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kDa  Unidade de massa molecular em quilodalton 

(L.)   Leishmania  

LC   Leishmaniose cutânea 

LCL  Leishmaniose cutânea localizada 

LCNU   Leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica 



LCU  Leishmaniose cutânea ulcerada 

LDLs  Lipoproteínas de baixa densidade  

LMC   Leishmaniose mucocutânea  

LPG  Lipofosfoglicano  

LV   Leishmaniose visceral 

M0  Macrófagos virgens 

M1  Macrófagos classicamente ativados 

M2  Macrófagos alternativamente ativados 

MHC  Complexo Maior de Histocompatibilidade   

OMS  Organização Mundial da Saúde 

OPS   Organização Pan-americana da Saúde 

pb  Pares de bases 

PBS   Solução salina tamponada com fosfato 

PBS-T   Solução salina tamponada com fosfato com 0,05% deTween-20 

PBS-BSA Solução salina tamponada com fosfato com albumina sérica bovina 

PCR  Reação em cadeia da polimerase  

pH   Potencial hidrogeniônico 

PKDL  Leishmaniose dérmica pós Kala-azar 

g  Gravidade    

TBS-T  Solução salina tamponada com Tris com 0,05% deTween-20 

TGF  Fator de transformação do crescimento 

Th   T auxiliar (do inglês: T helper) 

TLR  Receptores Toll-like 

TNF   Fator de necrose tumoral 

Treg  T regulatória  

 (V.)  Viannia  
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RESUMO 

 

Sandoval Pacheco CM. Leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica causada por L. 

(L.) infantum chagasi no município de Amapala, Valle, Honduras: caracterização 

imunohistopatológica das lesões de pele com ênfase na participação das células 

apresentadoras de antígenos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2022. 

 

Nas Américas, em especial na América do Sul, a infecção por L. (L.) infantum chagasi 

causa manifestações subclínicas e leishmaniose visceral, a qual quando não tratada é 

potencialmente fatal. Em Honduras, tem sido descrito que a infecção por L. (L.) infantum 

chagasi causa a leishmaniose visceral e também a leishmaniose cutânea não ulcerada ou 

atípica (LCNU). Porém, ainda pouco é conhecido sobre o perfil da infecção humana por 

L. (L.) infantum chagasi em Honduras, sendo assim, no sentido de aprofundar os 

conhecimentos em relação à fisiopatogenia da infecção causada por esta espécie do 

parasito, este trabalho teve como objetivo avaliar a participação das subpopulações de 

células apresentadoras de antígenos em lesões de pele de pacientes acometidos pela forma 

cutânea não ulcerada através de marcadores celulares e intracelulares por imuno-

histoquímica de dupla marcação. Neste estudo, foram empregadas 23 biópsias de pele de 

pacientes com diagnóstico parasitológico direto positivo, o qual foi confirmado e 

caracterizado por hsp70 PCR-RFLP. Cortes histológicos das lesões cutâneas não 

ulceradas foram usados para estudo histopatológico e processados pela reação de imuno-

histoquímica utilizando anticorpos primários para marcadores de células de Langerhans 

(CD1a e CD207), células dendríticas dérmicas (CD11c e CD303), macrófagos (CD68 e 

CD163), linfócitos T (CD4 e CD8) e citocinas IL-12, IFN-γ, TNF-α, iNOS, IL-10 e IL-4. 

A imuno-histoquímica de dupla marcação foi utilizada para avaliação das subpopulações 

de macrófagos (M1 e M2), de células de Langerhans, células dendríticas dérmicas e 

linfócitos T. A hsp70 PCR-RFLP utilizando a enzima de restrição HaeIII, caracterizou os 

parasitos nas biópsias de lesões cutâneas não ulceradas como L. (L.) infantum chagasi. 

Microscopicamente, as lesões foram caracterizadas por leves alterações morfológicas na 

epiderme. Por outro lado, as alterações na derme foram mais significativas e 

caracterizadas por um infiltrado inflamatório, predominantemente, linfohistiocitário de 

intensidade variável (moderado a intenso) com arranjo difuso e associado à formação de 

granulomas epitelioides com parasitismo sempre discreto. A análise imuno-histoquímica 

nas lesões cutâneas de leishmaniose não ulcerada mostrou a presença de todos os 

marcadores usados neste estudo. A análise da imuno-histoquímica de dupla marcação 

mostrou uma participação maior da subpopulação de macrófagos M1 em relação à M2. 

Em relação às subpopulações de células dendríticas (Langerhans e dendríticas dérmicas) 

foi observado uma maior participação de CD1a, CD207 e CD11c produzindo a citocina 

pro-inflamatória IL-12 nas lesões cutâneas de pacientes com LCNU em relação às outras 

citocinas avaliadas. A ativação da resposta imune celular foi marcada por uma 

participação maior de linfócitos CD8 Tc1 seguido de linfócitos CD4 Th1 produzindo 

principalmente IFN-γ. Os dados obtidos em nosso estudo sugerem que na LCNU, as 

células apresentadoras de antígenos têm um papel importante na resposta imune in situ, 

pela produção de citocinas pro-inflamatórias, direcionando a resposta imune celular, 

preferencialmente, para o tipo Th1 e/ou Tc1, nesta forma clínica cutânea não ulcerada da 

leishmaniose cutânea causada L. (L.) infantum chagasi. 

 



Descritores: Leishmaniose; Leishmania infantum chagasi; Leishmaniose cutânea; 

Imuno-histoquímica; Células dendríticas; Macrófagos; Imunidade celular; Linfócitos; 

Citocinas.  



ABSTRACT 

Sandoval Pacheco CM.  Non-ulcerated or atypical cutaneous leishmaniasis caused by L. 

(L.) infantum chagasi in Amapala municipality, Valle, Honduras: 

immunohistopathological characterization of the skin lesions with emphasis to the 

involvement of the antigen presentation cells [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

In America, especially in South America, infection by L. (L.) infantum chagasi causes 

subclinical infection and visceral leishmaniasis, which, if non-treated, is potentially fatal. 

