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RESUMO 

 

TUON FF. Identificação e quantificação da expressão de receptores toll-like 2, 4 e 9 na 

leishmaniose cutânea humana [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2011. 81p. 

 

Introdução: Um dos primeiros sistemas de defesa contra os microrganismos é a via dos 

receptores Toll-like (TLRs). A ativação destes receptores leva à síntese de citocinas, 

dando início à resposta imune inata. Em modelos animais, o TLR2, TLR4 e TLR9 

parecem estar relacionados com o reconhecimento de antígenos de Leishmania. A relação 

entre TLRs e leishmânia pode ser um mecanismo chave no desenvolvimento da doença ou 

no controle da mesma. Até o momento não existem estudos de TLRs na leishmaniose 

cutânea humana. Objetivo: Determinar o padrão de expressão e as células associadas com 

o TLR2, TLR4 e TLR9 na leishmaniose cutânea. O objetivo secundário é correlacionar a 

quantidade de TLRs com a quantidade de citocinas e células inflamatórias na pele. 

Métodos: Cem biópsias de pacientes com leishmaniose cutânea causadas por Leishmania 

(V.) braziliensis foram selecionadas inicialmente. Apenas os casos confirmados (presença 

de amastigotas no raspado, teste de Montenegro positivo, imunoistoquímica com presença 

de antígenos de Leishmania e reação em cadeia da polimerase com DNA de Leishmania 

(V.) braziliensis foram incluídos. Um grupo controle de pele normal foi incluído para 

comparação (quatro casos). A expressão de TLR2, TLR4 e TLR9 foi determinada por 

técnica imunoistoquímica, da mesma forma que os fenótipos celulares (células NK, 

macrófagos, células dendríticas, células CD4 e CD8) e citocinas (IL-1, IL-6, IL-12, TNF-

alfa, IFN-gama). Dupla-marcação foi realizada para identificar as células que expressaram 

os TLRs analisados. Análise semi-quantitativa foi utilizada para avaliação da expressão de 

TLRs na epiderme, enquanto na derme foi realizada análise quantitativa. O nível de 

significância foi estabelecido com p<0,05. Resultados: Doze casos preencheram os 

critérios de inclusão. Os pacientes eram todos masculinos, com lesões apenas em membros 

inferiores e mediana de idade de 23 anos [16-47]. A expressão de TLR2, TLR4 e TLR9 na 

epiderme da pele normal foi alta. Quando comparados com pele normal, tanto TLR4 

quanto TLR2 mostraram menor expressão no epitélio dos pacientes com leishmaniose e 

não houve expressão de TLR9. A média de células expressando TLR2 na derme foi de 

136,36±82,46 células/mm2, ao passo que a média de células expressando TLR4 foi de 

3,21±4,11 células/mm2. A contagem de TLR9 foi de 86,15±88,36 células/mm2 

predominando em áreas de formação de granulomas. A regressão linear não demonstrou 

relação entre a contagem de células marcadas ou citocinas com TLR2 ou TLR4. O 

aumento proporcional da expressão de TLR9 relacionou-se com maior expressão de IL-12 

e IL-4 (p < 0,05). A dupla marcação demonstrou que os macrófagos expressaram TLR2. A 

dupla marcação não mostrou expressão de TLR2 nas células dendríticas e nas células NK. 

Conclusão: A leishmaniose cutânea localizada associa-se com a presença de TLR2, TLR4 

e TLR9. No epitélio a expressão de TLR2 e TLR4 em pacientes com leishmaniose está 

diminuída em relação aos pacientes controles. A expressão do TLR2 na derme é 

estatisticamente maior que a de TLR4 e TLR9, a qual é expressa pelos macrófagos. A 

expressão de TLR9 ocorre principalmente nas áreas de granulomas havendo relação com a 

expressão de IL-12 e IL-4. 

 

Descritores: 1.  Leishmania; 2. Leishmaniose cutânea/imunologia; 3. Receptores Toll-

like; 4.Imunoistoquímica 



 

 

 

SUMMARY 
 

TUON FF. Identification and quantification of the expression of toll-like receptors 2, 4 

and 9 in the human cutaneous leishmaniasis [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2011.  

 

Introduction: One of the first systems of defense against microorganisms is the Toll-like 

receptors (TLRs) pathway. The activation of these receptors promotes the cytokine 

synthesis, initiating the innate immune response. In animal models, TLR2, TLR4 and 

TLR9 appear to be related to the recognition of antigens of Leishmania. The relationship 

between TLRs and Leishmania can be a key mechanism in the development of the disease 

or it control. Until now, there are not studies about TLRs in human cutaneous 

leishmaniasis. Objective: To determine the expression pattern and the cells associated 

with TLR2, TLR4 and TLR9 in cutaneous leishmaniasis. The secondary objective is to 

correlate the amount of TLRs with the amount of cytokines and inflammatory cells. 

Methods: One hundred biopsies from patients with cutaneous leishmaniasis caused by 

Leishmania (V.) braziliensis were initially selected. Only confirmed cases of cutaneous 

leishmaniasis were included in the analysis (presence of amastigotes in the scraping, 

positive Montenegro test, immunohistochemistry with the presence of Leishmania 

antigens and polymerase chain reaction with DNA from Leishmania (V.) braziliensis. A 

control group (4 cases) of normal skin was included for comparison. The expression of 

TLR2, TLR4 and TLR9 was determined by immunohistochemistry, as well as cell 

phenotypes (NK cells, macrophages, dendritic cells, CD4 and CD8) and cytokines (IL-1, 

IL-6, IL-12, TNF-alpha, IFN-gamma). Double-staining was used to determine the cells 

expressing TLRs. Semi-quantitative analysis was used for evaluation of the expression of 

TLRs in the epidermis. Quantitative analysis was performed to evaluate the expression in 

the dermis. The level of significance was defined as p <0.05. Results: 12 cases fulfilled 

inclusion criteria. The patients were all male, with lesions in lower limbs and median age 

of 23 years [16-47]. The expression of TLR2 and TLR4 in the epidermis of normal skin 

was high. When compared with normal skin, TLR2 and TLR4 showed lower expression in 

the epidermis. There was no expression of TLR9 in the epidermis in cases of cutaneous 

leishmaniasis and normal skin. The mean number of cells expressing TLR2 in the dermis 

was 136.36±82.46 cells/mm2, while the average of cells expressing TLR4 was 3.21±4.11 

cells/mm2.  The count of TLR9 was 86.15±88.36 cells/mm2, and it was found mainly in 

the areas of granuloma formation. Linear regression showed no relationship between the 

number of labeled cells or cytokines with TLR2 or TLR4. There was an association 

between TLR9 and two cytokines (IL-12 and IL-4). This correlation suggested that the 

proportional increase in the expression of TLR9 was related to greater expression of IL-12 

and IL-4 (p<0.05). The double staining showed that macrophages and endothelial cells 

expressed TLR2. The double staining showed no expression of TLR2 in dendritic cells 

and NK cells. Conclusion: The localized cutaneous leishmaniasis associated with the 

presence of TLR2, TLR4 and TLR9. The expression of TLR2 in the dermis was 

statistically greater than that of TLR4 and TLR9, which is expressed by macrophages. The 

expression of TLR9 occurs primarily in the areas of granulomas was associated with the 

expression of IL-12 and IL-4. 

 

Descriptors: 1. Leishmania; 2. Leishmaniasis, cutaneous; 3. Toll-like receptors; 4. 

Immunohistochemistry   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A resposta imune contra os diversos microrganismos é classificada em resposta inata 

e adaptativa. Os microorganismos que entram em contato com os macrófagos podem ser 

fagocitados, permitindo, após seu processamento, a apresentação dos antígenos para os 

linfócitos T (Hoffmann et al., 1999). Didaticamente, a resposta imune inata inicia desde 

este contato do microorganismo até a apresentação dos seus antígenos para os linfócitos. A 

partir deste ponto inicia-se a resposta imune adaptativa. O início da resposta imune só 

ocorrerá se o macrófago identificar o microrganismo como algo não próprio do ser 

humano. Para isso são necessários receptores presentes na superfície da membrana das 

células humanas que reconheçam os patógenos como estranhos. Estes receptores são 

chamados de receptores de reconhecimento padrão, do inglês pattern-recognition 

receptors (Gordon, 2002). Estes receptores reconhecem moléculas estáveis (que não 

sofrem mutações) presentes em todos os agentes infecciosos. Este grupo de moléculas 

estáveis é chamado de PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) (Ozinsky et al., 

2000). Estas moléculas não são encontradas nos humanos, e assim, os receptores de 

reconhecimento padrão reconhecem as PAMPs, funcionando como um perfeito 

mecanismo de identificação do que é próprio e do que não é próprio.  

Exemplos destas PAMPs são o lipopolissacarídeo (LPS) presente em bactérias gram-

negativas, o peptideoglicano na parede celular de bactérias gram-positivas e o ácido 

teicóico em diversos fungos (Gazzinelli et al., 2006). Certos fragmentos de ácidos 

nucléicos constituídos por repetições de citosina e guanina também podem ser 

reconhecidos como PAMPs (Shah et al., 2003). 

As PAMPs reconhecidas pelos receptores de reconhecimento padrão levam à ativação 

de uma cascata de reações intracelulares que promoverão a síntese de citocinas. As 
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citocinas são fundamentais para atrair outras células, gerar a resposta inflamatória, 

permitir o desenvolvimento da resposta imune adaptativa eficiente e, com todos estes 

elementos, eliminar o microrganismo invasor. Parte dos receptores de reconhecimento 

padrão é responsável pela fagocitose, e outra parte é responsável pela sinalização que 

levará à produção de citocinas. Entre os receptores de reconhecimento padrão que podem 

desencadear a produção de citocinas está o toll-like receptor (TLR). Este receptor foi 

descoberto durante estudos com Drosophila, que mostraram a eficiente resposta imune 

deste inseto (Medzhitov et al., 1997b). Durante os estudos foi descoberto um receptor que 

reconhecia fragmentos de bactérias, fungos ou vírus e iniciavam a resposta imune do 

inseto. Este receptor mudou alguns conceitos da resposta imune, pois se acreditava que a 

produção de citocinas só ocorria após a fagocitose. Isto levou os pesquisadores a procurar 

algo similar nos seres humanos. Foi durante esta busca que descobriram o primeiro 

homólogo da família dos TLRs em humanos, que foi denominado de TLR4 (Medzhitov et 

al., 1997b). Posteriormente, mais de 10 tipos foram identificados, cada um com uma 

especificidade para diferentes PAMPs (Medzhitov et al., 2000).  

Na última década, os TLRs têm recebido importante atenção pelo fato de 

reconhecerem o LPS das bactérias Gram-negativas e iniciarem o processo de sepse 

(Qureshi et al., 1999). Os estudos mostraram claramente a relação da ativação do TLR4 

com o quadro séptico, mediado através da produção de citocinas inflamatórias. Em 

paralelo, estudos têm sido realizados com o objetivo de determinar a função dos TLRs em 

doenças parasitárias.  

A infecção cutânea causada pela Leishmania major é um dos modelos de resposta 

imune mais estudado.  Em camundongos, esta leishmaniose pode demonstrar os dois pólos 

da resposta imune adaptativa, o padrão Th1 e o padrão Th2. Na resposta Th1 ocorre uma 

produção adequada de IL-12 com apresentação antigênica para linfócitos T, produção de 
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IFN-γ, ativação de macrófagos e eliminação da leishmânia. Por outro lado, na resposta 

Th2, mesmo com apresentação antigênica, ocorre produção de IL-4 e IL-10, manutenção 

do parasito no tecido e progressão da doença (Holaday et al., 1991). Apesar do 

conhecimento do padrão de imunidade adaptativa Th1 e Th2, os fatores que direcionam 

para cada um destes padrões de resposta imune ainda são desconhecidos. 

Alguns autores sugerem que a resposta imune inata determina o padrão de resposta 

imune (Scharton-Kersten et al., 1995; Hondowicz et al., 1999). Por este motivo, alguns 

estudos em modelos experimentais de leishmaniose foram realizados para determinar a 

função dos TLRs na indução e padrão da resposta imune. 

Dentre os TLR, os receptores TLR2, TLR3, TLR4 e TLR9 foram os mais estudados. 

