 

células que apresentavam colocalização dos dois marcadores nucleares e 

citoplasmáticos/membranosos em questão (pSTAT1+/CD68+ e 

CMAF+/CD163+). Desse modo, obteve-se a média de células mononucleares 

imunomarcadas/mm2 para cada espécime.  

 

 

 4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa GraphPad 

Prism versão 6.0b, através do qual foram feitas comparações entre os grupos 

por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Fez-se a comparação do 

número de células imunomarcadas pelos anticorpos CD163 e CD206/mm2 

entre os grupos, de acordo com o tipo de reação tecidual (granulomatosa bem 

organizada ou infiltrado inflamatório difuso), espécimes de pele de pacientes 

com a forma cutânea e mucocutânea, e de acordo com a presença ou ausência 

dos parasitas/antígenos parasitários nas lesões.  

Fez-se também a análise de correlação entre os marcadores CD163 e 

CD206 pelo teste de correlação de Spearman.  

Para os 10 casos submetidos às duplas marcações fez-se a análise 

comparativa entre o número de células/mm2 com coexpressão de 

pSTAT1+/CD68+ (macrófagos M1) e CMAF+/CD68+ (macrófagos M2) 

utilizando-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

O nível de significância considerado para as análises estatísticas foi de 

95%.  
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5. Resultados 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. DEMONSTRAÇÃO DE MACRÓFAGOS M2 (CD163+ E CD206+) NAS 

LESÕES CUTÂNEAS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

 

 

Todas as amostras do estudo apresentaram macrófagos CD163+ e 

CD206+ em meio ao infiltrado inflamatório dérmico.  As células imunomarcadas 

com os anticorpos CD163 e CD206 estavam distribuídas de forma difusa entre 

outras células inflamatórias na derme papilar e reticular. Nos espécimes com 

resposta tecidual caracterizada por granulomas epitelioides bem organizados, 

as células marcadas estavam localizadas também ao redor dos granulomas 

(Figuras 2A e 3A).  
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Figura 2 - Lesões de pele de leishmaniose tegumentar americana. Células 
mononucleares imunomarcadas com CD163 no infiltrado inflamatório dérmico e no 
entorno de granuloma (A) e de permeio ao infiltrado dérmico difuso superficial e profundo 
(B). Técnica imuno-histoquímica com o cromógeno diaminobenzidina ×100 (detalhe 
x400) 
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Figura 3 - Lesões de pele de leishmaniose tegumentar americana. Células 
imunomarcadas com o anticorpo CD206 com distribuição preferencial em torno de 
granulomas (A) e no infiltrado inflamatório dérmico difuso (B). Técnica imuno-
histoquímica com o cromógeno diaminobenzidina ×100 (detalhe ×400) 
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5.1.1. MACRÓFAGOS M2 NAS LESÕES CUTÂNEAS COM REAÇÃO 

GRANULOMATOSA E INFLAMATÓRIA DIFUSA 

 

 

O número das células CD163+ foi maior no grupo de lesões cutâneas 

com resposta inflamatória difusa que naquele com resposta granulomatosa 

organizada (p=0,01) (Gráfico 1, Tabela 1, anexos D e E). 
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Gráfico 1 - Comparação entre número de macrófagos 
CD163+ em lesões cutâneas de leishmaniose tegumentar 
americana com reação inflamatória granulomatosa (A) e 
inflamatória difusa (B). Barra–mediana. Teste Mann-Whitney  

 

 

No que se refere à expressão das células CD206+, não foi encontrada 

diferença entre os padrões histológicos da resposta inflamatória, 

granulomatoso e difuso (p>0,05) (Gráfico 2 e Tabela 1). 
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Gráfico 2 - Comparação entre número de macrófagos 
CD206+ em lesões cutâneas de leishmaniose tegumentar 
americana com reação inflamatória granulomatosa (A) e 
inflamatória difusa (B). Barra–mediana. Teste Mann-Whitney 

 

 

 

Tabela 1 - Número de macrófagos CD163+ e CD206+ em lesões de 
pele de leishmaniose tegumentar americana de acordo com o tipo de 
resposta tecidual      