In Honduras, has been reported that infection by L. (L.) infantum chagasi causes visceral 

leishmaniasis and non-ulcerated or atypical cutaneous leishmaniasis (NUCL). However, 

little is known about the profile of human infection by L. (L.) infantum chagasi in 

Honduras. Thus, to deepen the knowledge regarding the pathophysiology of the infection 

caused by this species of parasite, this work aimed to evaluate the participation of 

subpopulations of antigen-presenting cells in skin lesions of patients affected by the 

atypical cutaneous form through cellular and intracellular markers by double-staining 

immunohistochemistry. In this study, we used twenty-three skin biopsies from patients 

with a positive direct parasitological diagnosis which was confirmed and characterized 

by hsp70 PCR-RFLP. Histological sections of non-ulcerated skin lesions were used for 

histopathological study. For immunohistochemistry reaction, we use primary antibodies 

to Langerhans cell (CD1a and CD207), dermal dendritic cells (CD11c and CD303), 

macrophages (CD68 and CD163), T lymphocytes (CD4 and CD8), and cytokines IL-12, 

IFN-γ, TNF-α, iNOS, IL-10, and IL-4. Double-staining immunohistochemistry was used 

to evaluate subpopulations of macrophages (M1 and M2), Langerhans cells, dermal 

dendritic cells, and T lymphocytes. The hsp70 PCR-RFLP using the restriction enzyme 

HaeIII characterized the parasites in the biopsies of non-ulcerated skin lesions as L. (L.) 

infantum chagasi. Microscopically, the lesions were characterized by slight 

morphological changes in the epidermis. On the other hand, the changes in the dermis 

were more significant. Characterized by an inflammatory infiltrate, predominantly 

lymphohistiocytic of variable intensity (moderate to intense) with a diffuse arrangement 

and associated with epithelioid granulomas and discreet parasitism. 

Immunohistochemical analysis of skin lesions of non-ulcerated leishmaniasis showed the 

presence of all markers used in this study. The analysis of double-staining 

immunohistochemistry showed higher participation of M1 macrophages subpopulation 

than M2. Regarding the subpopulations of dendritic cells (Langerhans and dermal 

dendritic cells), we observed higher participation of CD1a, CD207, and CD11c producing 

the pro-inflammatory cytokine IL-12 in the skin lesions of patients with NUCL in relation 

to the other evaluated cytokines. Activation of the cellular immune response was marked 

by a higher density of CD8 Tc1 lymphocytes followed by CD4 Th1 lymphocytes 

producing mainly IFN-γ. In our study, the data obtained suggest that, in NUCL, antigen-

presenting cells play an important role in the in situ immune response, through the 

production of pro-inflammatory cytokines, directing the cellular immune response 

preferentially to the Th1 and/or Tc1 type, in this atypical clinical form of cutaneous 

leishmaniasis caused by L. (L.) infantum chagasi. 

 

Descriptors: Leishmaniasis; Leishmania infantum chagasi; Leishmaniasis, cutaneous; 

Immunohistochemistry; Dendritic cells; Macrophages; Immunity, cellular; Lymphocytes; 

Cytokines. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



2 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose é uma doença de caráter zoonótico, causada por protozoários da 

ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, e do gênero Leishmania que 

compreende aproximadamente 22 espécies patogênicas ao homem (LAINSON; SHAW, 

1987; OPS., 2019). Apresenta um grande espectro de manifestações clínicas dependendo 

da espécie do parasito, da resposta imune do hospedeiro e dos fatores da saliva do vetor 

(DE MOURA et al., 2007; MIRANDA et al., 2009; ROGERS et al., 2002; TITUS; 

RIBEIRO, 1988). As espécies do gênero Leishmania se agrupam nos subgêneros 

Leishmania e Viannia (LAINSON; SHAW, 1987) (Figura 1) dependendo do local e do 

tipo de desenvolvimento que tenha o parasito no inseto vetor, o flebotomíneo. Porém, em 

2016, foi proposta uma nova chave taxonômica por Espinosa e colaboradores, na qual o 

gênero Leishmania é dividido em Euleishmania e Paraleishmania. Sendo que no clado 

Euleishmania estão agrupados os subgêneros Leishmania (SAF’JANOVA, 1982), 

Viannia (LAINSON; SHAW, 1987), Sauroleishmania (RANQUE, 1973; 

SAF’JANOVA, 1982) e Mundinia (ESPINOSA et al., 2016) (Figura 1). Este protozoário 

é transmitido ao hospedeiro mamífero através da picada do inseto vetor do gênero 

Lutzomyia (Novo Mundo) e Phlebotomus (Velho Mundo) (KILLICK-KENDRICK, 

1990a; LAINSON; SHAW, 1987). Entre os reservatórios identificados para este parasito 

estão os marsupiais (Didelphis spp.), o bicho preguiça (Choloepus spp. e Bradypus spp.), 

o tamanduá (Tamandua tetradactyla), a raposa (Cerdocyon thous) e os roedores (Rattus 

spp, Proechimys spp, Nectomys spp, Oryzomys spp, etc.) (LAINSON; RANGEL, 2005; 

OPS., 2019). 