Esses estudos avaliaram modelos animais (in vivo) e estudos in vitro (de Veer et al., 2003; 

Becker et al., 2003; Debus et al., 2003; Poltorak et al., 2000; Muller et al., 1997; Kropf et 

al., 2004a; Li et al., 2004; Puig et al., 2006; Lange et al., 2004; Flandin et al., 2006). Os 

resultados encontrados nesses estudos foram controversos. Alguns demonstraram que o 

bloqueio de uma fração comum a todos os TLRs gerava uma diminuição de IL-1, IL-12 e 

IFN-γ, assim como aumento de IL-4 (Hawn et al., 2002; Muraille et al., 2003; Debus et 

al., 2003; de Veer et al., 2003). A conseqüência disso foi o aumento do número de células 

parasitadas e aumento do número de lesões cutâneas nos modelos animais. Quando foram 

avaliados os receptores individualmente, verificou-se o mesmo padrão em TLR2 e TLR4 

(Kropf et al., 2004a). Porém, outro estudo mostrou que a inibição do TLR4 não aumentava 

o número de lesões (Antoniazi et al., 2004). Li et al. demonstraram que a estimulação dos 

receptores TLR9 promovia aumento de IL-18 e de IFN-γ (Li et al., 2004). 

Todos os estudos experimentais in vitro ou in vivo de TLRs utilizaram espécies de 

Leishmania não encontradas no Brasil. Nenhum destes modelos avaliou a infecção por 

Leishmania (Viannia) braziliensis, o principal agente etiológico da leishmaniose cutânea 
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no Brasil. Da mesma forma, não temos estudos na literatura abordando a expressão dos 

TLRs na leishmaniose de seres humanos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Considerando a importância dos TLRs na resposta imune da doença cutânea pela 

leishmânia, a ausência de estudos com L. (V.) braziliensis, e também a ausência de estudos 

em humanos comprovando a expressão destes receptores nas lesões, este trabalho tem 

como objetivo geral demonstrar a presença dos principais TLR em lesões de pele humana 

causadas por L. (V.) braziliensis.  

Os objetivos específicos são:  

1) comparar a expressão de TLR2, TLR4 e TLR9 na leishmaniose cutânea com o 

tecido normal;  

2) determinar as principais células que expressam os TLRs, mediante dupla-marcação 

para macrófagos, células NK, células dendríticas e células endoteliais;  

3) quantificar a expressão de citocinas (IL-1, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ), 

células apresentadoras de antígenos (macrófagos e células dendríticas), linfócitos (CD4 e 

CD8) e células NK para determinar uma associação entre a quantidade de células e a 

expressão de TLRs. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Parasito e formas clínicas 

A expressão “leishmaniose” corresponde a um grupo de doenças causadas por 

diferentes espécies do gênero Leishmania. A leishmaniose acomete o homem e diversos 

mamíferos selvagens, assim como os seus vetores (dípteros e hemípteros). O principal 

vetor responsável pela transmissão da leishmaniose no Novo Mundo é o flebótomo do 

gênero Lutzomyia, com mais de 25 espécies presentes na América do Sul (Killick-

Kendrick, 1999). Quando ambos (vetor e hospedeiro) pertencem ao meio silvestre, 

classificamos a leishmaniose como uma zoonose e, quando a doença acomete o homem 

por meio da sua invasão no ambiente selvagem, denominamos de antropozoonose. Nos 

últimos anos a incidência da doença tem aumentado e houve mudança no padrão de 

transmissão em algumas regiões do mundo. Na Índia, por exemplo, a transmissão ocorre 

de homem para homem mediante o vetor, caracterizando uma antroponose  (Kerr, 2006; 

Tuon et al., 2008d).  

A leishmânia é um parasito intracelular obrigatório, transmitido através da picada do 

flebótomo, que se multiplica nas células do sistema fagocítico mononuclear de mamíferos 

suscetíveis. Este microrganismo apresenta duas formas estruturais: amastigota e 

promastigota. A forma promastigota habita o segmento anterior do tubo digestivo do 

flebótomo, a qual é inoculada durante a picada (Larson et al., 1987; Marsden, 1986). A 

forma amastigota é a forma presente dentro dos macrófagos dos animais infectados. 

Logo após entrarem na pele, as promastigotas aderem à superfície do macrófago e são 

fagocitadas. Dentro do vacúolo parasitóforo dos macrófagos as promastigotas perdem o 
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flagelo e transformam-se em formas amastigotas, as quais se multiplicam por divisão 

binária. Neste momento inicia-se a doença leishmaniose, cuja evolução dependerá de 

características do hospedeiro e da espécie infectante de Leishmania. 

A leishmaniose é classificada em visceral ou tegumentar. Além de diferenças clínicas, 

estas duas formas são causadas por espécies diferentes de Leishmania. A leishmaniose 

visceral causa uma doença crônica e com comprometimento do sistema reticuloendotelial 

levando a hepatomegalia e esplenomegalia associado com pancitopenia, configurando um 

quadro sistêmico que pode levar a morte. Por outro lado, a leishmaniose tegumentar tende 

a ser uma doença localizada, embora possa ocorrer em raros casos o acometimento difuso 

da pele e de mucosas. Devido estes diferentes aspectos clínicos da doença, a leishmaniose 

tegumentar é dividida em cutânea localizada, cutânea difusa e mucosa.  

A leishmaniose tegumentar ainda é classificada conforme a região em leishmaniose 

do Velho Mundo ou do Novo Mundo, sendo que neste o nome mais utilizado é 

leishmaniose tegumentar americana. A distinção se dá pelas diferenças clínicas, vetores e 

espécies de Leishmania. 

3.2 Epidemiologia e espécies da leishmaniose tegumentar americana 

A leishmaniose tegumentar está amplamente distribuída pelo mundo, ocorrendo na 

Ásia, Europa, África e Américas, apresentando diferenças em aspectos epidemiológicos, 

clínicos e imunológicos, decorrentes dos diversos ecossistemas.  

Na América Latina as espécies são diferentes daquelas descritas no Velho Mundo 

(África, Ásia e Europa). A leishmaniose tegumentar americana no Brasil pode ser causada 

por várias espécies, mas três delas são as mais prevalentes: L. (Leishmania) amazonensis, 

L. (Viannia) guyanensis e L. (Viannia) braziliensis. 
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Os roedores são os principais reservatórios da L. (L.) amazonensis. Esta espécie está 

relacionada com um ciclo silvestre de transmissão para o homem, cuja distribuição ocorre 

desde o interior do Estado da Bahia, passando pelo norte de Minas Gerais e Goiás e então 

para toda a região norte do país. A doença tem características diferentes daquelas 

apresentadas por outras espécies, lembrando que o flebótomo transmissor difere também 

entre as espécies (Vasconcelos et al., 1988). 

A L. (V.) guyanensis também apresenta um ciclo selvagem, sendo o tamanduá, o 

bicho preguiça e o rato do mato os principais hospedeiros. A doença ocorre em todos os 

Estados da região Norte do Brasil. Nos países localizados ao Norte do Brasil, a L. (V.) 

guyanensis é a espécie mais comum, embora possa ocorrer sobreposição de casos com a L. 

(L.) amazonensis no Suriname e Guiana, locais com maior incidência desta espécie 

(Banuls et al., 1999; Floch , 1954; Romero et al., 2001; Romero et al., 2002; Tojal da Silva 

et al., 2006). 

A L. (V.) braziliensis apresenta distribuição mais ampla que as outras espécies, 

promovendo doença desde a Bahia até o norte do Estado do Paraná, passando por Minas 

Gerais, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo (Abramson et al., 1995; 

Barral et al., 1991; Corredor et al., 1990; Cuba-Cuba et al., 1991; Ishikawa et al., 2002). 

Áreas da região amazônica também são acometidas, incluindo o Estado do Pará. É a 

espécie mais importante no Brasil e é a principal espécie causadora da forma mucosa de 

leishmaniose. 

3.3 Patogenia 

No momento da picada do flebótomo, ocorre entrada de promastigotas na pele e uma 

resposta imune é iniciada. O estímulo nervoso desencadeado pelo aparelho sugador do 

flebótomo estimula o sistema neuroendócrino, liberando neuropeptídeos que atraem 
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células inflamatórias para o local da picada, principalmente macrófagos e neutrófilos 

(Ahmed et al., 2001; Ahmed et al., 1999; Ahmed et al., 1998b; Ahmed et al., 1998a; Jakob 

et al., 1999; Ruiz et al., 2003). Antes mesmo do contato com os macrófagos, as 

promastigotas podem sofrer ação lítica pelo complemento, por anticorpos inespecíficos e 

também por produtos oxidativos dos neutrófilos (Blackwell et al., 1985; Dominguez et al., 

2002; Guy et al., 1993; Hawlisch et al., 2005; Jacobs et al., 2005; Mosser et al., 1985a; 

Mosser et al., 1985b; Mosser et al., 1986; Mosser et al., 1987; Puentes et al., 1989; Russell 

et al., 1988). Entretanto, uma vez aderidas à superfície do macrófago, as promastigotas são 

fagocitadas, perdem o flagelo dentro do vacúolo parasitóforo e transformam-se em 

amastigotas, onde se multiplicam por divisão binária. O parasito tem uma alta atividade 

enzimática que degrada metabólitos oxidativos tóxicos produzidos pelo macrófago, além 

de ser altamente adaptável ao pH ácido do fagolisossoma. Assim, as amastigotas podem 

sobreviver e se multiplicar no interior dos vacúolos fagocíticos. 

Além dos macrófagos, as células dendríticas presentes na derme e epiderme também 

podem internalizar a leishmânia utilizando outros receptores, assim como outros 

mecanismos de destruição intracelular. 

O macrófago parasitado pode apresentar os antígenos das leishmânia que foram 

destruídas aos linfócitos T CD4+ (Bertho et al., 2000; Costa et al., 2003; Das et al., 1999; 

Gollob et al., 2005; Heinzel, 1994). Caso ocorra expansão preferencial de linfócitos T 

CD4+ do subtipo Th1, haverá produção de citocinas que apresentam um padrão 

inflamatório (IFN-γ, IL-12, TNF-α e IL-2) levando à ativação dos macrófagos e destruição 

dos parasitos. Esta via de ativação geralmente leva a um processo inflamatório intenso e 

posterior resolução do processo infeccioso (Akuffo et al., 1999; Bacellar et al., 2000; 

Hernandez et al., 2006; Huang et al., 1998). Por outro lado, se a resposta for do padrão 

Th2 (IL-4 e IL-10) permitirá que, dependendo da espécie, a leishmânia escape do local de 
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inoculação e ocorra disseminação local (leishmaniose cutânea difusa) ou para outros 

órgãos (leishmaniose visceral) (Ahuja et al., 1999; Bacellar et al., 2000; Murray et al., 

2006; Wilson et al., 2002). Se a resposta imune fosse toda polarizada para um padrão Th1 

não haveria o desenvolvimento de doença. Porém, na forma cutânea localizada da 

leishmaniose tegumentar americana existe quantidade abundante de ambos os padrões de 

citocinas, embora prevaleçam citocinas Th1 (Tapia et al., 1994). Todo o processo imune 

gera um infiltrado inflamatório que promove a formação da úlcera cutânea. Diferentes 

espécies de Leishmania geram diferentes padrões inflamatórios, levando a diferenças 

particulares entre as úlceras nas diversas partes do mundo e de paciente para paciente 

(Xavier et al., 2005). Na figura 1 está didaticamente demonstrada a resposta imune na 

leishmaniose cutânea. 

 

Figura 1 – Esquema simplificado da resposta imune na leishmaniose cutânea até 

a formação da ulcera cutânea. 
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Na forma cutânea difusa existe uma predominância de resposta Th2 durante toda a 

doença, o que leva ao processo crônico não ulceroso. A forma disseminada da doença 

ocorre em pacientes com deficiência imune celular, onde existe uma pobreza de resposta 

Th1 e facilita a disseminação do parasito pela pele, assim como pode levar a 

visceralização. A diferença da forma difusa está na quantidade e espécie de leishmânia no 

tecido, sendo pobre na disseminada e abundante na difusa (Tuon et al., 2007). 

 

3.4 Reconhecimento da leishmânia pelo sistema imune 

O reconhecimento do parasito pelas células apresentadoras de antígenos, seja 

macrófago ou célula dendrítica (DC), sempre foi questão de discussão (Locksley et al., 

1988; Blank et al., 1993). A maioria dos trabalhos considera que a entrada seja 

principalmente por receptores de imunoglobulinas e parte por receptores CR3 (Blank et 

al., 1993; Woelbing et al., 2006). Assim, o parasito só entraria nas células após estarem 

opsonizados por fatores do complemento (CR3) ou por imunoglobulinas não específicas. 