   
Resposta 
tecidual 

n Mediana           Min-Máx*  
Valor de 

p 

CD163 
Granulomatosa 37 77,2 11,5-238 

p=0,01 
Difusa 26 102 39,8-298 

CD206 
Granulomatosa 37 72,4 15,1-247 

p>0,05 
Difusa 26 89,4 6,9-194 

*Mínimo-Máximo. Teste Mann-Whitney 
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5.1.2. MACRÓFAGOS M2 EM LESÕES DE PELE DE PACIENTES COM AS 

FORMAS CUTÂNEA E MUCOCUTÂNEA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 

AMERICANA  

 

 

76% das amostras de pele (48 casos) eram provenientes de pacientes 

com a forma cutânea e 24% com a forma mucocutânea (15 casos) da LTA. O 

número das células CD163+ não diferiu entre os grupos (p>0.05) (Gráfico 3 e 

Tabela 2). Entretanto, foi observado um número aumentado de macrófagos 

CD206+ no grupo com a forma mucocutânea da LTA (p=0.007) em 

comparação ao grupo com a forma cutânea da doença (Gráfico 4 e Tabela 2). 
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Gráfico 3 - Comparação do número de macrófagos CD163+ 
entre lesões de pele de doentes com a forma cutânea (A) e 
a forma mucocutânea (B) da leishmaniose tegumentar 
americana. Barra–mediana. Teste de Mann-Whitney 
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Gráfico 4 - Comparação do número de macrófagos 
CD206+ entre lesões de pele de doentes com a forma 
cutânea (A) e a forma mucocutânea (B) da leishmaniose 
tegumentar americana. Barra–mediana. Teste de Mann-
Whitney 

 

 

 

Tabela 2 - Número de células CD163+ e CD206+ nas lesões de pele 
de leishmaniose tegumentar americana de acordo com a forma clínica 
da doença 

Marcador Forma Clínica n Mediana           Min-Máx*  Valor de p 

CD163 
cutâneo 48 88 14,7-298 

p>0,05 
mucocutâneo 15 83,4 11,5-175 

CD206 
cutâneo 48 68,5 6,90-247 

p=0,008 
mucocutâneo 15 98,3 22,8-191 

*Mínimo-Máximo. Teste Mann-Whitney 
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5.1.3. MACRÓFAGOS M2 NAS LESÕES DE PELE DE LESIHMANIOSE 

TEGUMENTAR AMERICANA DE ACORDO COM A PRESENÇA OU 

AUSÊNCIA DE PARASITAS  

 

 

Quando os espécimes foram avaliados de acordo com a presença 

(n=39) ou ausência (n=24) de amastigotas de Leishmania, observou-se um 

número maior de macrófagos CD163+ nos espécimes com formas amastigotas 

do parasita que naquelas com ausência de parasitas ao exame histológico 

(p=0,02) (Gráfico 5 e Tabela 3). Contudo, o número de células mononucleares 

CD206+ não diferiu entre os mesmos grupos analisados (p>0,05) (Gráfico 6 e 

Tabela 3).  
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Gráfico 5 - Comparação do número de macrófagos 
CD163+ entre lesões de pele de leishmaniose tegumentar 
americana com a presença (A) e ausência de formas 
amastigotas (B). Barra–mediana. Teste de Mann-Whitney 
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Gráfico 6 - Comparação do número de macrófagos 
CD206+ entre lesões de pele de leishmaniose tegumentar 
americana com a presença (A) e ausência de formas 
amastigotas (B). Barra-mediana. Teste de Mann-Whitney 

 

 

 

Os espécimes de pele de doentes com a forma cutânea que 

apresentavam amastigotas de Leishmania (n=31) exibiram um número maior 

de macrófagos CD163+ (p=0,04) do que nas amostras em que os parasitas 

estavam ausentes (n=17) (Gráfico 7). O número de células CD206+ não diferiu 

entre os mesmos grupos de comparação (Gráfico 8). A mesma comparação 

não mostrou diferença quanto ao número de células CD163+ e CD206+ nas 

lesões de pele de pacientes com a forma mucocutânea de LTA (p>0,05) 

(Gráfico 9 e 10 e tabela 3). 
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Gráfico 7 - Comparação do número de macrófagos 
CD163+ entre lesões de pele com a presença (A) e 
ausência de formas amastigotas (B), de pacientes com a 
forma cutânea da leishmaniose tegumentar americana. 