No Novo Mundo, os parasitos do subgênero Leishmania causam a doença 
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sistêmica visceral, como: L. (L.) infantum chagasi e doença cutânea, como: L. (L.) 

mexicana, L. (L.) amazonensis, e L. (L.) venezuelensis; enquanto os parasitos do 

subgênero Viannia causam somente doença cutânea, entre eles: L. (Viannia) braziliensis, 

L. (V.) shawi, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) lindenbergi, L. (V.) guyanensis, L. (V.) 

peruviana e L. (V.) panamensis (LAINSON; SHAW, 1987).  
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Figura 1. Chave taxonômica de Leishmania spp. Fonte: Adaptado de (AKHOUNDI et al., 2016). Vermelho sinalizando espécies do novo mundo 

e azul espécies do velho mundo. 
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1.1 Epidemiologia 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a leishmaniose uma das seis 

enfermidades tropicais prioritárias à saúde pública global. Está presente nos cinco 

continentes, sendo endêmicas em 102 países, com maior ocorrência em países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, onde há, aproximadamente, 350 milhões de 

pessoas em áreas de risco. Anualmente, 1,3 milhões de novos casos de leishmaniose e de 

20.000 a 30.000 mortes são notificadas em todo o mundo. Estima-se que, 

aproximadamente, 95% dos casos registrados ocorrem entre as Américas, o Mediterrâneo 

e o centro e meio leste de Ásia. A maioria, 75% dos novos casos de leishmaniose cutânea 

no mundo, ocorrem em cinco países: Afeganistão, Brasil, Irã, Iraque e Síria (Figura 2). 

Em relação à leishmaniose visceral (LV), 90% dos casos ocorrem no Brasil, Etiópia, 

Índia, Quênia, Sudão e Sudão do Sul (OPS., 2019) (Figura 3). 

Nas Américas, os casos humanos de leishmaniose são notificados desde o sul dos 

Estados Unidos até o norte da Argentina, com exceção do Chile, uma vez que o Uruguai 

notificou seu primeiro caso humano de LV em dezembro do 2018 (OPS., 2019).  
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Figura 2. Distribuição geográfica da leishmaniose cutânea em todo o mundo, 2016. 

Fonte: Adaptado da Organização Pan-Americana da Saúde (OPS), 2019. 

 

 

 
Figura 3. Distribuição geográfica da leishmaniose visceral em todo o mundo, 2016. 

Fonte: Adaptado da Organização Pan-Americana da Saúde (OPS), 2019. 

 

1.2 Etiologia 

 

Os protozoários do gênero Leishmania são parasitos digenéticos, os quais 

apresentam duas formas ou estágios durante seu ciclo de vida: a forma promastigota, a 

qual se encontra no tubo digestório do inseto vetor e a forma amastigota, encontrada no 
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hospedeiro vertebrado (Figura 4) (GENARO; REIS, 2005; KILLICK-KENDRICK, 

1990b; MUSKUS; MARÍN VILLA; VILLA, 2002). 

 

 
Figura 4. Formas evolutivas de Leishmania spp.: (A) Formas promastigotas e (B) Forma 

amastigota no interior do macrófago. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

1.2.1 Ciclo de vida 

 

A infecção no inseto vetor começa quando a fêmea do flebotomíneo realiza o 

repasto sanguíneo em um hospedeiro infectado, este flebotomíneo ingere células 

infectadas com formas amastigotas que, rapidamente, se diferenciam em formas 

promastigotas procíclicas, e se multiplicam por divisão binária. Se diferenciam em 

promastigotas metacíclicas (forma infectiva) em diferentes porções do tubo digestório do 

vetor, dependendo da espécie do parasito. Quando a fêmea do flebotomíneo infectado 

realiza seu repasto sanguíneo em um hospedeiro vertebrado, esta regurgita promastigotas 

metacíclicas junto com vários componentes imunomoduladores da saliva do inseto vetor. 

As formas promastigotas são fagocitadas pelas diferentes células fagocíticas presentes no 

sítio de inoculação, principalmente macrófagos, elas aderem à membrana do vacúolo 

parasitóforo e se transformam em amastigotas, forma intracelular obrigatória, e se 

multiplicam por divisão binária até lisar o macrófago. As formas amastigotas livres 
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infectam outras células do sistema fagocítico que são recrutados ao sítio de inoculação. 

O ciclo de vida é completado quando fagócitos infectados são ingeridos por outro 

flebotomíneo ao realizar sua alimentação sanguínea, e as amastigotas se convertem em 

promastigotas no intestino do vetor, desta forma, mantendo o ciclo biológico de vida do 

parasito (Figura 5) (BERNAL et al., 2010; KAYE; SCOTT, 2011; OPS., 2019).  
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Figura 5. Ciclo de vida de Leishmania spp.: (1) O vetor infectado inocula no hospedeiro 

vertebrado as promastigotas metacíclicas de Leishmania spp. durante seu repasto 

sanguíneo; (2 e 3) as promastigotas são fagocitadas pelas células do sistema fagocítico; 

(4 e 5) se transformam em amastigotas dentro do fagolisossoma e se multiplicam por 

divisão binária; (6) o vetor ingere células contendo as formas amastigotas durante seu 

repasto sanguíneo; (7) estas células se rompem e liberam as amastigotas que se 

transformam em promastigotas procíclicas no intestino do vetor; (8) as promastigotas se 

multiplicam e migram à probóscide do vetor (promastigotas metacíclicas) e (9) as formas 

promastigotas metacíclicas são inoculadas em um novo hospedeiro vertebrado durante o 

repasto sanguíneo do vetor. Fonte: Adaptado de (CANTACESSI et al., 2015). 

  

Estágio no vetor 

Estágio no hospedeiro 

vertebrado 
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1.3 Patogenia 

 

As manifestações clínicas da leishmaniose dependem da espécie do parasito 

infectante, da virulência da cepa, da quantidade de parasitos inoculados, de elementos 

presentes na saliva do inseto vetor e especialmente das condições imunológicas do 

hospedeiro, levando à diferentes manifestações clínicas que variam, desde a leishmaniose 

cutânea localizada (LCL), a forma mais comum da doença, até a leishmaniose visceral, a 

forma mais grave da doença e fatal, se não tratada (BRUZUAL; ARCAY; DE LA 

PARTE-PÉREZ, 2008; LIPOLDOVÁ; DEMANT, 2006; O.M.S., 2010; SILVEIRA; 

LAINSON; CORBETT, 2004). 