Por estes mecanismos o parasito adentra a DC ou macrófago tanto na forma promastigota 

como amastigota. Foi recentemente descoberto que a internalização de amastigotas 

também é mediada por receptores de imunoglobulinas, FcδRI e FcδRIII (Woelbing et al., 

2006). Após a internalização das amastigotas, a DC promove expressão dos antígenos para 

as células T através dos receptores de histocompatibilidade tipo II (MHC II) e 

desencadeia-se uma resposta adaptativa mediante intensificação da produção de citocinas 

inflamatórias. Isto se deve, em parte, à baixa capacidade da DC em capturar a forma de 

promastigota, função principal do macrófago. Alguns modelos tentaram demonstrar que a 

leishmânia poderia invadir a célula dendrítica por endocitose na ausência de 
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imunoglobulina. Isto parece possível e conseguiu-se demonstrar que o parasito pode 

utilizar um receptor específico, o CD209. O CD209 é mais conhecido como DC-SIGN 

(DC-Specific Intercellular adhesion molecule (ICAM)-3-Grabbing Nonintegrin) (Caparros 

et al., 2005).  

Os mecanismos acima descritos são cruciais para gerarem a resposta imune ao 

parasito, mas dependem da fagocitose do microrganismo. Porém, com a descoberta dos 

receptores toll-like, o início da resposta inflamatória poderia ocorrer antes mesmo da 

fagocitose. Além disso, a ativação dos TLRs poderia influenciar na destruição intracelular 

do parasito, permitindo uma resposta inflamatória inicial mais eficaz.  

3.5 Receptores toll-like 

O primeiro membro da família de TLRs foi uma proteína identificada em Drosophila 

implicada no desenvolvimento embrionário deste inseto  (Hashimoto et al., 1988).  Gay e 

Keith foram os primeiros que perceberam que o receptor toll de Drosophila apresentava 

similaridades com o receptor de IL-1 humano (Gay et al., 1991). Assim como o toll, o 

receptor de IL-1 gera uma cascata de sinalizações intracelulares promovendo a ativação do 

fator nuclear de transcrição (NF-κB). Porém, foi em 1998 que Poltorak et al. descobriram 

que mamíferos também expressavam TLR durante estudos com camundongos em modelos 

de sepse (Poltorak et al., 1998).  

Os TLR são proteínas conservadas durante a evolução das espécies, caracterizadas por 

um domínio extracelular de sequências repetidas contendo leucina e um domínio 

intracelular denominado de toll/IL-1 receptor-like (TIR) (Medzhitov et al., 1997a). Os 

TLR reconhecem moléculas específicas (PAMPs) presentes nos microrganismos, 

permitindo que o nosso sistema imune identifique o que é próprio do não próprio. O 

mecanismo pelo qual o domínio extracelular do TLR reconhece o próprio do não próprio 



13 

 

ainda não está esclarecido. Além disso, cada TLR pode reconhecer diversos ligantes sem 

qualquer similaridade estrutural, dificultando a compreensão da interação deste receptor 

com as PAMPs. Na porção intracelular, o TLR está ligado a uma proteína sinalizadora 

denominada de MyD88. 

A ligação de uma PAMP ao TLR leva a autofosforilação da proteína sinalizadora 

MyD88 integrada a uma proteína quinase conhecida como IRAK. Esta enzima leva a 

oligomerização de outra proteína denominada de TRAF6. A oligomerização da TRAF6 

ativa a TAK-1, membro da família de MAP-3 quinases, levando a ativação de quinases 

IkB. Estas quinases fosforilam IkB, levando a proteólise e formando NF-kB, o qual migra 

para o núcleo da célula (Anderson, 2000).  Existem vias alternativas após a 

oligomerização da TRAF6, tornando parte das reações ainda não completamente 

compreendidas. A figura 2 demonstra de forma resumida a cascata de reações 

desencadeadas pelos TLRs. 
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Figura 2 – Figura mostrando resumidamente a resposta intra-celular após a ativação 

dos receptores toll-like. 

 

As citocinas não estão armazenadas no meio intracelular, precisando ser sintetizadas 

para a sua eliminação no extracelular a partir de um estímulo inflamatório. O estímulo 

para a produção das citocinas depende da translocação do NF-kB para o núcleo.  No 

núcleo, o NF-kB liga-se a sequências específicas de bases que ativam a transcrição de 

RNA mensageiro para posterior síntese das citocinas. As citocinas induzidas por esta via 

são TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, IL-8 e IFN-γ (Blackwell et al., 1997). 

Até o momento existem 10 TLRs descritos em humanos. Os TLRs apresentam a 

capacidade de reconhecer as PAMPs de acordo com o substrato. Eles podem reconhecer 

peptídeos (TLR5), fragmentos lipídicos (TLR1, TLR2, TLR4, TLR6) ou sequências de 

oligonucleotídeos (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9).  O TLR1 e o TLR6 não atuam 

isoladamente. Eles formam um dímero com o TLR2 para que ocorra a produção de 

citocinas. A ligação destes TLRs não significa que eles atuem totalmente com a mesma 

resposta do TLR2. Existem evidências que a via de sinalização seja diferente quando os 

dímeros TLR2-TLR2, TLR2-TLR1 e TLR2-TLR6 são ativados, mas todos levam a uma 

resposta dirigida pela via de estímulo do MyD88, culminando na formação do NF-κB. 

Alguns TLRs estão presentes na membrana plasmática e outros localizados em 

endossomos intracelulares. Os receptores que reconhecem peptídeos e derivados lipídicos 

estão presentes na superfície celular, ao passo que aqueles que reconhecem fragmentos de 

DNA, estão localizados no meio intracelular. Isto se deve ao fato que os fragmentos de 

DNA aparecerão após a digestão do patógeno nos vacúolos citoplasmáticos.  
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3.6 Receptores toll-like e Leishmania 

3.6.1 Leishmânia ativa TLR? 

Alguns protozoários são parasitos humanos e são reconhecidos pelo sistema imune 

como não próprios. Desta forma, especula-se que o seu reconhecimento poderia ser feito 

pelos TLRs. Estudos já demonstraram que os TLRs reconhecem antígenos de Plasmodium 

(malária), Toxoplasma (toxoplasmose) e Trypanosoma (doença de Chagas) (Gazzinelli et 

al., 2004). Assim, seria muito provável que antígenos de leishmânia também poderiam ser 

reconhecidos pelos TLRs, uma vez que pertence a mesma família do Trypanosoma (Mun 

et al., 2003; Scanga et al., 2002; Adachi et al., 2001; Campos et al., 2001; Kedzierski et 

al., 2004). O primeiro estudo com este intuito foi realizado em camundongos no ano de 

2002 (Hawn et al., 2002). Este autor demonstrou que a L. major estimulava a porção 

comum a todos os TLRs (MyD88) levando a transcrição da citocina IL-1, mas não de IL-

10, IL-6, IL-8 ou ELAM (endothelial leukocyte adhesion molecule). 

Um ano depois, dois estudos demonstraram que a inibição de MyD88 em modelo de 

leishmaniose com camundongos promovia disseminação da doença e morte. Isto foi 

associado à baixa produção de IFN-γ e IL-12, e níveis elevados de IL-4. Os dados 

sugeriram que a leishmânia ativaria algum TLR, levando a um padrão de resposta 

inflamatória.  (Muraille et al., 2003; Debus et al., 2003; Anderson, 2000). 

3.6.2 Qual TLR está envolvido no reconhecimento da leishmânia? 

Todos os TLRs são expressos nos macrófagos quando ativados por IFN-γ (Flandin et 

al., 2006). Porém, não são todos os TLRs que reconhecem os antígenos de Leishmania. Os 

artigos publicados até então têm mostrado que o TLR2 é um dos mais importantes no 

reconhecimento das leishmânias (Becker et al., 2003; de Veer et al., 2003; Flandin et al., 

2006).  
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Outros estudos também demonstraram que TLR9 é importante receptor no 

reconhecimento de porções do DNA de Leishmania (Puig et al., 2006; Lange et al., 2004; 

Flynn et al., 2005). O TLR3 foi estudado em um único trabalho com L. donovani 

(relacionada com a leishmaniose visceral), revelando que este receptor seria importante na 

produção de TNF-α e óxido nítrico apenas em macrófagos previamente ativados por IFN-γ 

(Flandin et al., 2006). 

É possível que o TLR4 também possa reconhecer antígenos de L. major (Hawlisch et 

al., 2005; Kropf et al., 2004a; Kropf et al., 2004b), mas um estudo sugeriu que este 

receptor seria de pouca importância pra a leishmaniose (Antoniazi et al., 2004). 

De Veer et al. demonstraram que o lipofosfoglicano presente na superfície da 

leishmânia estimulava apenas o TLR2, mas não outros TLRs testados (TLR1, TLR3, 

TLR4, TLR5, TLR6 e TLR9) (de Veer et al., 2003). Considerando que o TLR1 e TLR6 

estão ligados ao TLR2, podemos afirmar até o momento que faltam estudos com TLR5, 

TLR7 e TLR8. 

3.6.3 Qual célula expressa TLR na leishmaniose? 

Tendo conhecimento que a Leishmania major ativa os TLR2, TLR4 e TLR9, a 

próxima questão é qual a célula que faria o reconhecimento do parasito por meio destes 

receptores. Um estudo com células dendríticas demonstrou que a via comum dos TLRs 

(MyD88) é ativada, mas não foi avaliado qual TLR estaria envolvido com o 

reconhecimento (De Trez et al., 2004). O macrófago foi a célula mais estudada na 

interação leishmânia e TLR. Diversos trabalhos demonstraram que o macrófago reconhece 

a leishmânia através de TLR2, TLR4 e TLR9 (de Veer et al., 2003; Flandin et al., 2006; 

Kropf et al., 2004b; Kropf et al., 2004a). A expressão de TLR2 pela célula NK na 

leishmaniose foi demonstrado em um estudo, justificando a importância desta célula na 
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resposta imune inata (Becker et al., 2003). Não temos ainda estudos com outras células na 

leishmaniose. 

3.6.4 Qual antígeno da leishmânia é reconhecido pelo TLR? 

A leishmânia apresenta diversos componentes em sua superfície que poderiam 

funcionar como PAMPs para serem reconhecidos pelos TLR. A quase totalidade das 

moléculas de superfície está ancorada na membrana celular através de um componente 

composto por fosfatidil-inositol glicosilado. A partir daí, radicais de oligonucleotídeos ou 

lipoglicídeos se ligam e são responsáveis pela formação da parede externa do protozoário. 

As moléculas mais estudadas são o lipofosfoglicano (LPG), a glicoproteína 63 (gp63), o 

glicoinositolfosfolipídeo (GIPL) e o peptideofosfoglicano (PPG) (McConville et al., 

1993).  

O LPG é responsável por mais de 95% na constituição da superfície da leishmânia, 

tornando este derivado lipídico um grande candidato como PAMP para os TLR. A 

quantidade deste antígeno pode variar entre as espécies de Leishmania e entre as formas 

amastigotas e promastigotas. Esta característica de expressão antigênica pode influenciar o 

padrão de resposta imune (McConville et al., 1995; Spath et al., 2003).  

A gp63 é outra glicoproteína presente nas formas amastigotas que também tem papel 

como antígeno da Leishmania (Yao et al., 2003; Chaudhuri et al., 1989; McMaster et al., 

1994; Mosser et al., 1997; Matlashewski, 2001). 

As demais moléculas são glicolipídeos constituídas por sequências de galactose e 

manose fosforiladas (Gal-β-1,4Man-PO4) cuja quantidade destes elementos varia entre as 

diversas moléculas. 

O LPG estimula a transcrição de RNA mensageiro promovendo aumento da 

expressão de TLR2 em macrófagos (Becker et al., 2003). Além disso, o LPG aumenta a 

produção de IFN-γ e TNF-α através da ligação com o TLR2. O TLR2 reconhece outros 
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antígenos que tenham semelhança com o LPG, desde que contenham o radical Gal-β-

1,4Man-PO
4 

(Flandin et al., 2006). Estudo com outras moléculas sem Gal-β-1,4Man-PO
4
, 

como o GILP, gp63 e o PPG, não estimularam o TLR2 (de Veer et al., 2003). 

Um estudo que avaliou a interação do LPG com todos os TLRs demonstrou que o 

único receptor capaz de desenvolver uma cascata de reações intracelulares foi o TLR2. 

Este trabalho sugeriu que, se outro TLR for ativado pela leishmânia, outra molécula de 

superfície deveria ser estudada, que não o LPG (de Veer et al., 2003). 

Um estudo com L. donovani revelou que o TLR3 era ativado in vitro, mas não 

conseguiu identificar um antígeno para este TLR, uma vez que ele reconhece porções 

específicas de dsDNA. Esse trabalho chegou a sugerir a possibilidade de um vírus DNA 

presente na leishmânia para justificar a ativação, mas as hipóteses foram especulativas 

(Flandin et al., 2006). 