Barra–mediana; teste de Mann-Whitney 
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Gráfico 8 - Comparação do número de macrófagos 
CD206+ entre lesões de pele com a presença (A) e 
ausência de formas amastigotas (B), de pacientes com a 
forma cutânea da leishmaniose tegumentar americana. 
Barra–mediana. Teste de Mann-Whitney 
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Gráfico 9 - Comparação do número de macrófagos 
CD163+ entre lesões de pele com a presença (A) e 
ausência de formas amastigotas (B), de pacientes com a 
forma mucocutânea da leishmaniose tegumentar 
americana. Barra–mediana. Teste de Mann-Whitney 
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Gráfico 10 - Comparação do número de macrófagos 
CD206+ entre lesões de pele com a presença (A) e 
ausência de formas amastigotas (B), de pacientes com a 
forma mucocutânea da leishmaniose tegumentar 
americana. Barra–mediana. Teste de Mann-Whitney 
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Tabela 3 - Comparação do número de macrófagos CD163+ e CD206+ em lesões de 
pele de doentes com leishmaniose tegumentar americana de acordo com a presença ou 
ausência de parasitas       

Marcador Forma Clínica 
Antígeno de 
Leishmania  

n Mediana  Min-Máx*  
Valor de 

p 

CD163 

cutâneo + 
mucocutâneo 

presente 39 101 11,5-298 
p=0,02 

Ausente 24 78,8 14,7-175 

cutâneo 
presente 31 100 34,8-298 

p=0,04 
Ausente 17 81,3 14,7-121 

mucocutâneo 
presente 8 106 11,5-175 

p>0,05 
Ausente 7 74,5 34,8-175 

CD206 

cutâneo + 
mucocutâneo 

presente 39 85,9 6,90-247 
p>0,05 

ausente 24 70,8 15,1-191 

cutâneo 
presente 31 72,4 6,90-247 

p>0,05 
ausente 17 60 15,1-157 

mucocutâneo 
presente 8 102 22,8-191 

p>0,05 
ausente 7 98,3 68,5-191 

*Mínimo-Máximo. Teste Mann-Whitney 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE CÉLULAS 

CD163+ E CD206+ NAS LESÕES DE PELE DE LEISHMANIOSE 

TEGUMENTAR AMERICANA 

 

 

O teste de Spearman mostrou que o número de células CD163+ teve 

correlação positiva (p=0,002; r de Spearman= 0,369) com o número de células 

CD206+ presentes nas amostras de lesões cutâneas de LTA (Gráfico 11).   
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Gráfico 11 - Análise de correlação entre as populações de 
células CD163+ e CD206+ nas lesões de pele de 
leishmaniose tegumentar americana (p=0,002; r de 
Spearman= 0,369) - Teste de correlação de Spearman  

 

 

5.2. COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE CÉLULAS pSTAT1+/CD68+ 

(MACRÓFAGOS M1) E O DE CÉLULAS CMAF+/CD163+ (MACRÓFAGOS 

M2) NAS LESÕES DE PELE DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 

AMERICANA 

 

As reações imuno-histoquímicas de dupla marcação, realizadas em dez 

amostras de lesões cutâneas, demonstraram a expressão nuclear dos fatores 

de transcrição de interferon gama (pSTAT1) e de interleucina 10 (CMAF) em 

células imunomarcadas com os anticorpos CD68 e CD163, respectivamente. 