 

1.4 Resposta Imune 

 

Os parasitos do gênero Leishmania são parasitos intracelulares obrigatórios, sendo 

assim, as primeiras horas após a inoculação são cruciais. Para sua sobrevivência, o 

parasito deve resistir à exposição aos componentes séricos do hospedeiro e à destruição 

por células imunes inatas presentes no sítio de inoculação ou que são rapidamente 

recrutadas. A eliminação com sucesso de Leishmania requer de uma ação coordenada de 

vários atores do sistema imunológico, o que resultará em um controle ou um 

estabelecimento da infecção no hospedeiro (GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 2013; 

NYLÉN; GAUTAM, 2010; ROSSI; FASEL, 2018; SOONG, 2008). Neste cenário, os 

elementos da imunidade inata irão agir pela primeira vez, determinando o curso da relação 

parasito-hospedeiro. 

Na fase inicial, as primeiras barreiras que o parasito Leishmania deve enfrentar 

são os elementos do sistema do complemento, o qual pode exercer diferentes papéis; 
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mediando a lise direta dos parasitos, ou opsonizando os parasitos, promovendo sua 

fagocitose pelas células fagocíticas e favorecendo a infecção. O sistema do complemento 

pode ser ativado por três vias principais: a clássica, das lectinas e a alternativa. 

Independentemente da via utilizada, a deposição do fragmento hemoliticamente ativo do 

complemento (C3b) na superfície do parasito constitui um passo crucial na ativação do 

complemento que pode prosseguir com a formação da C5 convertase e, subsequente, 

formação do complexo de ataque à membrana (C5b-C9) implicado na lise do parasito; ou 

com sua inativação, gerando o fragmento hemoliticamente inativo do complemento 

(iC3b). Esta inativação ocorre através da glicoproteína de 63 kD (gp63) e o 

lipofosfoglicano (LPG) presentes na superfície de Leishmania, neste sentido, dificultando 

a formação do complexo de ataque à membrana e facilitando a ligação aos receptores do 

complemento, como o CR1 e/ou CR3, presentes em células fagocíticas, como macrófagos 

e neutrófilos. Este fenômeno contribui para o estabelecimento da infecção e a evasão da 

resposta imune necessária para a sobrevivência do parasito em sua célula hospedeira (DE 

ALMEIDA et al., 2003; GOTO; ARROYO SANCHEZ, 2013; GURUNG; 

KANNEGANTI, 2015; ROSSI; FASEL, 2018). 

Outros obstáculos que o parasito encontrará no sítio de inoculação são os 

neutrófilos, estas células são de vida curta e, constitutivamente, programados para morrer 

por apoptose. Estas células exercem um papel essencial durante a infecção por 

Leishmania, fornecendo uma importante ligação entre a imunidade inata e adaptativa 

durante infecções parasitárias, podendo interagir com monócitos, células dendríticas (CD) 

e linfócitos T e B. São as primeiras células a chegar ao sítio de inoculação, 

proporcionando um refúgio seguro e transitório para o parasito durantes as primeiras 

horas da infecção (CARVALHO et al., 2012; CHARMOY et al., 2010). 
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Após a inoculação de Leishmania na derme do hospedeiro, a maioria dos parasitos 

são eliminados quando fagocitados por neutrófilos, mas alguns terminam sobrevivendo 

ao meio destrutivo dessas células. Estes neutrófilos apoptóticos infectados com 

Leishmania podem ser fagocitados por macrófagos permitindo a sobrevivência do 

parasito, desta forma propondo um modelo no qual os neutrófilos atuam como "cavalos 

de Troia" (LASKAY; VAN ZANDBERGEN; SOLBACH, 2008; RITTER; 

FRISCHKNECHT; VAN ZANDBERGEN, 2009; VAN ZANDBERGEN et al., 2004).  

Estas células apoptóticas são, normalmente, eliminadas sem desencadear a ativação dos 

macrófagos. Assim, a fagocitose de neutrófilos apoptóticos infectados pode facilitar a 

entrada silenciosa e a infecção de macrófagos. Por outro lado, Leishmania também pode 

prolongar a vida útil de um neutrófilo retardando sua apoptose, desta forma, dando tempo 

aos monócitos para chegar ao local da infecção e fagocitar os neutrófilos apoptóticos. 

Independentemente, se os neutrófilos atuarem como cavalos de Troia ou não, tem-se 

evidências que indicam que Leishmania, na fase inicial da infecção, podem aproveitar-se 

dos neutrófilos para garantir sua sobrevivência (CARVALHO et al., 2012; CHARMOY 

et al., 2010; DOS SANTOS MEIRA; GEDAMU, 2019; KAYE; SCOTT, 2011; LOPES; 

COSTA-DA-SILVA; DOSREIS, 2014; NATHAN, 2006; NYLÉN; GAUTAM, 2010; 

REGLI et al., 2017). 

Continuando com a primeira linha de defesa da resposta imune celular, temos a 

participação das células natural killer, as quais participam por meio de dois mecanismos 

principais, destruição citolítica de células infectadas e secreção de citocinas pró-

inflamatórias. As células natural killer podem controlar a carga parasitária durante a fase 

inicial da infecção através de sua capacidade de responder rapidamente com a produção 

de interferon gama (IFN-γ), o qual ativa macrófagos, resultando na síntese de 
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intermediários de nitrogênio e reativos de oxigênio, e consequentemente, na morte dos 

parasitos intracelulares (BOGDAN, 2012; LAURENTI et al., 1999; NYLÉN; GAUTAM, 

2010; SCHARTON; SCOTT, 1993; SCOTT, 2005). 