A importância do TLR4 na leishmaniose é questionável. Modelos animais 

demonstraram que a inibição do TLR4 aumentava o número de lesões (Kropf et al., 

2004b; Kropf et al., 2004a). Por outro lado, estudo in vitro não demonstrou esse fato 

(Antoniazi et al., 2004). Para resolver esta dúvida, dois estudos publicados em 2009 

compararam a produção de óxido nítrico pela estimulação de TLR2 ou TLR4 com LPG 

(Kavoosi et al., 2009b). Estes estudos concluíram uma menor importância do TLR4 

(Kavoosi et al., 2009b; Kavoosi et al., 2009a). 

Embora o LPG não tenha mostrado relação com o TLR4, trabalho in vitro com PPG 

de L. pfanoi demonstrou que este antígeno pode funcionar como ligante para o TLR4, 

porém a quantidade desta molécula na superfície da leishmânia é escassa (Whitaker et al., 

2008). Ribeiro-Gomes et al. demonstraram que produtos de neutrófilos podem ativar 

TLR4 na leishmaniose, justificando a sua ativação em modelos animais assim como a não 

expressão em modelos de células in vitro (Ribeiro-Gomes et al., 2007). 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Casuística 

De um total de 100 biópsias de pacientes com leishmaniose cutânea localizada, 12 

casos foram selecionados para a realização deste estudo. Os pacientes eram provenientes 

da cidade de Santarém no Estado do Pará cujas biópsias foram colhidas no período de 

Janeiro de 2002 a Janeiro de 2004. 

O diagnóstico de leishmaniose cutânea baseou-se nos dados clínicos dos pacientes, 

teste de Montenegro positivo, presença de formas amastigotas em raspado da lesão, 

presença de amastigotas em exame histopatológico e também positividade de antígenos de 

leishmânia através de exame de imunoistoquímica. Os pacientes deveriam apresentar 

todos estes critérios para inclusão no estudo para diminuir a heterogeneidade da 

amostragem. 

Foram usados como controle quatro casos de biópsia de pacientes com distribuição 

etária equivalente aos casos de leishmaniose, sem processos infecciosos, sem sinais de 

dermatopatia crônica ou aguda e sem alterações histológicas da pele, provenientes do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Foram utilizadas amostras teciduais com representatividade e sem evidências de 

autólise. Além disso, as biópsias de pele deveriam conter epiderme e derme com 

dimensões suficientes para realização de contagem das células. 

Para a confirmação da espécie de Leishmania foi realizada a amplificação de ácidos 

nucléicos por técnica de reação em cadeia da polimerase no material biopsiado. Foram 
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avaliados apenas os casos que demonstraram Leishmania (V.) braziliensis pela técnica de 

amplificação de ácidos nucléicos. 

Em todos os casos foram afastadas outras dermatoses mediante avaliação criteriosa da 

microscopia do corte do tecido, e descartados os casos onde houve dúvida quanto à 

concomitância de outro diagnóstico.  

4.2 Área 

Os pacientes com suspeita de leishmaniose cutânea foram atendidos no Centro 

Ambulatorial de Leishmaniose na cidade de Santarém. Esta cidade está localizada na 

latitude 2°26'6.64"S e longitude 54°42'4.04"W, 36 metros acima do nível do mar e área de 

24.254 km². A população da cidade é de 278.118 habitantes e uma estimativa de 80.000 

habitantes na região rural (8, 9). O clima é quente e úmido, com temperatura variando 

entre 25ºC e 28ºC. A pluviosidade media é de 1.920 mm (8).  

4.3 Aspectos éticos 

Todos os pacientes atendidos no ambulatório procuraram o serviço espontaneamente, 

não houve busca ativa. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – no. 0913/07). 

O presente estudo utilizou amostras de pele proveniente de pacientes inseridos em um 

protocolo desenvolvido pelo Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela Secretaria Municipal de 

Santarém. Neste estudo foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido para 

a realização da biopsia. 
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4.4 Pacientes e testes 

Dados clínicos obtidos dos pacientes foram: 1) idade; 2) gênero; 3) número de lesões 

e; 4) tempo de evolução da doença. Após termo de consentimento, todos os pacientes 

foram submetidos ao raspado da lesão, biópsia e teste de Montenegro.  

O teste de Montenegro foi realizado através da inoculação intradérmica de 

leishmanina proveniente de L. (L.) amazonensis (OMS MHOM/BR/73/M2269 - CPPI, 

Piraquara, PR, Brasil).  A área da resposta cutânea foi medida em milímetros após 48 

horas.  

O diagnóstico por escarificação foi realizado na borda da lesão ulcerada mais recente, 

sem secreção purulenta, ou na superfície da lesão não ulcerada, utilizando-se uma lâmina 

de bisturi estéril. Após a escarificação foi realizado esfregaço em lâmina e corado pela 

técnica de Giemsa. Os preparados assim obtidos foram examinados diretamente com o 

microscópio óptico para pesquisa de formas amastigotas de Leishmania. 

4.5 Exame histopatológico 

Foram realizadas biópsias da borda da lesão, acondicionadas em formol tamponado 

(10%) e encaminhadas para o Laboratório da Disciplina de Patologia de Moléstias 

Transmissíveis do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. Foram feitos cortes com 4 μm de espessura. Coloração para exame 

histopatológico com hematoxilina & eosina foi realizada para análise das alterações 

histológicas, triagem das amostras para exame de imunoistoquímica e identificação de 

formas amastigotas. Coloração com Giemsa foi utilizada para identificação e contagem de 

mastócitos.  
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4.6 Reação em cadeia da polimerase (PCR) para Leishmania (V.) braziliensis 

Biópsias obtidas da borda da lesão foram usadas para a realizacao da PCR. O material 

foi armazenado em uma solução tamponada de 150 mM NaCl, 50 mM EDTA, e 100 mM 

Tris em pH 7,5. As amostras foram posteriormente lavadas em PBS (Phosphate Buffered 

Saline) para lise. Proteinase K foi adicionada na solução em concentração de 200 ng/mL e 

o lisado ficou em incubação por 2 horas a 42ºC. Após extração orgânica com fenol-

clorofórmio, o DNA (ácido desoxirribonucléico) foi precipitado mediante adição de 2,5 

volumes de etanol absoluto e o precipitado foi dissolvido em 10 mM Tris, pH 7,4, e 1 mM 

EDTA (TE buffer).  

A reação da polimerase para identificação de Leishmania (V.) braziliensis foi aplicada 

nas amostras usando iniciadores (primers) provenientes da glicose-6-fosfato desidrogenase 

do parasito. 

Os iniciadores, a técnica de amplificação e revelação foi descrita anteriormente 

(Uliana et al., 1994). Uma primeira PCR foi realizada para a triagem e detecção de DNA 

de leishmânias do subgênero Viannia, utilizando os iniciadores ISVC 5' (ATC-ACA-

ATG-ATG-GTC-AAC-GCA) e ISVA 5' (GTC-GGT-TAT-CCT-ATT-CGG-GTC). O 

produto da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose 2%, corado em brometo de 

etídio. 

Os produtos da PCR anterior foram submetidos a uma segunda PCR (semi-nested). 

Neste processo amplifica-se especificamente o DNA de Leishmania (V.) braziliensis. O 

objetivo é aumentar a sensibilidade do método devido ao aumento da quantidade de DNA 

amplificado pelos métodos consecutivos. Os iniciadores desta segunda reação foram ISVC 

5' ATC-ACA-ATG-ATG-GTC-AAC-GCA) e ISVB 5' (TAC-TCG-CCA-TGT-CGG-

AGG). O produto da PCR foi novamente submetido à eletroforese em gel de agarose 2%, 

corado em brometo de etídio. 
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4.7 Imunoistoquímica e imunomarcação 

4.7.1 Imunoistoquímica para identificação de antígenos de Leishmania  

4.7.1.1 Preparo das lâminas 

Cortes histológicos com 4 μm de espessura foram colocados em lâminas previamente 

tratadas com solução adesiva de 3-aminopropiltrietoxi-silano (SIGMA CHEMICAL CO., 

Saint Louis, USA, cód. A3648) e deixados em estufa a 60º C por 24h para melhor adesão 

dos cortes. As lâminas com cortes histológicos foram submetidas ao processo de 

desparafinização em xilol e hidratação em seqüência de álcool com concentração 

decrescente e água destilada. Posteriormente foram lavadas em PBS (Phosphate Buffered 

Saline). 

4.7.1.2 Anticorpos primários 

A peroxidase endógena dos tecidos foi bloqueada através da utilização da solução de 

água oxigenada 3% e submetendo as lâminas a três banhos de 10 minutos cada. Em 

seguida as lâminas foram lavadas em água corrente por 10 minutos, água destilada e 

solução de PBS pH 7,4. As lâminas foram incubadas em tampão citrato 0,01M pH 6,0 pré-

aquecido a 90ºC por 20 minutos. Em temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas em 

tampão PBS pH 7,4. Para bloqueio de proteínas inespecíficas do tecido, as lâminas foram 

incubadas com leite desnatado 10% por 30 minutos em temperatura ambiente.  

A etapa seguinte consistiu na incubação dos espécimes com o anticorpo policlonal 

anti-Leishmania a 1% e mantidos em geladeira a 4ºC por 18 horas. O anticorpo policlonal 

foi produzido em coelhos com L. chagasi e diluído em 1:800 em albumina BSA (SERVA, 

Ileidelberg, Germarny cód. 11930), gentilmente cedido pelo Professor Heitor Franco de 

Andrade Jr. (Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo). 
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4.7.1.3 Anticorpos secundários e cromógeno 

A seguir os cortes foram lavados em tampão PBS por 5 minutos. Foi realizada a 

incubação com o anticorpo secundário marcado com biotina na diluição de 1:1000 por 30 

minutos a 37ºC. Posteriormente foram lavados em PBS duas vezes por 5 minutos. 

O próximo passo consistiu na adição do complexo estreptavidina-biotina-peroxidase 

(DAKO, Glostrup, Denmark, cód. LSAB K690) por 30 minutos a 37º C com posterior 

lavagem dos cortes em PBS por duas vezes durante 5 minutos. 

As reações foram reveladas com solução cromógena de diaminobenzidina (SIGMA 

CHEMICAL CO., Saint Louis, USA, cód. D5637) 0,03% acrescida de 1,2 mL de água 

oxigenada 3%. A intensidade de cor foi controlada ao microscópio óptico através dos 

controles positivos que acompanharam cada reação. A etapa final consistiu na lavagem 

dos cortes em água corrente por 10 minutos, contra-coloração com hematoxilina de Mayer 

(DAKO, Carpinteria, USA, cód. S3309) por 10 segundos, lavagem em água corrente por 5 

minutos, desidratação em concentrações crescentes de álcool e diafanização em xilol. A 

montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISCHER SCIENTIFIC, Fair 

Lawn, USA, cód. SP 15-100).  

4.7.2 Imunomarcação para determinação do fenótipo das células inflamatórias  

A imunomarcação para o fenótipo celular foi realizada utilizando anticorpos primários 

para CD68 (macrófagos), CD57 (células NK), CD4 (linfócitos TCD4), CD8 (linfócitos 

TCD8) e CD1a (células de Langerhans). Foram utilizados anticorpos anti-CD68 de 

camundongo diluído 1:50 (DAKO, Glostrup, Denmark, cód. M876), anti-CD57 de 

camundongo diluído 1:1000 (LABVISION, Fremont, USA, cód. MS136P), anti-CD1a de 

camundongo sem diluição (SEROTEC, Oxford, UK, cód. MCA1657), anti-CD4 de 
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camundongo diluído 1:1000 (DAKO, Glostrup, Denmark, cód. M834) e anti-CD8 de 

camundongo diluído 1:1000 (DAKO, Glostrup, Denmark, cód. M7103). 

O preparo das lâminas, desparafinização e aplicação de anticorpos foram semelhantes 

à descrita para anticorpos de Leishmania. 

Após a aplicação dos anticorpos secundários, o procedimento empregado para células 

de Langerhans (CD1a+), células CD4+ e CD8+ utilizou o sistema de amplificação de sinal 

denominado Catalyzed Signal Amplification System (CSA, DAKO Glostrup, Denmark, 

cód. K1500), objetivando a obtenção de melhores resultados na detecção. A revelação 

com solução cromógena foi descrita anteriormente na técnica para anticorpos anti-

Leishmania.  