A distribuição dessas células na resposta tecidual, das amostras de pele 

estudadas, foi semelhante às daquelas imunomarcadas somente com os 

anticorpos CD163 e CD206 (Figuras 4 e 5). Seis das amostras de pele 

submetidas às técnicas de dupla marcação eram provenientes de pacientes 

com a forma cutânea e quatro com a forma mucocutânea da LTA (anexo F). 
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Figura 4 - Lesões de pele de leishmaniose tegumentar americana com reação 
granulomatosa. Células CMAF/CD163+ (A) e pSTAT1/CD68+ (B). Dupla marcação (→) 
técnica imuno-histoquímica com diaminobenzidina (marcação em castanho para CMAF e 
pSTAT1) e solução cromógena TrueBlue Peroxidase substrate (marcação em azul para 
CD68 e CD163) ×200 
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Figura 5 - Lesões de pele de leishmaniose tegumentar americana com reação 
inflamatória difusa. Células CMAF/CD163+ (A) e pSTAT1/CD68+ (B). Dupla marcação 
(→). Técnica imuno-histoquímica com diaminobenzidina (marcação em castanho para 
CMAF e pSTAT1) e solução cromógena TrueBlue Peroxidase substrate (marcação em 
azul para CD68 e CD163) ×200 

 

 

 Verificamos que o número de macrófagos M1 (células 

pSTAT1+/CD68+) foi maior que o de macrófagos M2 (células CMAF+/CD163+) 

(p=0,02) na resposta tecidual da LTA (Gráfico 11 e Tabela 4). 
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Gráfico 12 - Comparação entre o número de células 
pSTA1+/CD68+ (A) e CMAF+/CD163+ (B) em lesões de 
pele de leishmaniose tegumentar americana. Barra–
mediana; teste de Mann-Whitney 

 

 

 

Tabela 4 - Comparação entre o número de células 
pSTAT1/CD68+ e CMAF/ CD163+ nas lesões de pele da 
leishmaniose tegumentar americana 

Marcadores n Mediana  
Máximo-
mínimo 

Valor de p 

pSTAT1/CD68 10 50,9 6,85-103,6 
p=0,02 

CMAF/CD163 10 15,28 4,85-48,82 

Teste Mann-Whitney 
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6. Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os macrófagos são elementos celulares cruciais na infecção por 

Leishmania uma vez que podem albergar os parasitas por longos períodos, 

atuam como células apresentadoras de antígenos, secretam moléculas que 

induzem a resposta inflamatória e atuam na eliminação de parasitas através da 

produção de derivados tóxicos do oxigênio e NO. Entretanto, estudos 

experimentais com macrófagos derivados de monócitos do sangue de 

indivíduos com as formas cutânea e mucosa de leishmaniose, mostraram que 

estas células permitem a sobrevivência dos parasitas e produzem altos níveis 

de citocinas pró-inflamatórias que atraem neutrófilos, monócitos e linfócitos T 

ativados, o que resulta na ampliação da reação inflamatória que contribui para 

o dano tecidual e, portando, doença 6. 

As células macrofágicas exibem acentuada plasticidade, uma vez que 

adquirem diferentes fenótipos dependendo dos diferentes estímulos do 

microambiente. A ativação dos macrófagos pode ser pró-inflamatória, 

denominada M1 (clássica) ou anti-inflamatória, M2 (alternativa). Os macrófagos 

M1 caracterizam-se pela expressão de citocinas pró-inflamatórias, HLA-DR e 

iNOS. Por outro lado, os macrófagos M2 expressam baixos níveis dessas 

moléculas e podem ser identificados por marcadores como a arginase-1, CD14, 

receptor de manose (CD 206), receptor CD163 (“Hemoglobin-Haptoglobin 

Scavenger Receptor”), IL-10 e TGF-β1 9. Entretanto, o que ocorre é um 

“continuum” de estados fenotípicos e funcionais. A população macrofágica é 

dinâmica, participa da inflamação e atua também nos processos de resolução 

da inflamação e remodelamento tecidual. A evolução para a cronicidade das 

doenças infecciosas está associada ao perfil M2 de macrófagos 80.   

Nós demonstramos a participação de células CD163+ e células CD206+ 

na resposta inflamatória das lesões de pele de doentes com as formas cutânea 

(LC) e mucocutânea (LMC) da leishmaniose tegumentar americana (LTA).  
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Tanto lesões cutâneas de pacientes com a forma LC e como com a 

forma LMC da doença exibiram células mononucleares imunomarcadas para 

CD163 e CD206 em meio ao infiltrado inflamatório dérmico. Entretanto, os 

macrófagos M2 não fizeram parte da formação do granuloma, mas foram 

observados no entorno dessas estruturas.   