Da mesma forma que as células já mencionadas acima, os macrófagos têm um 

papel importante no sistema imune com funções específicas, tanto na imunidade inata, 

como na adquirida. Na infecção por Leishmania spp., os macrófagos podem ter um duplo 

papel, assim, estas células podem ser responsáveis pela destruição dos parasitos 

internalizados ou também por prover um ambiente seguro para a replicação de 

Leishmania. Assim, estas células são peças fundamentais no progresso da infecção, e o 

sucesso ou falha no estabelecimento da infecção depende da interação entre as espécies 

de Leishmania infectante e o tipo e a magnitude da resposta do hospedeiro (ARANGO 

DUQUE; DESCOTEAUX, 2014; MARTINEZ et al., 2008; TOMIOTTO-PELLISSIER 

et al., 2018). 

 A principal função dos macrófagos é realizar a fagocitose dos agentes estranhos, 

células apoptóticas, restos celulares e partículas inertes. Além de colaborar com os 

linfócitos T e B através da interação célula-célula baseado na liberação de citocinas, 

quimiocinas e radicais reativos. Embora a fagocitose possa fornecer um estímulo 

antigênico inicial, a presença de citocinas no sítio de infecção, tais como o IFN-γ, ajudam 

a potencializar a atividade dos macrófagos. Além disto, os macrófagos desempenham um 

papel central na inflamação, uma vez que são uma das primeiras células em entrar em 

contato com Leishmania (ARANGO DUQUE; DESCOTEAUX, 2014; MANTOVANI 

et al., 2004; MARTINEZ et al., 2008; MOSSER, 2003). 

Adicionalmente, os macrófagos atuam como células apresentadoras de antígeno 

(APC) e expressam moléculas do complexo maior de histocompatibilidade (MHC) classe 
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I e II em suas membranas. Quando os microrganismos são fagocitados, seus antígenos 

são processados e exibidos sobre a superfície das células infectadas, onde serão 

reconhecidos pelas células T virgens. Após esse reconhecimento, os linfócitos T liberam 

citocinas que ativam as células B, e os linfócitos B ativados secretam anticorpos 

específicos para aqueles antígenos que foram apresentados pelo macrófago. Esses 

anticorpos se ligam aos antígenos dos microrganismos ou às células infectadas; por sua 

vez, esses complexos ligados a anticorpos são fagocitados mais ativamente pelos 

macrófagos (ARANGO DUQUE; DESCOTEAUX, 2014; LANG et al., 1994; 

NYAMBURA; JARMALAVICIUS; WALDEN, 2018; SARIC et al., 2001; 

TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018). 

Os macrófagos são encontrados, geralmente, como macrófagos virgens (M0), o 

microambiente onde estas células são encontradas lhe proporciona diferentes sinais que 

as ativam levando ao desenvolvimento de fenótipos de macrófagos funcionalmente 

diferentes. Assim, macrófagos ativados classicamente são denominados M1 e os 

macrófagos ativados alternativamente como M2. Estes fenótipos diferem drasticamente 

nas citocinas que secretam e, consequentemente, em suas funções (ARANGO DUQUE; 

DESCOTEAUX, 2014; LAWRENCE; NATOLI, 2011; MOSSER, 2003; MURRAY et 

al., 2014; TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018). Desta forma, um microambiente com 

citocinas, como IFN-γ e fator de necrose tumoral (TNF)-α, promove a ativação de 

macrófago M1, que tem a capacidade de apresentar antígeno, favorecendo a produção e 

secreção de citocinas pró-inflamatórias como a interleucina (IL)-12, IL-6, IL-1β, IL-18, 

IL-23, IFN-γ e TNF-α e produção de intermediários tóxicos (óxido nítrico e 

intermediários reativos de oxigênio), favorecendo o desenvolvimento de uma resposta de 

linfócitos T auxiliares do tipo 1 (Th1). Este fenótipo de macrófago expressa CD68+, o 
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qual é um receptor de lipoproteínas de baixa densidade (LDLs); a ligação de CD68 com 

LDLs pode ativar a fagocitose por macrófagos M1 e aumentar a produção de citocinas 

pró-inflamatórias. Assim, as células M1 são cruciais para a eliminação de Leishmania 

através do desencadeamento de uma explosão oxidativa (GURUVAYOORAPPAN, 

2008; LAWRENCE; NATOLI, 2011; MANTOVANI et al., 2004; MARTINEZ et al., 

2008; TIDBALL; VILLALTA, 2010; TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018; 

ZANLUQUI; WOWK; PINGE FILHO, 2015). 

Por outro lado, na presença de um microambiente com a produção de citocinas 

Th2, como IL-4, IL-10 e IL-13, ocorre o desenvolvimento de macrófagos M2. Este 

fenótipo de macrófago tem uma baixa capacidade de apresentação de antígeno, apresenta 

funções imunorreguladoras, podem atenuar a resposta inflamatória (suprimindo a 

proliferação e atividade de células T), estão envolvidas no remodelamento da matriz, 

angiogênese e promove a reparação do tecido. Os macrófagos M2 possuem quatro 

subtipos: M2a, induzido por IL-4 ou IL-13 produzidas, principalmente, por células Th2, 

mastócitos e basófilos; M2b, induzido por complexos imunes reconhecidos por receptores 

para a porção Fc da imunoglobulina G e agonistas de receptores Toll-like (TLR) ou IL-1, 

são funcionalmente opostas às células M1, sendo caracterizadas por baixa produção de 

IL-12 e alta produção de IL-10, um perfil de citocinas que favorece o desenvolvimento 

de uma resposta imune adaptativa Th2; macrófagos M2c, induzidos por IL-10, fator de 

transformação do crescimento (TGF)-β e glicocorticoides, são geralmente considerados 

como macrófagos desativados e sua característica comum é a regulação negativa de 

citocinas pró-inflamatórias, e, finalmente, o subtipo M2d induzido por agonistas de TLR 

através do receptor A2A de adenosina, uma vez diferenciados induzem a liberação de IL-

10 e fatores de crescimento endotelial vascular, além de promover angiogênese e 
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progressão tumoral (CHISTIAKOV et al., 2015; GURUVAYOORAPPAN, 2008; 

LAWRENCE; NATOLI, 2011; MANTOVANI et al., 2004; MARTINEZ et al., 2008; 

TIDBALL; VILLALTA, 2010; TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018; WANG et al., 

2010; YAO; XU; JIN, 2019; ZANLUQUI; WOWK; PINGE FILHO, 2015). 