4.7.3 Imunomarcação para detecção de citocinas  

Após desparafinização, hidratação e bloqueio da peroxidase endógena como descrito 

anteriormente, foi feita a recuperação antigênica com solução de tripsina 0,02% em PBS 

pH 7.4, durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

As lâminas foram lavadas em água destilada e em tampão PBS contendo saponina 

0,1% (SIGMA CHEMICAL CO., Saint. Louis, USA, cód. S7900) durante 5 minutos. Foi 

feita incubação com leite desnatado 10% em água destilada por 30 minutos a temperatura 

ambiente. As lâminas foram então incubadas com anticorpos primários anti-TNF-α de 

cabra diluído 1:300 (R&D, Minneapolis, USA, cód. AF20NA) , anti-IFN-γ de 

camundongo diluído 1:200 (R&D, Minneapolis, USA, cód. MAB285), anti-IL-1 de cabra 

diluído 1:40  (R&D, Minneapolis, USA, cód.  AF215NA), anti-IL-4 de cabra diluído 1:20 

(R&D, Minneapolis, USA, cód. AB204NA), anti-IL-6 de cabra diluído 1:40 (R&D, 

Minneapolis, USA, cód. AF206NA), anti-IL-12 de cabra diluído 1:40 (R&D, Minneapolis, 

USA, cód. AB211NA), anti-IL-10 de camundongo diluído 1:40 (R&D, Minneapolis, 

USA, cód. MAB217) diluídos em BSA 1%, over night a 4ºC. 
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Após essa etapa foi feita lavagem em PBS e saponina 0,1% duas vezes 5 minutos cada 

com posterior incubação com anticorpo secundário anti-imunoglobulina de cabra ou 

camundongo durante 45 minutos a 37ºC (conforme o anticorpo primário). Após nova 

lavagem em PBS com saponina 0,1% foi feito novo bloqueio de peroxidase endógena com 

três passagens de cinco minutos cada em solução de água oxigenada 3% e em seguida foi 

feita a lavagem em água corrente, água destilada em tampão PBS. 

A incubação foi realizada com complexo SABC 1:1000 em PBS durante 30 minutos a 

37ºC. A revelação da reação foi feita como descrita anteriormente. Como controle positivo 

das reações para as diferentes citocinas foi utilizado corte histológico de linfonodo reativo. 

4.7.4 Técnica de imunomarcação para determinação de receptores toll-like 

A investigação dos TLRs na pele foi realizada por técnica imunoistoquímica 

conforme descrito anteriormente para marcação de fenótipos celulares. Foram utilizados 

anticorpos primários de coelho anti-TLR9 (ACRIS, Herfordt, Germany, cód. 26C593), e 

anticorpos primários de coelho anti-TLR2 (AMS Biotechnology, Abington, UK, cód. 

AP1502). Anticorpos de cabra monoclonais contra TLR4 humano foram adquiridos para a 

pesquisa deste receptor nos cortes histológicos (SANTA CRUZ, Santa Cruz, USA, cód. 

SC10741).  

4.8 Estudos semiquantitativo e quantitativo 

A contagem de células de Langerhans  foi realizada na epiderme. A quantificação dos 

fenótipos celulares, expressão de citocinas e de TLRs foi realizada na derme. Todas essas 

avaliações foram feitas de forma quantitativa conforme descrito em outros estudos (Tuon 

et al., 2009; Tuon et al., 2008b; Tuon et al., 2008c; Duarte et al., 2008). Os cortes 

imunomarcados foram submetidos ao estudo quantitativo em que se padronizou para cada 

caso o exame aleatório de 12 campos de grande aumento na área da derme com ocular de 
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10 vezes, objetiva de 40 vezes e retículo graduado com 1cm
2
, cuja área equivale a 

0,0625mm
2
 no tecido. Foi calculado o valor médio de células imunomarcadas por campo. 

Chegou-se ao número médio de células positivas por área dividindo-se esse valor médio 

pela área de 0,0625mm
2
. 

A avaliação dos TLRs na epiderme foi realizada de forma semi-quantitativa. Imagens 

adquiridas através de câmera fotográfica acoplada ao microscópio foram utilizadas para 

comparar caso a caso. Classificamos a expressão de receptores em cada caso como nula, 

baixa, moderada ou alta. 

4.9 Dupla marcação por imunoistoquímica 

Reação imunoistoquímica de dupla marcação foi realizada para determinar quais 

células (macrófagos CD68+, células de Langerhans CD1a+, células NK CD57+ e células 

endoteliais CD34+) expressaram os TLRs avaliados. Essa reação baseou-se nos mesmos 

passos de uma reação imunoistoquímica convencional, já descrita anteriormente, 

apresentando apenas alguns diferenciais. 

Inicialmente, realizamos as etapas da reação imunoistoquímica pesquisando-se todas 

as células descritas acima com a utilização de anticorpos específicos para cada célula, 

seguindo as etapas do protocolo de reação até a revelação com o DAB. 

Após revelação com DAB, numa segunda etapa os cortes foram lavados em água 

corrente, água destilada e PBS, por cinco minutos cada, incubados com o anticorpo anti-

TLR por 12 horas a 4ºC. A etapa seguinte foi a aplicação nos cortes dos reagentes do “kit” 

LSAB + System-AP (DAKO, Carpinteria, USA, cód. K-0689), baseado em fosfatase 

alcalina, por 30 minutos a 37ºC. A reação de fosfatase alcalina foi então revelada com o 

cromógeno Liquid Permanent Red (DAKO, Carpinteria, USA, cód. K-0640). 
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Em seguida, os cortes foram corados com hematoxilina de Mayer’s (DAKO, 

Carpinteria, USA, cód. S3309) por cerca de um minuto, lavados em água corrente por 

cinco minutos e colocados para secar a temperatura ambiente. Os cortes foram montados 

em resina. 

O resultado final seria a marcação das células em castanho e o TLR em vermelho ou 

ainda as células duplamente marcadas, demonstrando que essas células estariam 

expressando TLR. 

4.10 Análise estatística 

Os dados contínuos foram expressos em média ± desvio padrão. Os dados semi-

quantitativos foram classificados em alto, moderado, baixo ou nulo através de comparação 

direta de todos os casos entre si e alocados na classificação de maneira subjetiva.  

Para comparação de valores quantitativos de cada grupo foi utilizado teste não 

paramétricos, sendo usado o teste ANOVA não paramétrico de Kruskal-Wallis, com pós-

teste de Dunn para comparação entre os fenótipos celulares ou citocinas. A relação entre a 

quantidade de expressão de TLRs e do número de células expressas foi feita utilizando o 

teste de regressão linear. A correlação da quantidade de citocinas e célula com a de TLR 

foi realizada com o índice de correlação de Spearmann. Foram consideradas significantes 

quando a probabilidade de igualdade era menor que 0.05 (p < 0.05). Todos os 

procedimentos estatísticos foram feitos utilizando o pacote estatístico Graph Pad Prism 

version 4.0 for Windows (GRAPH PAD SOFTWARE, San Diego, CA). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Descrição dos casos incluídos e excluídos 

Do total de 100 casos iniciais, 16 pacientes apresentaram teste de Montenegro 

negativo e 25 esfregaços não demonstraram amastigotas no exame direto. Dentre os 59 

casos restantes, em 19 não foram visualizados antígenos de Leishmania e 13 não 

preencheram critérios para análise adequada de epiderme e derme, cinco casos não 

apresentaram material suficiente para os cortes histológicos e 10 casos apresentaram 

outras espécies de Leishmania diferente da L. (V.) braziliensis. Doze casos foram 

incluídos neste estudo para análise e quantificação da expressão TLR, fenótipos celulares 

e expressão de citocinas. Todos os 12 casos expressavam antígenos para Leishmania na 

reação de imunoistoquímica (figura 3). 

 
 

Figura 3 – Casos incluídos e excluídos no estudo de avaliação de receptores Toll-like 

em pacientes com leishmaniose cutânea 
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Todos os pacientes eram do sexo masculino com idade média de 24,91 anos e 

mediana de 23 [16 – 47] anos. O tempo médio de doença até a realização da biópsia foi de 

76,66 dias e nenhum paciente recebeu tratamento prévio para leishmaniose. A mediana de 

tempo de doença foi 90 [30 – 120] dias (Tabela 1). Em todos os casos as lesões estavam 

presentes nos membros inferiores. 

Todos os 12 casos apresentaram lesões causadas pela espécie L. (V.) braziliensis 

através da técnica de reação em cadeia da polimerase. 

 

Tabela 1 – Características dos pacientes incluídos no estudo 

 

Número 

do caso 

Tempo de úlcera 

(dias) 

Idade 

(anos) 

Número 

de lesões 

Reação de Montenegro 

(mm) 

8 60 18 1 8 

12 60 16 2 11 

31 60 24 1 15 

38 90 33 2 12 

39 90 22 1 11 

50 120 31 1 15 

66 90 47 1 10 

88 30 24 2 9 

94 90 22 1 10 

108 Sem dados 21 2 11 

401 Sem dados 24 1 12 

403 Sem dados 17 1 9 

 

5.1.1 Fenótipos celulares 

O aspecto microscópico da imunoistoquímica para as diversas células marcadas está 

representado na figura 4. 
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Figura 4 – Aspecto microscópico das diversas células marcadas por 

imunoistoquímica no tecido de pacientes com leishmaniose cutânea 
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A média de células marcadas pela imunoistoquímica no tecido dos pacientes com 

leishmaniose está descrita na tabela 2 e representada na figura 5. 

 

Tabela 2 – Média da contagem de células que expressaram cada fenótipo celular e a 

expressão de TLR2, TLR4 e TLR9 

 

Fenótipo  Média 

Celular (células/mm
2
 ± desvio padrão) 

CD4+ 738,53±373,04 

CD8+ 225,05±198,16 

CD68+ 593,21±216,65 

CD57+ 11,98±9,52 

CD1a+ 24,05±16,09 

Mastócitos 15,85±10,25 

TLR2 136,36±82,46 

TLR4 3,21±4,11 

TLR9 86,15±88,36 

 

 

Figura 5 – Média dos fenótipos celulares com expressão de receptores TLR2, TLR4 e 

TLR9 na derme 
 

A comparação entre as diversas células expressas no tecido demonstrou que CD4+ foi 

superior à CD1a+, células NK (CD57+) e  mastócitos (p < 0.05). A média de macrófagos 
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foi superior a de células dendríticas, células NK e mastócitos (p < 0.05). Entre as demais 

células não houve diferenças estatísticas. 

5.1.2 Expressão de citocinas 

A média de células expressando cada uma das citocinas analisadas está descrita na 

tabela 3 e representada na figura 6. 

Tabela 3 - Média de células expressando citocinas em pacientes com leishmaniose 

cutânea 

Citocinas Média 

  (células/mm
2
 ± desvio padrão) 

IL-12 102,72±62,06 

IL-4 95,40±68,08 

IL-10 22,64±40,01 

IL-1 8,44±9,78 

IL-6 13,30±13,72 

TNF-α 8,85±9,93 

IFN-γ 17,67±18,21 

 

 

Figura 6 – Média dos fenótipos celulares na derme de pacientes com leishmaniose 

cutânea 
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A expressão de IL-12 (citocina Th1) foi superior a de IL-10, TNF-α e IL-1 (p < 0,05). 

Já a expressão de IL-4 (citocina Th2) foi superior a de TNF-α e IL-1 (p < 0,05). A 

expressão de IL-10, IL-1, IL-6, TNF-α e IFN-γ não foi superior à nenhuma outra citocina.  

5.1.3 Expressão de TLR 

Foi avaliada a expressão dos TLR2, TLR4 e TLR9 na epiderme e derme, incluindo o 

endotélio de vasos da derme. 

5.1.3.1 Epiderme 

 

A pele normal expressou TLR2, TLR4 e TLR9 na epiderme em quase totalidade das 

células. Conforme a análise semi-quantitativa, a expressão foi alta em todos os casos. 