A molécula CD163 é uma glicoproteína que faz parte da superfamília 

rica em cisteina do receptor “scavenger” (“scavenger receptor cysteine-rich 

superfamily”) e sua expressão é regulada por vários mediadores inflamatórios 

como IFN-γ, IL-6, IL-10 e glucocorticoides 111-115.  

O número de macrófagos que expressaram CD163 foi maior nas lesões 

de pele com reação inflamatória difusa em comparação ao grupo com reação 

granulomatosa. Nas doenças infecciosas, a organização da reação inflamatória 

“in situ” é associada à resposta imune celular e ao tipo de perfil imune. A 

reação granulomatosa bem organizada é relacionada com um microambiente 

de perfil Th1 dominante 116. Embora, com exceção da leishmaniose cutânea 

difusa 117-119, todas as formas clínicas da LTA apresentam predominantemente 

um perfil imune Th1, a resposta inflamatória “in situ” difusa pouco organizada 

pode estar relacionada a uma pior resposta imune local o que justificaria um 

maior número de macrófagos M2 nas lesões 6, 29.   

Observamos um número maior de células CD163+ nas lesões pele em 

que as formas amastigotas da Leishmania estavam presentes, quando 

comparadas às lesões onde os parasitas não foram observados ao exame dos 

cortes histológicos de rotina e mesmo ao exame de imuno-histoquímica para 

pesquisa de leishmânias. Ao analisarmos somente o grupo com a forma 

cutânea da doença também verificamos um maior número de células CD163+ 

nos casos em que as formas amastigotas estavam presentes.  

Na hanseníase os macrófagos CD163+ estão relacionados à 

internalização da micobactéria. Esses macrófagos que expressam a molécula 

CD163 mostram-se em maior número nas lesões do polo virchowiano da 

hanseníase que nas lesões do polo tuberculoide. Além disso, cerca de 40% 

das células que expressam a molécula IDO (indolamina 2-3 dioxigenase) 
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também expressam o CD163. Experimentos “in vitro” demonstram que o M. 

leprae é capaz de induzir a expressão de CD163 pelos macrófagos parasitados 

e, desse modo, propiciar um ambiente favorável não somente para a entrada 

do parasita na célula hospedeira como para a sua sobrevivência no ambiente 

intracelular 15.  

A molécula CD163 também é encontrada sob a forma solúvel (sCD163) 

em sobrenadantes de cultura celular e no plasma humano. Os doentes com a 

forma virchowiana da hanseníase apresentam altos níveis de sCD163 no 

sangue. Esse sCD163 aumentado deve ser decorrente não somente dos 

monócitos do sangue, mas também de macrófagos residentes nos tecidos. A 

manutenção dos níveis elevados de sCD163 correlaciona-se com os níveis de 

IL-10, TNF e com a atividade de IDO 15.  

O receptor CD163 na sua forma solúvel também tem sido proposto como 

indicador de gravidade de doenças inflamatórias e infecciosas, como a 

hanseníase e a leishmaniose visceral (LV), uma vez que os níveis mais altos 

de sCD163 correlacionam-se com as apresentações clínicas mais graves 

dessas doenças. Na LV, os níveis de sCD163 apresentam correlação direta 

com o volume do fígado e do baço e correlação inversa com a contagem de 

neutrófilos. Experimentos “in vitro” demonstram que L. amazonensis e L. 

infantum induzem a expressão de CD163 em monócitos/macrófagos e 

neutrófilos, o que sugere que essas células são as fontes de sCD163 

observados na LV 99. 

Apesar das lesões de doentes com LC onde foram demonstradas formas 

amastigotas terem apresentado maior número de macrófagos CD163+, não 

observamos diferença no número de macrófagos CD163+ das lesões de pele 

de pacientes com LMC no que se refere à presença ou não de parasitas. A 

LMC associa-se a um dano tecidual acentuado relacionado à uma forte reação 

inflamatória (perfil M1), que se segue por resposta anti-inflamatória para o 

controle do dano tecidual (perfil M2), que ocasiona a cronicidade 120. Desse 

modo, podemos interpretar que as células CD163+ relacionam-se mais à 

cronicidade das lesões na LMC e não propriamente à facilitação da 
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sobrevivência dos parasitas, como foi proposto para a hanseníase virchowiana 

e LV.  