Outra população importante na defesa contra patógenos intracelulares são as 

células dendríticas, estas células são profissionais e as mais potentes apresentadoras de 

antígeno, fundamentais na vigilância da possível entrada de patógenos, e especializadas 

na captação por meio de receptores de reconhecimento de padrões; no processamento dos 

antígenos que são capturados nos tecidos periféricos e transportando-os para os órgãos 

linfoides em forma de fragmentos antigênicos; e na apresentação de antígenos para os 

linfócitos T virgens (LIU; UZONNA, 2012; PRINA et al., 2004; VALLADEAU; 

SAELAND, 2005). São descritas duas principais subpopulações de CD, as células de 

Langerhans (CL) e células dendríticas dérmicas, que constituem a maior população de 

células apresentadoras de antígenos sentinelas que residem na pele (BLANK et al., 1996; 

CARVALHO et al., 2016; LIU; UZONNA, 2012; VALLADEAU; SAELAND, 2005).   

As células de Langerhans são APC profissionais, que formam uma rede densa na 

epiderme basal e outros epitélios escamosos estratificados. Uma característica das CL é a 

presença de organelas citoplasmáticas conhecidas como grânulos de Birbeck. O 

desenvolvimento desses grânulos depende da expressão do receptor endocítico Langerin 

(CD207), o qual é uma lectina do tipo C, altamente expressa na superfície das CL, está 

envolvida na captação de antígeno e na migração celular. Quando ocorre um dano no 

tecido e causa uma inflamação local, produção in situ de TNF-α e IL-1β estimula as CL 

a perder suas conexões com o epitélio circundante e migrar através da membrana basal 

até os linfonodos de drenagem regionais, onde exibem um fenótipo maduro e podem 
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apresentar antígenos capturados para células T virgens (BURSCH et al., 2007; 

LOCKSLEY et al., 1988; MAROVICH et al., 2000; VALLADEAU; SAELAND, 2005; 

WOLFF; STINGL, 1983). Neste sentido, em modelo murino com L. ( L.) major foi 

observado que a depleção de CL resulta na redução in situ de linfócitos T regulatórios 

(Treg) e aumento da resposta Th1 acompanhada pelo aumento na produção de IFN-γ, 

sugerindo que as CL poderiam colaborar no direcionamento na resposta imune para o tipo 

Th2 (KAUTZ-NEU et al., 2011). Neste sentido, Silveira e colaboradores mostraram uma 

correlação espécie-específica entre a densidade de CL e os perfis de células T CD4+ e 

CD8+ no infiltrado celular das lesões de pacientes com leishmaniose cutânea, sugerindo 

que CL poderiam influenciar a resposta imune de células T na infecção por L. ( V.) 

braziliensis e L. (L.) amazonensis (SILVEIRA et al., 2008a). 

Com respeito às células dendríticas dérmicas, trata-se de uma população 

heterogênea de células que podem ser divididas em 2 categorias principais: as CD 

plasmocitoides e as CD convencionais. As células dendríticas plasmocitoides são 

encontradas em quantidades baixas ou ausentes na pele normal. Estas células são 

especializadas em detectar e responder a infecções virais por meio da produção de grandes 

quantidades de interferons do tipo I (α e β) de uma maneira dependente de TLR e secreção 

de citocinas (COLLIN; BIGLEY, 2018; FEIJÓ et al., 2016; TIBÚRCIO et al., 2019; 

WOLLENBERG et al., 2002). Em estudo in vitro, Schleicher e colaboradores observaram 

que as células dendríticas plasmocitoides não endocitam promastigotas de L. (L.) 

infantum, mas podem ser ativadas por DNA genômico do parasito para produzir IFN-α/β 

e IL-12 de uma maneira dependente de TLR9 (SCHLEICHER et al., 2007). 

Em decorrência da captura dos agentes estranhos, as células dendríticas dérmicas 

são importantes para conectar o compartimento cutâneo com o linfonodo de drenagem, 
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assim, as CD imaturas residentes no sítio de infecção recebem sinais de ativação, estas 

células são potentes na captação de antígenos e capturam com eficiência os patógenos 

invasores. Após a captação de antígenos, as CD cruzam rapidamente o endotélio dos 

vasos linfáticos e iniciam seu processo de maturação e seu longo caminho de migração 

aos órgãos linfoides onde elas apresentaram os antígenos processados que levam consigo 

aos linfócitos T virgens, para o despertar de uma resposta imune específica frente àqueles 

antígenos que foram apresentados. O processo de maturação e migração das CD é dirigido 

por um aumento da expressão de MHC e moléculas coestimulatórias, uma regulação 

negativa da atividade fagocítica, secreção aumentada de citocinas; e mudanças na 

expressão do receptor de quimiocinas e produção de quimiocinas. Assim, permitindo a 

interação entre CD e linfócitos T, esta interação resultará na ativação de populações de 

linfócitos T auxiliares CD4 do tipo 1 (Th1) ou 2 (Th2) e linfócitos T CD8 (ASHOK; 

ACHA-ORBEA, 2014; BRANDONISIO; SPINELLI; PEPE, 2004; GHOSH; 

BANDYOPADHYAY, 2004; KELLER, 2001; ROMERO-PALOMO et al., 2011; 

XAVIER et al., 2005). 