Quando comparados com pele normal, tanto TLR4 quanto TLR2 mostraram menor 

expressão no epitélio (figura 7 e 8). Na análise semi-quantitativa da expressão de TLR2 no 

epitélio, a expressão foi alta em quatro casos, moderada em cinco casos e baixa em três 

casos. A expressão de TLR4 no epitélio foi baixa em todos os casos (Tabela 4). Não houve 

expressão de TLR9 na epiderme nos casos de leishmaniose cutânea (figura 9). 
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Figura 7 – Características de expressão de TLR2 no epitélio em todos os casos 

estudados e na pele normal (N1, N2, N3 e N4) (aumento 400x) 
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Figura 8 – Características de expressão de TLR4 no epitélio em todos os casos 

estudados e na pele normal (N1, N2, N3 e N4) (aumento 400x) 
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Figura 9 – Expressão de TLR9 na epiderme. Acima – pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea (aumento 250x); abaixo - pele normal (aumento 400x) 
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Tabela 4 – Análise semi-quantitativa de expressão de receptores TLR2, TLR4 e 

TLR9 na epiderme 

Caso TLR2 TLR4 TLR9 

Normal (4 casos) Alta Alta Alta 

8 Baixa Nula Nula 

12 Moderada Nula Nula 

31 Moderada Nula Nula 

38 Moderada Nula Nula 

39 Moderada Nula Nula 

50 Baixa Baixa Nula 

66 Baixa Baixa Nula 

88 Alta Nula Nula 

94 Alta Nula Nula 

108 Moderada Baixa Nula 

401 Moderada Baixa Nula 

403 Alta Baixa Nula 

 

5.1.3.2 Derme 

 

A média de células expressando TLR2 foi de 136,26±82,46 células/mm
2
, ao passo 

que a média de células expressando TLR4 foi de 3,21±4,11 células/mm
2
. Na figura 10 está 

demonstrado o padrão de expressão de TLR2 e TLR4 na pele. Na figura 5 e 6 está o 

gráfico comparando com outras células e citocinas.  
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Figura 10 – Aspecto microscópico da expressão de TLR2 e TLR4 na derme de 

pacientes com leishmaniose (lado direito) em relação à pele normal (lado esquerdo) 

(aumento 1000x) 

 

A contagem de TLR9 foi de 86,15±88,36 células/mm
2
 predominando em áreas de 

formação de granulomas (figura 11). Algumas células esparsas na derme também 

expressaram TLR9, mas foi nítida a relação com o granuloma. As células gigantes 

multinucleadas expressaram TLR9, além de alguns macrófagos na periferia destes 

granulomas. 
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Figura 11 – Padrão de expressão de TLR9 restrito ao granuloma. Direita: granuloma 

em aumento 250x; meio: granuloma em aumento 400x e; destaque para a célula 

gigante multinucleada expressando TLR9  

 

A contagem de TLR2 foi superior a de TLR4 (p<0,001), mas não estatisticamente 

superior a de TLR9. A expressão de TLR9 não foi estatisticamente superior a de TLR4. 

 

5.1.3.3 Endotélio 

 

A expressão de TLR2 foi visualizada em todas as células nucleadas endoteliais da 

pele normal (100%). Nos casos de leishmaniose a expressão de TLR2 no endotélio estava 

diminuída (12,5% do total de células endoteliais nucleadas).  

 

Todas as células endoteliais nucleadas apresentaram expressão de TLR4 na pele 

normal (100%). Nos casos de leishmaniose não houve expressão de TLR4 pelas células 

endoteliais (0%) (figura 12). Não houve expressão de TLR9 no endotélio de pele normal e 

nem nos casos de leishmaniose.  
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Figura 12 – Aspecto da expressão de TLR2 e TLR4 no endotélio de pele normal e a 

ausência em pacientes com leishmaniose cutânea (aumento 400x) 

 

5.1.4 Correlação entre TLR, fenótipos celulares e citocinas 

 

A média de células expressando TLR4 e TLR9 foi inferior à media de CD4+, CD8+, 

macrófagos e células dendríticas (p<0,05). A média de células expressando TLR2 foi 

superior a de células NK. A expressão de TLR2 foi superior a de TLR4 e TLR9 (p< 0,05). 

A expressão de TLR4 foi inferior a de todas as outras células expressando citocinas 

(p< 0,05). A expressão de TLR2 foi superior a de IL-10, IL-1, IL-6, TNF-α e IFN-γ (p< 

0,05). A expressão de TLR9 foi inferior apenas a expressão de IL-12 e IL-4 (p< 0,05). 
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No teste de correlação de Spearman não houve correlação entre a quantidade células e 

citocinas com a expressão dos TLRs. Isto é, não foi encontrada uma força de associação 

da quantidade de células que expressavam qualquer um dos TLRs com os diferentes 

fenótipos e citocinas. Quando testamos estas variáveis mediante a regressão linear não foi 

encontrada relação entre a contagem de células marcadas com TLR2 e a contagem de 

outras células, reforçando não haver relação entre a quantidade de TLR2 e a quantidade de 

outras células (figura 13). Da mesma forma não houve relação na quantidade de expressão 

de TLR4 e TLR9 com os fenótipos celulares avaliados (Figura 14). Não houve relação 

linear entre a quantidade de células expressando TLR2 e TLR4 com a quantidade de 

células expressando citocinas (figura 15 e 16). Porém, na análise de regressão logística 

houve uma associação entre TLR9 e duas citocinas, (IL-12 e IL-4). Essa associação 

sugeriu que a aumento proporcional da expressão de TLR9 relacionava-se com maior 

expressão de IL-12 e IL-4 (p<0,05) (figura 17 e 18). 

 

 

Figura 13 – Regressão linear demonstrando ausência de correlação entre a expressão 

fenotípica e a quantidade de TLR2 em cada paciente 
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Figura 14 – Regressão linear demonstrando ausência de correlação entre a expressão 

fenotípica e a quantidade de TLR4 em cada paciente 

 

 

Figura 15 – Regressão linear demonstrando ausência de correlação entre a 

quantidade de citocinas e a quantidade de TLR2 em cada paciente 
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Figura 16 – Regressão linear demonstrando ausência de correlação entre a 

quantidade de citocinas e a quantidade de TLR4 em cada paciente 

 

 

 

Figura 17 – Regressão linear demonstrando ausência de correlação entre a expressão 

fenotípica e a quantidade de TLR9 em cada paciente 
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Figura 18 – Regressão linear demonstrando a correlação entre a expressão de 

citocinas e a quantidade de TLR9 em cada paciente 

5.1.5 Dupla marcação 

A dupla marcação com peroxidase e fosfatase demonstrou que os macrófagos 

expressam TLR2. A dupla marcação não mostrou expressão de TLR2 nas células 

dendríticas (CD1a+) ou nas células NK (CD57+) (figura 19). Não foram visualizadas 

células marcadas com TLR4 e com os fenótipos estudados (CD68+, CD57+ e CD1a+). 

Não foi realizada dupla marcação para TLR9 devido a clara evidência entre este receptor e 

os macrófagos. 
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Figura 19 – Dupla marcação demonstrando macrófagos expressando TLR2. A) 

célula expressando apenas o TLR2; B) células expressando TLR2 e CD68+; C) 

células expressando apenas CD68+ (aumento 1000x) 
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6. DISCUSSÃO 

 

A presença de TLRs nas biópsias de pacientes com leishmaniose cutânea não foi uma 

surpresa. Os modelos animais de leishmaniose já haviam demonstrado a expressão destes 

receptores na pele, seja por técnicas moleculares ou de imunoistoquímica (Tuon et al., 

2008a). Nestes modelos, a expressão de TLRs foi demonstrada em macrófagos (de Veer et 

al., 2003; Flandin et al., 2006; Kropf et al., 2004b; Kropf et al., 2004a; Antoniazi et al., 

2004; Hawn et al., 2002; Hawlisch et al., 2005), células dendríticas (De Trez et al., 2004; 

Muraille et al., 2003), assim como nas células NK (Becker et al., 2003). Por outro lado, a 

expressão em células endoteliais e em queratinócitos ainda não havia sido descrita na 

leishmaniose.  

6.1 Receptor Toll-like 2 

A maioria dos estudos publicados até o momento sobre leishmaniose avaliou o TLR2. 

Esta tendência provavelmente se deve à confirmação de que o TLR2 é responsável pelo 

reconhecimento do LPG, o principal componente da parede externa da leishmânia (Becker 

et al., 2003). A ligação do LPG ao TLR2 desencadeia uma série de reações enzimáticas 

intracelulares, as quais levam à produção de citocinas da resposta imune inata. Nós 

demonstramos que o TLR2 estava presente nos macrófagos, a principal célula envolvida 

na leishmaniose cutânea, indo ao encontro dos modelos laboratoriais descritos 

anteriormente  (de Veer et al., 2003; Flandin et al., 2006; Kropf et al., 2004b; Kropf et al., 

2004a; Antoniazi et al., 2004; Hawn et al., 2002; Hawlisch et al., 2005).  

A relação entre os TLRs com síntese de citocinas da resposta imune inata nos motivou 

a quantificarmos a expressão de ambos e dispomos estes dados contínuos para determinar 

uma relação linear. Não encontramos relação linear ou correlação entre a expressão de 
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TLR2 com as citocinas de resposta imune inata (IL-12, IL-1, IL6, TNF-α). Embora seja 

didático separar a resposta imune como um evento sequencial, iniciado na fase inata e 

seguido pela fase adaptativa, essas respostas se entrelaçam e estão relacionadas com 

predomínio de certos padrões fenotípicos celulares e de citocinas, e não apenas 

determinadas pelo tempo da doença. Diante dessa consideração e devido às biópsias serem 

realizadas em lesões com mais de 30 dias de evolução, a nossa avaliação de citocinas 

expandiu-se para aquelas relacionadas com a resposta imune adaptativa, como IL-4, IL-10 

e IFN-γ. Também não houve tendência de linearidade ou correlação entre TLR2 e as 

citocinas da resposta imune adaptativa Th1(IFN-γ) e nem na resposta imune adaptativa 

Th2 (IL-4 e IL-10). Neste momento, cabe lembrar aqui que a IL-10 também é uma 

citocina participante da resposta imune regulatória (Th3), a qual não revelou associação 

linear. 

A falta de correlação entre quantidade de citocinas e TLR2 pode ser justificada por 

diversos fatores. Os TLRs são responsáveis pelo reconhecimento do parasito e 

desencadeiam a produção de citocinas que, com o passar dos dias, é influenciada por 

diversas moléculas (quimiocinas e diversas outras citocinas, por exemplo) provenientes de 

outras células ou até mesmos da própria célula invadida pelo parasito. A IL-12, por 

exemplo, é produzida imediatamente após o contato com a Leishmania, e pode ser inibida 

com a síntese de IL-10, que também é induzida pelo parasito (Akuffo et al., 1999). Além 

deste mecanismo de inibição através da IL-10, a Leishmania pode inibir diretamente a 

produção da IL-12 alterando a cascata da ativação do TLR por inibição enzimática 

(Weinheber et al., 1998). Como se não bastasse, as formas amastigotas (presentes no 

interior do macrófago) apresentam enzimas com ação proteolítica contra o NF- B, 

impedindo a última reação da cascata de ativação dos TLRs (Cameron et al., 2004). Neste 

caso, após a fagocitose, a leishmânia promove um aumento na produção destas peptidases 
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para ter o benefício de redução da resposta imune inflamatória e permitir a multiplicação 

do parasito (Bryson et al., 2009). 

Diversos fatores podem interferir na expressão do TLR2 na superfície das células, 

como álcool, tabagismo, atividade física e medicamentos (Kox et al., 2009; Chiu et al., 

2009). Estes fatores são controláveis em modelos, mas não é possível totalmente no seres 

humanos. Outro fator interessante que poderia mudar o comportamento da expressão de 

TLR2 durante a doença é a persistente estimulação do receptor pelo parasito, levando a 

saturação de sua atividade e até mesmo da expressão pela limitação da transcrição do 

RNA mensageiro. Esse fato é descrito em outros modelos de ativação de TLR, como na 

exposição prolongada a toxinas bacterianas, que promovem diminuição da expressão de 

TLR2 na superfície de células mesenquimais (Mo et al., 2008). Recentemente um trabalho 

demonstrou que a Leishmania donovani (responsável pela forma visceral da 

leishmaniose), promove diminuição da síntese de IL-12 mediada por down-regulation do 

TLR2 (Bhattacharya et al., 2010). Neste trabalho, a síntese de IL-12 foi recuperada 

mediante a utilização um antígeno de Mycobacterium smegmatis, que ativa o TLR2.  

A multiplicação intensa de células e a continua produção de citocinas leva a 

diminuição da síntese de TLR para a superfície da célula. Esta diminuição de síntese se dá 

pelo próprio NF- B, como já foi descrito para alguns TLRs (Cai et al., 2009; Shi et al., 

2009). 

A expressão de TLR2 não foi encontrada nas células de Langerhans (CD1a+). 