Podemos também relacionar os resultados acima discutidos à possível 

não especificidade da molécula CD163 como marcador de macrófagos M2, 

uma vez que as células dendríticas dérmicas, que expressam Fator XIIIa 

também são imunomarcadas pelo anticorpo anti-CD163 121. Por outro lado, nas 

lesões de pele de LTA os dendrócitos dérmicos que expressam fator XIIIa são 

parasitados por formas amastigotas de Leishmania 86. Parte desse componente 

dendrocítico dérmico expressa iNOS, embora em menor número que o 

componente macrofágico nos sítios de lesão cutânea da LTA87. Além disso, há 

controvérsias sobre o CD163 como marcador exclusivo de macrófagos M2. No 

microambiente do linfoma de Hodgkin, entre as células CD163+ algumas 

coexpressam fatores de transcrição associados à polarização M1122. Não 

podemos descartar a possibilidade de que essas células CD163+ que 

coexpressam o fator de transcrição para os interferons descritas no 

microambiente do linfoma de Hodgkin seriam, de fato, o componente 

dendrocítico dérmico Fator XIIIa/iNOs+ observado nas lesões de LTA e não 

propriamente macrófagos polarizados M1 que expressam CD163.   

Outro fato a ser considerado é o momento da coleta das biópsias e o 

momento em que o paciente se encontra no desenvolvimento da infecção. Pelo 

fato do nosso estudo ser retrospectivo, esses momentos podem diferir de 

paciente para paciente e poderiam expressar diferenças nas características 

imunofenotípicas das células da resposta inflamatória/imune “in situ”. A demora 

na procura médica, pelos doentes, pode implicar na confirmação diagnóstica 

em fase mais avançada da doença, quando já pode estar ocorrendo o 

direcionamento da resposta imune com participação dos macrófagos M2, para 

a atenuação da resposta inflamatória e início do processo de remodelamento 

tecidual 123.  

A molécula CD206 é um receptor de manose, uma lectina tipo C que é 

expressa na superfície de vários tipos celulares e medeia a adesão e 

internalização de glicoproteínas manosiladas 103, 105, 124-126. Os receptores de 

manose também participam da endocitose de diferentes patógenos que 
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possuem resíduos de manose na sua superfície como o Trypanosoma cruzi, 

Mycobacterium tuberculosis e Candida albicans 102, 127, 128. As formas 

promastigotas da L. (L.) donovani utilizam os receptores de manose durante a 

invasão de macrófagos. Entretanto, após a infecção das células alvo ocorre a 

diminuição da expressão destes receptores 13, 101, 107-110.  

Na leishmaniose dérmica pós calazar foi observado o aumento da 

expressão das moléculas  CD206 e arginase-1 pelas células CD68+ 

(macrófagos). Além disso, ocorreria ativação alternante de 

monócitos/macrófagos, o que permitiria a cronicidade dessa condição de 

envolvimento cutâneo por leishmânias viscerotrópicas 129.  

Demonstramos que o número de macrófagos CD206+ encontrado nas 

lesões de pele dos pacientes com LMC foi maior que o número dessas células 

presentes nas lesões de doentes com LC. Essa observação pode ser explicada 

pela evolução da LMC à cronicidade, que estaria relacionada com a 

polarização M2 no ambiente lesional 130.  

O receptor macrofágico CD206 tem papel na patogênese da 

leishmaniose, uma vez que facilita a entrada e multiplicação do parasita na 

célula hospedeira através da criação de um microambiente imunossupressor 

via polarização M2, prejudicando assim, a apresentação antigênica 129.  