Já em um segundo momento da resposta imune celular, uma vez que ocorre o 

processo de apresentação de antígeno contra patógenos intracelulares, o processo de lisar 

Leishmania requer uma diferenciação de subpopulações de linfócitos T CD4+. Os 

linfócitos T CD4+ do tipo Th1, que se caracterizam, principalmente, pela produção de 

grandes quantidades de IFN-γ, entre outras citocinas pró-inflamatórias, como IL-2, IL-12 

e TNF-α, ativando a resposta imune celular no sentido de cura e proteção. Na resposta 

Th1, tanto os linfócitos T CD4+ como T CD8+ secretam IFN- γ, que ativa macrófagos a 

produzir metabólitos tóxicos e induz a síntese de óxido nítrico que tem a capacidade de 

destruir os parasitos intracelulares. Por outro lado, os linfócitos T CD4+ do tipo Th2 
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secretam citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 direcionando 

a resposta imune celular do hospedeiro para a suscetibilidade a infecção. Concomitante, 

ocorre ativação da resposta imune humoral com a proliferação de linfócitos B, que se 

diferenciam em plasmócitos, células produtoras de anticorpos, principalmente IgG; 

porém, eles não são eficazes na lise parasitária, uma vez que, Leishmania tem localização 

intracelular (BERNAL et al., 2010; CARVALHO et al., 2012; EZQUERRA, 2001; 

LÓPEZ; RESTREPO, 2000; SILVA DE SOUZA et al., 2010). 

Os linfócitos T regulatórios (Treg) e as células produtoras de IL-17 têm um papel 

importante na regulação da resposta imune inata e adaptativa, sendo capazes de 

reconhecer antígenos que regulam a resposta de células T efetoras, independente da 

polarização Th1/Th2. Assim, as células Treg representam uma subpopulação de linfócitos 

T caracterizados fenotipicamente como CD4+CD25+
 e pela expressão do fator de 

transcrição forkhead box P3 (FoxP3), fundamental no controle da resposta imune 

excessiva ou mal direcionada contra microrganismos ou antígenos próprios (BELKAID, 

2003; BELKAID; TARBELL, 2009). Por outro lado, o desenvolvimento de células Th17 

a partir de células T naturais é dependente da apresentação de antígenos pelas APCs da 

mesma forma que as células Th1 e Th2. A principal função das células Th17 é a 

eliminação de microrganismos, que não são adequadamente destruídos pelas células Th1 

ou Th2, através da ativação dos macrófagos pela produção de IL-17 (KORN et al., 2009). 
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1.5 Manifestações clínicas causadas por parasitos viscerotrópicos 

 

1.5.1 Leishmaniose visceral 

 

 A leishmaniose visceral está presente em regiões tropicais e subtropicais e é a 

forma letal da doença em casos não tratados. É uma doença crônica, afeta principalmente 

crianças menores de cinco anos; pode estar associada à desnutrição e a outras condições 

de imunossupressão como o HIV-AIDS. Os principais agentes causais são L. (L.) 

infantum e L. (L.) donovani. Após a inoculação dos parasitos pelo vetor, estes infectam 

macrófagos na derme, que migram através da via linfática e atingem os tecidos e órgãos 

hematopoiéticos, como fígado, baço, medula óssea e gânglios linfáticos. Após um período 

de incubação, que varia de duas semanas a dois meses, aparecem os sintomas, como: mal-

estar, dor de cabeça e febre em intervalos irregulares, com o aumento progressivo do baço 

(esplenomegalia) e do fígado (hepatomegalia) e, ocasionalmente, dor abdominal aguda, 

pancitopenia, microadenopatias, perda de peso e palidez das membranas mucosas. Na 

fase crônica, a esplenomegalia é marcada e pode alcançar a fossa ilíaca direita, 

aumentando consideravelmente o abdômen. Apesar da presença de hepatomegalia, esta 

ocorre em menor magnitude do que a esplenomegalia. Devido à leucopenia e desnutrição 

que, geralmente, acompanham estes pacientes, eles se tornam muito susceptíveis a outras 

infecções (pneumonia bacteriana ou viral, enterites e tuberculose), que pode agravar a 

doença e podem causar a morte (AMPUERO, 2000; BERNAL et al., 2010; EZQUERRA, 

2001; OPS., 2019; PISCOPO; MALLIA AZZOPARDI, 2006). 
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1.5.2 Leishmaniose dérmica pós kala-azar (PKDL) 

 

A leishmaniose dérmica pós kala-azar (PKDL), no Velho Mundo, apresenta-se 

como uma sequela nos pacientes com LV, aparentemente curados, em torno de um ano 

depois do término do tratamento. Em 15-20% dos casos, não há história prévia de LV, 

porém, esses pacientes são de região endêmica de leishmaniose visceral. A PKDL é 

caracterizada, clinicamente, por uma erupção cutânea constituída por lesões crônicas, 

maculares, papulares ou nodulares, hipopigmentadas e com escassa tendência à 

ulceração, tipicamente, apresentam-se na face, tronco e nas extremidades, que 

dependendo do grau de gravidade, podem disseminar pelo corpo todo (Figura 6). Na 

África, a doença é, frequentemente, autolimitada e resolve-se em 6 a 12 meses, enquanto, 

na Índia, persiste, indefinidamente, se não for tratada. O principal agente causal é L. (L.) 

donovani (GARCÍA-ALMAGRO, 2005; MONDAL; KHAN, 2011; SINGH; RAMESH; 

RAMAM, 2015; ZIJLSTRA, 2016; ZIJLSTRA et al., 2003). 