Sabemos que o TLR2 está presente nas células dendríticas, sejam da linhagem dérmica ou 

não. Na pele, além das células de Langerhans, temos os dendrócitos dérmicos tipo I (fator 

XIIIa+) e tipo II (CD34+). Algumas células de Langerhans foram encontradas na derme, 

mas estavam presentes quase exclusivamente na epiderme. Os trabalhos experimentais 

com células dendríticas contemplam apenas as células de origem extra-cutânea, não 
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permitindo uma análise comparativa com os nossos dados. O papel das células de 

Langerhans na leishmaniose cutânea já foi questionado, devido ausência de antígenos na 

epiderme, os quais ficam praticamente restritos a derme, cujo papel de apresentação 

antigênica ocorre principalmente pelos macrófagos (Axelrod et al., 1994). Porém, estudos 

mais recentes mostraram que a célula dendrítica é uma das células mais importantes na 

fase inicial de infecção, por apresentar os antígenos de Leishmania aos linfócitos T, dando 

início a resposta imune adaptativa. Após a fase inicial da infecção, a presença de células 

de Langerhans é baixa, seja por exaustão das fontes destas células ou pela mudança na 

forma de apresentação antigênica na doença crônica, dando maior importância ao 

macrófago para o controle da infecção após a ativação pelo IFN-γ (Meymandi et al., 

2004). Por estes motivos, talvez a associação de TLR2 e células de Langerhans não seja 

importante na fase crônica da doença, como demonstramos pela dupla marcação 

imunoistoquímica. 

Não foram encontradas células NK expressando TLR2. Esta célula expressa o TLR2, 

porém, a ausência nos nossos casos pode ser justificada pelo pequeno número de células 

encontradas durante a fase avançada de doença, assim como a sua pouca importância nesta 

fase de doença. Na resposta imune inata as células NK foram motivos de vários 

questionamentos, principalmente sobre a real função e necessidade destas células no 

controle inicial da doença. As células NK com perfil CD4+, receptor T Vα14 e receptor 

para IL-2β são fundamentais para o controle da infecção até a quinta semana em modelos 

animais (Ishikawa et al., 2000). Esta célula aumenta a expressão de HSP65 pelo 

macrófago, reduzindo a taxa de apoptose destas células, contribuindo para controle da 

infecção (Sakai et al., 1999).  Porém, um estudo com modelo animal de L. major 

demonstrou que as células NK não são fundamentais para o controle tardio da infecção 

(Mattner et al., 2006). O TLR2 nas células NK pode reconhecer o LPG presente na 
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superfície da Leishmania, sendo um aliado na resposta imune inata, mas a sua importância 

na doença já estabelecida ainda não foi avaliada. Em nossa análise, a relação entre TLR2 e 

célula NK na doença já estabelecida não parece ter significado expressivo. 

6.2 Receptor Toll-like 4 

Poucas células na derme dos pacientes com leishmaniose apresentaram expressão de 

TLR4. Os primeiros estudos em camundongos demonstraram que o TLR4 era importante 

no controle/cura da leishmaniose cutânea por L. major (Hawlisch et al., 2005; Kropf et al., 

2004a; Kropf et al., 2004b). Um estudo e duas revisões recentes não dão suporte para a 

importância isolada do TLR4 (Gazzinelli et al., 2006; Tuon et al., 2008a; Antoniazi et al., 

2004). Além disso, até o momento não foram descritos quais antígenos do parasito 

poderiam se ligar ao TLR4, corroborando para a dúvida do papel desde receptor na 

leishmaniose cutânea.  Tanto o TLR2 quanto o TLR4 reconhecem derivados lipídicos, 

porém, de estruturas diferentes, isto é, diferentes PAMPs. O melhor exemplo para explicar 

esta diferença de reconhecimento molecular é a infecção por bactérias Gram negativas e 

Gram positivas. Nas primeiras ocorre o reconhecimento pelo TLR4 e nas últimas pelo 

TLR2, embora os antígenos reconhecidos pertençam ao mesmo grupo de biomoléculas 

(Takeuchi et al., 1999; Yoshimura et al., 1999; Tapping et al., 2000). A cascata de reações 

desencadeadas pelo TLR4 e TLR2 são as mesmas, uma vez que ambos estão ligados a 

mesma porção intracelular (MyD88), a qual está ligada a todos os TLRs. 

Não podemos confirmar que o TLR4 não seja importante na leishmaniose, apenas 

concluímos que existe pouca expressão nesta fase da doença. É possível que existam 

fatores locais ou auto-regulatórios que promovam uma diminuição da expressão após o 

processo agudo (down-regulation). A ativação repetitiva do receptor promove saturação 

da sua atividade, diminuindo a síntese de RNA mensageiro para produção de novos 
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receptores, como acontece quando receptores C5 são ativados pelo complemento 

(Hawlisch et al., 2005).  

Assim como no TLR2, não encontramos uma relação de expressão de citocinas com a 

quantidade de TLR4 no tecido. As considerações descritas para o TLR2 valem igualmente 

para o TLR4. Na correlação de quantidade de macrófagos, mastócitos, linfócitos (CD4 e 

CD8), células NK e células de Langerhans com as células que expressaram TLR4, não foi 

encontrada nenhuma relação linear. 

Apesar da controvérsia sobre o TLR4 na leishmaniose cutânea, estudo ainda não 

publicado demonstrou que o polimorfismo deste receptor pode favorecer o aparecimento 

de leishmaniose cutânea no Irã. As espécies de leishmânia neste país são diferentes das 

encontradas no Brasil, necessitando maiores estudos sobre polimorfismos em pacientes 

brasileiros, assim como maiores estudos avaliando TLR4 na infecção por L. braziliensis. 

6.3 Receptor Toll-like 9 

Não existem estudos avaliando a expressão de TLR9 na pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea. TLR9 é importante para a resposta imune inata devido à ativação de 

células NK e macrófagos mediante a produção de IL-12 (bou Fakher et al., 2009). 

Portanto, existe uma relação direta de TLR9 com IL-12, como encontramos na regressão 

linear. A formação do granuloma é o processo inflamatório mais importante na pele dos 

pacientes com leishmaniose cutânea. Este achado histológico sugere uma resposta imune 

adaptativa com tendência inflamatória (Th1) que, teoricamente, colabora no controle da 

multiplicação do parasito, mediante a produção de IFN-γ. Após a fagocitose pelos 

macrófagos, o parasito é degradado e são liberados fragmentos de seu DNA. Partes destes 

fragmentos podem ser reconhecidos pelo TLR9, os denominados CpG motifs (não existe 

uma tradução para o português). Os CpG motifs são caracterizados por sequências de 
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citosina e guanina repetidas. Como a leishmânia consegue se multiplicar dentro dos 

macrófagos é possível que ocorra uma contínua estimulação para a expressão de TLR9. 

Nosso estudo demonstrou que existe um predomínio da expressão de TLR9 nas áreas de 

granuloma, onde se concentram os macrófagos. 

O TLR9 é importante para a manutenção do granuloma na tuberculose, nos 

granulomas hepáticos e nas doenças granulomatosas pulmonares crônicas (Ito et al., 

2009). Na leishmaniose cutânea, o TLR9 pode ser um fator chave na composição do 

granuloma e eliminação do parasito. Mais estudos serão necessários para confirmar o 

nosso achado, utilizando-se de técnicas de transcrição de DNA. 

O TLR9 está associado diretamente com o padrão Th1 de resposta imune. Nós 

encontramos uma relação direta com IL-4, porém, esta citocina é característica de resposta 

imune Th2. Esta curiosa relação positiva entre TLR9 e IL-4 também foi descrita em 

estudo de imunoistoquímica de pacientes com dermatopolimiosite, cujos autores também 

esperavam que houvesse uma relação inversa entre TLR9 e IL-4 (Kim et al., 2010).  

  A IL-4 atua inibindo o sistema de ativação macrofagocitária e de liberação de 

radicais livres de oxigênio, inibindo diretamente a ação leishmanicida do macrófago (Ho 

et al., 1992). Da mesma forma, a IL-4 é capaz de inibir a síntese de TNF-α pelos 

macrófagos e diminuir a ativação destas células pelo IFN-γ (Heinzel et al., 1989). A IL-4 

elevada associa-se com progressão da doença ou dificuldade na cicatrização de lesões 

cutâneas. Os níveis de IL-4 são contra-balanceados com a atividade de TNF-α, IFN-γ e 

IL12 (Boom et al., 1990). A produção precoce de IL-4, embora não pareça interferir a 

expressão de IFN-γ, diminui a síntese de IL-12 e desta forma diminui a intensidade do 

sinal de expressão de outras citocinas Th1 (Launois et al., 1997a; Launois et al., 1997b). 

Sinteticamente, IL-12 promove cicatrização mais rápida, ao passo que a IL-4 atrasa esse 

processo (Gabaglia et al., 1999).  
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Uma hipótese que explicaria uma relação entre TLR9 e IL-4 seria a da manutenção do 

parasito e a formação do granuloma. Nas doenças granulomatosas, a persistência do 

microrganismo leva a uma constante produção de fatores inflamatórios, ativando 

macrófagos e construindo a arquitetura do granuloma, constituídos de macrófagos e 

células maduras epitelióides na periferia . Uma hipótese seria que a expressão aumentada 

de TLR9 promoveria uma maior síntese de IL-12 e que a produção de IL-4 seria originária 

da indução de uma resposta Th2 para contrabalancear a resposta Th1 mais intensa. 

Não encontramos uma relação entre TLR4 e TLR2 com o granuloma, apesar da 

presença significativa deste último na derme. No granuloma, não existe aumento da 

expressão de TLR2 e TLR4, e Xia et al. consideram que o TNF-α presente de forma 

continua nesta região promove uma diminuição da expressão dos TLR2 e TLR4 (Xia et 

al., 2008).  

6.4 Receptores Toll-like e a epiderme 

 

Diferente das condições avaliadas na derme, onde existe um processo inflamatório 

importante com infiltração celular, o comportamento dos TLR avaliados na epiderme foi 

diferente. Na pele normal houve expressão alta de TLR2, TLR4 e TLR9. Na epiderme do 

pacientes com leishmaniose, a expressão foi reduzida para todos os TLRs, principalmente 

no TLR9.  

A expressão de TLR4 nos queratinócitos foi descrita inicialmente por Song et al. 

(Song et al., 2002). Pivarcsi et al. descreveram a expressão de TLR2, TLR4 e TLR9 nos 

queratinócitos que quando induzidos com determinadas PAMPs levavam a síntese de 

citocinas (Pivarcsi et al., 2003). Com a ajuda dos TLRs, os queratinócitos estão entre as 

primeiras células sinalizadoras de um processo inflamatório, reconhecendo os patógenos e 
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iniciando a produção de citocinas pró-inflamatórias, levando à atração de neutrófilos para 

o sítio de uma possível infecção. 

O conhecimento da expressão dos TLRs na fase crônica de processos inflamatórios 

ainda é incerto. Temos algumas doenças modelos, como a psoríase e o molusco 

contagioso, que já foram estudadas. Estudo comparando pele normal com a de pacientes 

com psoríase demonstrou uma diminuição na expressão de TLR9 nos pacientes doentes 

(Curry et al., 2003). Por outro lado, estudo avaliando apenas o TLR9, demonstrou que 

havia uma expressão normal de TLR9 em algumas camadas da epiderme na fase de 

cicatrização, provavelmente relacionada ao TGF-α (Miller et al., 2005).  Nós encontramos 

um padrão semelhante ao descrito por Curry et al. (Curry et al., 2003), o qual sugere que a 

redução na expressão dos TLRs previne o dano da epiderme, evitando constante ativação 

celular e produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias. A redução na expressão 

poderia ser regulada por uma resposta imune Th3, conforme descrito por Miler et al. 

(Miller et al., 2005). Já na micose fungóide, no líquen plano, na verruga vulgar e no 

molusco contagioso, por exemplo, a expressão de TLR9 pelos queratinócitos está 

aumentada (Li et al., 2007; Jarrousse et al., 2006; Ku et al., 2008).  

A explicação para esta diferença de expressão ainda não está esclarecida. Nós 

especulamos que uma espécie de down-regulation pode ocorrer após o início da resposta 

imune inata, quando a resposta imune adaptativa se sobrepõe, principalmente às custas do 

sistema Th3, responsável pela imuno-regulação. A manutenção da expressão de TLR9 no 

granuloma e a diminuição na epiderme funcionaria como um mecanismo de contenção do 

parasito no local da inflamação e ao mesmo tempo uma diminuição na epiderme para 

evitar uma inflamação mais intensa num local que não é necessário, alem de evitar uma 

dermatite disseminada.  
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Na psoríase, embora ocorra diminuição da expressão de TLR9, outro estudo 

demonstrou que o TLR2 estava aumentando em relação com a pele normal, o que não 

ocorreu com o TLR4 (Begon et al., 2007). 