Devido às controvérsias da literatura quanto à demonstração de 

macrófagos M2 nos sítios de lesão e microambiente de neoplasias 43 

realizamos a imunomarcação desse componente macrofágico utilizando dois 

anticorpos, CD163 e CD206. A arginase-1, embora revele macrófagos M2 nos 

modelos experimentais de murinos, não é considerada um bom marcador para 

essa população celular em tecido humano. Isso porque alguns trabalhos 

mostraram que as citocinas IL-4 e IL-13 não são capazes de induzir a arginase-

1 em monócitos e macrófagos derivados de monócitos humanos. As análises 

dos perfis de transcrição de monócitos induzidos por IL-13 e de macrófagos 

induzidos por IL-4 em humanos não detectaram a expressão dos genes Ym1, 

Fizz1 e arginase, que têm a expressão aumentada nos macrógafos murinos. 

Acredita-se que a variação ocorra devido às diferenças entre os gêneros, 
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humanos e murinos   12, 91-93. Além disso, Abebe et al. 14, ao analisarem 

homogenatos obtidos de lesões cutâneas de LC observaram que 95% da 

arginase 1 era proveniente de neutrófilos e somente 5% dos macrófagos.  

Apesar das diferenças observadas na população celular estudada, 

quando da separação dos espécimes analisados nos subgrupos, acreditamos 

que os dois marcadores foram adequados para revelar a população de 

macrófagos M2. Essa observação é reforçada pelo resultado do teste de 

Spearman que mostrou haver correlação positiva entre o número de células 

imunomarcadas pelos anticorpos CD163 e CD206.  

Devido à dificuldade de se chegar a um consenso sobre os marcadores 

de macrófagos mais adequados, principalmente no que se refere aos 

macrófagos de perfil M2, alguns trabalhos têm utilizado a dupla marcação com 

marcadores conhecidos de macrófagos (CD68 e CD163) e fatores de 

transcrição relacionados aos perfis M1(STAT1) e M2 (CMAF), para uma melhor 

caracterização imunofenotípica dessas células “in situ”. O fator de transcrição 

STAT1 tem a sua expressão aumentada em resposta aos IFN tipo I, II e III e a 

sua forma fosforilada (pSTAT1) liga-se à região promotora de genes 

estimulados por IFN 131, 132. O CMAF é um fator de transcrição essencial para a 

expressão do gene da IL-10 em macrófagos 78, 133.  

 Com o auxílio da técnica imuno-histoquímica de dupla marcação, 

observamos que nos sítios de lesão as células pSTAT1+/CD68+ estavam 

presentes em maior número que as células CMAF+/CD163+, o que indica uma 

predominância de macrófagos M1, relacionada com o perfil Th1 da resposta 

imune que é observada nas leishmanioses tegumentares, com exceção da 

forma anérgica 6, 130.  

Demonstramos que na LTA, a população macrofágica nos sítios de 

lesão não é exclusivamente composta por macrófagos M1, tendo-se em vista 

que foram identificadas células de perfil M2 tanto nas lesões de pele de 

doentes com a forma cutânea como mucocutânea. Desse modo, evidenciamos 

que macrófagos diferentemente polarizados podem coexistir, mesmo numa 

doença que se caracteriza por exibir um perfil predominantemente Th1, como a 
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LTA. Esses nossos resultados são embasados pelos dados da literatura, que 

demonstram que a polarização dos macrófagos é um processo dinâmico. 

Ressaltamos também que a investigação “in situ” é importante para a 

compreensão do papel da polarização dos macrófagos na patogênese dos 

processos inflamatórios/imunes, infecciosos e mesmo neoplásicos 78, 134, 135.  

Os resultados obtidos nos permitem dizer que os macrófagos M2 

participam da resposta imune “in situ” da LTA, apesar de haver uma 

predominância de macrófagos M1 sobre os M2.  Os macrófagos M2 

mostraram-se em maior número na resposta tecidual difusa não granulomatosa 

e nas lesões de doentes onde os parasitas ainda eram observados ao exame 

histopatológico, o mesmo ocorrendo quando analisadas somente as lesões do 

grupo LC. Desse modo, podemos considerar que os macrófagos polarizados 

M2 devem atuar como células alvo do hospedeiro, facilitando a entrada dos 

parasitas e a progressão da doença. Por outro lado, os macrófagos M2 devem 

também estar envolvidos nos mecanismos de cronicidade e nos processos de 

remodelamento tecidual, uma vez que as lesões dos doentes com a forma 

mucocutânea, que se caracteriza por curso crônico e maior destruição/reparo 

tecidual, mostraram maior número de células M2 (CD206+) do que aquelas do 

grupo de doentes com a forma cutânea 29, 120, 135.  