 

6.5 Receptor Toll-like e endotélio 

O endotélio vascular apresenta propriedades anti-coagulantes e anti-adesivas em sua 

superfície, prevenindo a formação de coágulos e a migração de neutrófilos e monócitos 

para os tecidos. Em circunstâncias inflamatórias, o endotélio se torna ativado, levando a 

produção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas. O padrão de expressão dos TLRs 

no endotélio humano ainda não está bem definido, mas se sabe que é diferente do 

camundongo, e varia conforme a localização do vaso (Erridge et al., 2007). As células 

endoteliais classicamente expressam TLR4. Este conhecimento é baseado nos estudos que 

avaliam a identificação do LPS de bacilos Gram-negativos e desencadeamento da sepse 

(Andonegui et al., 2003; Dunzendorfer et al., 2004; Hijiya et al., 2002; Zeuke et al., 2002).  

A expressão de TLR2 não é tão significativa quanto à de TLR4, mas é tão importante 

quanto, pois é ativado por antígenos de cocos Gram-positivos, da mesma forma como 

acontece com o TLR4 (Satta et al., 2008). O TLR9 também desempenha papel no 

endotélio, mas ele é responsável pelo reconhecimento das frações CpG presente no DNA 

bacteriano (El et al., 2009; Martin-Armas et al., 2006). Não existem descrições na 

literatura sobre TLRs, endotélio e doenças parasitárias. Nós encontramos expressão de 

TLR2, TLR4 e TLR9 no endotélio da pele normal, o que condiz com a literatura, mas 

houve uma diminuição nas células endoteliais dos pacientes com leishmaniose. A ativação 

destes receptores promove a atração de neutrófilos devido à síntese de quimiocinas, como 

a IL-8 (El et al., 2009). Na leishmaniose, a diminuição da expressão pode ser um 
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mecanismo protetor do organismo para evitar intensa ativação celular endotelial e evitar a 

cascata de coagulação, como ocorre na sepse. Outra possibilidade seria um mecanismo 

induzido pelo próprio parasito para inibir a quantidade de células que atingissem o foco da 

infecção. Isto é, seria mais um dos mecanismos de escape que a leishmânia utilizaria para 

sobreviver no hospedeiro.  

 

6.6 Considerações finais 

 

A leishmaniose cutânea causada pela L. braziliensis apresentou uma relação direta 

com TLR2, expresso pelos macrófagos. A expressão de TLR4 e TLR9 foi 

significativamente menor que a de TLR2. Independente do TLR, houve diminuição da 

expressão na epiderme e no endotélio em biópsias de pacientes com leishmaniose cutânea 

localizada, o que pode ser uma forma de down-regulation para evitar processo 

inflamatório afora do granuloma, evitando dermatite importante e possibilidade de 

expansão da lesão ulcerosa às custas da ativação dos queratinócitos. Ao mesmo tempo, a 

diminuição da expressão em células endoteliais pode ser um mecanismo de segurança para 

evitar o aporte excessivo de células infamatórias para as áreas de granuloma já na doença 

estabelecida. O TLR9 correlacionou-se com as áreas de granuloma onde existe destruição 

do parasito e exposição de seu DNA, o qual é reconhecido por este receptor. Já o TLR4 

não teve expressão significante em nenhuma parte da pele, o que corrobora por estudos 

prévios (Antoniazi et al., 2004). O conhecimento do padrão de expressão ajudará no futuro 

desenvolvimento de drogas específicas e criação de vacinas. Devido à descoberta da 

relação entre sepse e os TLRs, existe intensa investigação em drogas que atuem neste 

mecanismo para evitar a progressão da sepse, assim como compreender a predisposição 
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das pessoas a formas graves da doença. Com o conhecimento do comportamento destes 

receptores na leishmaniose, drogas cujo objetivo seja de tratamento da sepse, poderão ser 

testadas em pacientes esta parasitose, uma vez que é sabida a falta de investimento em 

pesquisa de doenças parasitárias.  



59 

 

 

7. CONCLUSÕES 

A investigação dos receptores toll-like (2, 4 e 9) no processo de infecção pela 

leishmânia nos permitiu concluir que:  

1 A expressão do TLR2 na derme é estatisticamente maior que a de TLR4 e 

TLR9, relacionando este receptor com o reconhecimento da leishmânia. 

2 A expressão do TLR2 na derme ocorre principalmente pelos macrófagos 

conforme demonstrado pela dupla marcação imunoistoquímica, expressando a 

relação significativa desta célula com o parasito já bem estabelecida na fase 

crônica da leishmaniose cutânea. 

3 Não foi identificado expressão de TLR2, TLR4 ou TLR9 nas células de 

Langerhans. Isto se daria por uma deficiência individual dos mesmos nos 

pacientes com leishmaniose cutânea o que resultaria em não ativação e 

diminuição de células de Langerhans na epiderme. 

4 A expressão de TLR9 ocorre principalmente nas áreas de granulomas, o que não 

aconteceu com TLR2 e TLR4. O envolvimento deste receptor com o granuloma 

aponta o seu papel nas relações parasito-hospedeiro uma vez que este padrão 

celular é uma importante característica patológica da leishmaniose. 

5 A quantidade de TLR9 relacionou-se diretamente com a expressão de IL-12 e 

IL-4. A relação com IL-12 sugere que existe uma manutenção de resposta 

imune inflamatória inata mesmo durante a fase crônica da doença. A relação de 

IL-4 pode ser o equilíbrio necessário que o organismo lança mão para o controle 

da resposta Th1 excessiva, para evitar o dano tecidual. 
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6 A leishmaniose promove uma diminuição da expressão de TLR2, TLR4 e TLR9 

na epiderme, possivelmente relacionada com diminuição da atividade destes 

receptores nos queratinócitos. 

7 A infecção pela leishmânia promoveu mudança no padrão de expressão de 

TLR2 e TLR4 pelas células endoteliais vasculares na derme, diminuindo a sua 

expressão em relação à pele normal. Este seria um mecanismo adicional das 

leishmânias para impedir sua destruição ou um mecanismo de proteção do 

hospedeiro para evitar a migração de células inflamatórias visando diminuir o 

dano tecidual.  
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8. ANEXOS 
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ANTICORPOS UTILIZADOS PARA IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Anticorpo Diluição Marca Código Origem 

Anti-CD68 humano 1:50 DAKO M876 camundongo 

Anti-CD57 humano 1:1000 Labvision MS136P camundongo 

Anti-CD1a humano sem Serotec MCA1657 camundongo 

Anti-CD4 humano 1:1000 DAKO M834 camundongo 

Anti-CD8 humano 1:1000 DAKO M7103 camundongo 

Anti-TNF humano 1:300 R&D AF20NA cabra 

Anti-IFN humano 1:200 R&D MAB285 camundongo 

Anti-IL1 humano 1:40 R&D AF215NA cabra 

Anti-IL4 humano 1:20 R&D AB204NA cabra 

Anti-IL6 humano 1:40 R&D AF206NA cabra 

Anti-IL12 humano 1:40 R&D AB211NA cabra 

Anti-IL10 humano 1:40 R&D MAB217 camundongo 

Anti-Leishmania 1:800 
* in 
house   coelho 
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Anticorpo Diluição Marca Código Origem 

Anti-CD68 1:50 DAKO M876 camundongo 

Anti-CD57 1:1000 Labvision MS136P camundongo 

Anti-CD1a sem Serotec MCA1657 camundongo 

Anti-CD4 1:1000 DAKO M834 camundongo 

Anti-CD8 1:1000 DAKO M7103 camundongo 

Anti-TNF 1:300 R&D AF20NA cabra 

Anti-IFN 1:200 R&D MAB285 camundongo 

Anti-IL1 1:40 R&D AF215NA cabra 

Anti-IL4 1:20 R&D AB204NA cabra 

Anti-IL6 1:40 R&D AF206NA cabra 

Anti-IL12 1:40 R&D AB211NA cabra 

Anti-IL10 1:40 R&D MAB217 camundongo 

Anti-Leishmania 1:800 
* in 
house   coelho 
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CONTAGEM CELULAR – FENÓTIPOS CELULARES 
 

Casos CD4 CD8 CD68 CD57 Mastócitos CD1 

8 738 225 576 6,41025641 13,33333333 22,2 

12 1000 60,25641 616,66667 1,068376068 8 0,2 

31 776,92308 412,82051 446,15385 7,692307692 21,33 31,8 

38 496,15385 271,79487 716,66667 28,20512821 34,67 0,416666667 

39 760,25641 484,61538 779,48718 8,974358974 25,33 17,2 

50 1137,1795 498,71795 980,76923 10,25641026 30,66666667 28,8 

66 206,41026 469,23077 279,48718 3,846153846 6,666666667 20,7 

88 523,07692 182,05128 770,51282 2,564102564 5,33 21,125 

94 24,358974 0 458,97436 8,974358974 10,66666667 14,3 

108 1007,6923 12,820513 629,48718 28,20512821 2,666666667 52,8 

401 1289,7436 23,076923 647,4359 23,07692308 15,8 48,66666667 

403 902,5641 60,25641 216,96252 14,1025641 15,8 30,4 

       

Média 738,52991 225,05342 593,21696 11,9480057 15,855 24,05069444 

Mediana 768,58974 203,52564 623,07692 8,974358974 14,56666667 21,6625 

Variança 139162,2 39270,924 46937,36 90,77011347 105,2053505 258,9120765 

Desvio Padrão 373,0445 198,16893 216,65032 9,527335067 10,25696595 16,09074506 
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CONTAGEM CELULAR – CITOCINAS 

 
  IL-12 TNF IL1 IL6 ÌFN IL4 IL10 

8 237,17949 7,6923077 25,641026 10,25641026 6,993006993 256,4102564 79,487179 

12 150,76923 0 0 12,82051282 15,38461538 57,69230769 6,4102564 

31 142,30769 1,2820513 0 9,615384615 7,692307692 100 0 

38 109,89011 5,1282051 7,6923077 20,51282051 6,41025641 83,33333333 3,2051282 

39 120,51282 3,8461538 10,25641 6,41025641 2,564102564 50 1,2820513 

50 115,38462 8,7912088 25,641026 0 25,64102564 0 1,2820513 

66 0 0 19,230769 14,1025641 19,23076923 62,82051282 0,6410256 

88 30,769231 26,923077 1,2820513 6,41025641 3,846153846 62,82051282 1,2820513 

94 40 26,923077 3,8461538 52,56410256 2,564102564 157,6923077 7,6923077 

108 89,74359 5,1282051 0 2,564102564 64,1025641 167,9487179 23,076923 

401 94,871795 1,2820513 6,4102564 17,94871795 38,46153846 67,94871795 19,230769 

403 101,28205 19,230769 1,2820513 6,41025641 19,23076923 78,20512821 128,20513 

        

Média 102,72589 8,8522589 8,4401709 13,30128205 17,67676768 95,40598291 22,649573 

Mediana 105,58608 5,1282051 5,1282051 9,935897436 11,53846154 73,07692308 4,8076923 

Variança 3852,5285 98,755538 95,767836 188,506739 331,7920101 4635,544299 1601,543 

Desvio Padrão 62,06874 9,9375821 9,7861042 13,72977564 18,2151588 68,08483164 40,019283 
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CONTAGEM CELULAR – RECEPTORES TOLL-LIKE2, 4 E 9 
 

Casos TLR2 TLR4 TLR9 TLR2 endotelio 
TLR4 
endotélio TLR9 endotélio 

8 36 2,6666667 298,46154 2,666666667 0 0 

12 90,666667 0 164,61538 4 0 0 

31 165,33333 2,2857143 0 2,666666667 0 0 

38 50,909091 0 92,307692 1,454545455 0 0 

39 128 0 132,30769 0 0 0 

50 116 13,538462 0 2,666666667 0 0 

66 132,8 0 0 24 0 0 

88 281,33333 1,2307692 72,307692 1,333333333 0 0 

94 154,18182 3,4285714 130,76923 0 0 0 

108 88 7,3846154 61,538462 9,142857143 0 0 

401 89,142857 1,3333333 81,538462 29,71428571 0 0 

403 304 6,6666667 0 40 0 0 

       

Média 136,36392 3,2112332 86,153846 9,803751804 0 0 

Mediana 122 1,8095238 76,923077 2,666666667 0 0 

Variança 6800,4197 16,900543 7808,9295 184,5813484 0 0 

Desvio Padrão 82,464658 4,1110271 88,368148 13,58607185 0 0 
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