A demonstração da participação de macrófagos polarizados M2 nas 

lesões cutâneas da LTA pode contribuir para embasar a possibilidade de 

estratégias para a reorientação da polarização de macrófagos 129 como mais 

uma opção terapêutica da LTA, principalmente no que se refere à evolução 

para a cronicidade e remodelamento das lesões. 
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7. Conclusões 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 Os macrófagos M2 participam da resposta imune “in situ” cutânea da 

leishmaniose tegumentar americana. 

 

 Os macrófagos M2 (CD163+) foram mais abundantes nas lesões 

cutâneas com resposta inflamatória difusa não granulomatosa que 

naquelas com resposta granulomatosa.   

 

 Os macrófagos M2 (CD163+) foram mais numerosos nas lesões 

cutâneas, independentes da forma clínica da doença, com presença de 

formas amastigotas que nas lesões onde os parasitas não foram 

observados.  

 

 Os macrófagos M2 (CD163+) foram mais numerosos nas lesões 

cutâneas com presença de formas amastigotas dos doentes com a 

forma cutânea da LTA que nas lesões desse grupo de doentes onde os 

parasitas não foram observados.  

 

 

 Os macrófagos M2 (CD206+) foram mais abundantes nas lesões 

cutâneas de doentes com a forma mucocutânea que daqueles com a 

forma cutânea da doença.  

 

 Os marcadores CD163 e CD206 podem ser considerados bons 

marcadores teciduais de macrófagos M2, uma vez que mostraram 

correlação positiva em sua expressão. 
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 A técnica de dupla marcação confirmou, por meio da expressão das 

células CMAF+/CD163+, a presença dos macrófagos M2 nas lesões 

cutâneas da LTA. 

  

 Embora os macrófagos M2 estivessem presentes, os macrófagos de 

perfil M1 foram a população macrofágica predominante da resposta 

imune “in situ” da LTA.  
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8. Anexos 
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8. ANEXOS 

 Anexo A: Documento de aprovação da CAPPesq 
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Anexo B: Quadro 1 - Dados clínicos e laboratoriais de doentes 
com a forma cutânea da leishmaniose 
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F – feminino; M- masculino; NC- não consta; NR – não realizado; D- direito; E – 

esquerdo 

 

 

 

Anexo C: Quadro 2 - Dados clínicos e laboratoriais de doentes com a forma 
mucocutânea da leishmaniose 

 

F – feminino; M- masculino; NC- não consta; D- direito; E – esquerdo; SOE – sem outra 

especificação 
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Anexo D: Quadro 3 - Dados referentes às contagens das 

células CD 163+ e CD206+ e aos parâmetros de comparação 

utilizados, em doentes com a forma cutânea da leishmaniose  
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41 LC41 difusa presente (+) 49,19 78,51 

42 LC42 granulomatosa presente (+) 115,76 55,53 

43 LC43 granulomatosa ausente (+) 120,25 92,51 

44 LC44 granulomatosa presente (+) 57,38 69,59 

45 LC45 granulomatosa presente (+) 116,56 43,67 

46 LC46 difusa presente (+) 85,13 23,34 

47 LC47 difusa presente (+) 150,96 131,93 

48 LC48 granulomatosa presente (+) 34,8 68,47 

 

HE- material corado pela Hematoxilina-eosina; IHQ – material submetido a 
pesquisa do antígeno de Leishmania pela técnica de imuno-histoquímica  

 

 

 

Anexo E: Quadro 4 - Dados referentes às contagens das 

células CD 163+ e CD206+ e aos parâmetros de comparação 

utilizados, em doentes com a forma mucocutânea da 
leishmaniose  

 

HE- material corado pela Hematoxilina-eosina; IHQ – material submetido a 
pesquisa do antígeno de Leishmania pela técnica de imuno-histoquímica 
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Anexo F: Quadro 5 – Dados referentes às contagens de 

células CMAF+/CD163+ e pSTAT1+/CD68+  
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