 

 
Figura 6. Lesões cutâneas causadas por L. (L.) donovani, PKDL no Velho Mundo: (A) 

Lesão papular e (B) Lesão nodular. Fonte: ZIJLSTRA et al., 2003. 
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1.5.3 Formas clínicas atípicas da leishmaniose causada por parasitos 

viscerotrópicos 

 

  Classicamente, é considerado que L. (L.) infantum (syn. L. (L.) infantum chagasi) 

é o agente causal da leishmaniose visceral, mas no Velho e no Novo Mundo, existem 

apresentações clínicas atípicas da doença em áreas endêmicas de LV. Estas apresentações 

são consideradas atípicas, porque uma espécie viscerotrópica causa lesões cutâneas no 

homem sem histórico prévio de LV, porém, a apresentação clínica varia dependendo da 

região, enquanto no Velho Mundo e alguns países da América, a lesão causada por L. (L.) 

infantum chagasi ulcera, na América Central, esta lesão não ulcera, independentemente, 

do tempo de evolução (AGUADO et al., 2013; AQUINO et al., 2014; ARAUJO FLORES 

et al., 2018; CASTRO et al., 2016; DEL GIUDICE et al., 1998; GARCÍA-ALMAGRO, 

2005; KROIDL et al., 2014; LYRA et al., 2015; SANDOVAL PACHECO et al., 2018). 

 

1.5.3.1 Leishmaniose cutânea causada por L. (L.) infantum no Velho Mundo 

 

 A leishmaniose cutânea, causada por L. (L.) infantum, tem sido descrita na região 

do mediterrâneo, em países como: Espanha, Portugal, França, Argélia, Marrocos, Itália, 

Tunísia, Malta, Chipre e Grécia. Estas lesões são de evolução lenta e crônica, geralmente, 

superior a um ano e de cura espontânea, sua aparência se assemelha, frequentemente, com 

a picada de um inseto. Em indivíduos imunocompetentes, não há sinais prévios, nem 

posteriores de leishmaniose visceral. A característica clínica mais comum é uma lesão 

única, que consiste em uma pequena pápula eritematosa, que aumenta lentamente em 

tamanho para formar um nódulo ou uma placa, que pode ulcerar e tornar-se uma crosta 

(Figura 7). Podem ser únicas ou múltiplas (1-3), principalmente, na face (80%), indolor, 
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com um diâmetro médio de 10 mm e de evolução crônica (AGUADO et al., 2013; 

CAMPINO et al., 2006; DEL GIUDICE et al., 1998; GARCÍA-ALMAGRO, 2005; 

O.M.S., 2010).  

  

 
Figura 7. Lesões cutâneas causadas por L. (L.) infantum no Velho Mundo: (A) Fase 

inicial da lesão e (B) Fase crônica com a presença de crosta. Fonte: GARCÍA-

ALMAGRO, 2005. 

 

 

1.5.3.2 Leishmaniose cutânea causada por L. (L.) infantum chagasi no Novo Mundo 

 

Na América, L. (L.) infantum chagasi está associado à doença visceral, porém, 

especificamente, em países como Paraguai, Venezuela e alguns Estados do Brasil, como 

no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, nos últimos 5 anos, têm sido 

notificados casos de leishmaniose cutânea causados por esta espécie viscerotrópica. Estes 

casos cutâneos são notificados em áreas onde a leishmaniose visceral é endêmica. 

Clinicamente, as lesões podem ser papulares, nodulares e ulceradas com ou sem a 

presença de crosta (Figura 8), com um diâmetro aproximado de 3-4 cm e não são 

associadas a sintomas sistêmicos como febre, perda de peso e não tem um envolvimento 

do baço e do fígado (AQUINO et al., 2014; CASTRO et al., 2016; DE LIMA et al., 2009; 

LYRA et al., 2015; SALVIONI et al., 2017).  
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Figura 8. Lesões cutâneas causadas por L. (L.) infantum chagasi na América: (A) Lesão 

ulcerada com crosta em paciente do Rio de Janeiro, Brasil e (B) Lesão papular em 

paciente do Paraguai. Fonte: (A) LYRA et al., 2015 e (B) SALVIONI et al., 2017. 

 
 

1.5.3.3 Leishmaniose cutânea causada por L. (L.) infantum chagasi na América 

Central 

 

Na América Central, especificamente na Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e 

Honduras, a partir da década de 80, têm sido descritos casos de lesões cutâneas não 

ulceradas em regiões endêmicas de leishmaniose visceral, as quais foram nomeadas como 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica (LCNU), sendo as duas formas clínicas (LV 

e LCNU) causadas por L. (L.) infantum chagasi. As lesões são caracterizadas por 

pequenas pápulas ou placas eritematosas não ulcerativas, de evolução crônica, 

aproximadamente, de 1 a 10 mm de diâmetro, localizadas em áreas expostas do corpo, 

face e extremidades, muitas vezes, rodeadas por um halo hipopigmentado. Os pacientes 

não apresentam febre ou hepatoesplenomegalia, as quais são características de 

leishmaniose visceral. No diagnóstico parasitológico direto, feito por raspado da lesão 

corados por Giemsa, observa-se parasitismo discreto (BELLI et al., 1999; CEDILLOS; 

ROMERO CHÉVEZ; GAVIDIA, 2014; ZELEDÓN et al., 1982). 
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1.5.3.4 Leishmaniose cutânea causada por L. (L.) infantum chagasi em Honduras 

 

Em Honduras, a leishmaniose é considerada uma doença de notificação 

obrigatória, e manifesta-se em quatro formas clínicas: leishmaniose cutânea ulcerada 

(LCU), leishmaniose mucocutânea (LMC), causadas por parasitos do subgênero Viannia; 

e leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica (LCNU) e leishmaniose visceral, ambas 

causadas por L. (L.) infantum chagasi. Sendo a leishmaniose cutânea (LC), a forma mais 

comum e, a leishmaniose visceral, a forma fatal da doença se não é tratada (Figura 9) 

(OPS., 2009). 

 

 
Figura 9. Distribuição das diferentes formas clínicas da leishmaniose, República de 

Honduras. Fonte: Cedido gentilmente por Dr. Concepción Zúniga Valeriano. 

 

 Em Honduras, a leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica é a forma clínica 

mais recentemente descrita, em 1988; quando Ponce e colaboradores, em 1991, 
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observaram, em habitantes de uma área endêmica de leishmaniose visceral (Isla del Tigre, 

Amapala), uma forma incomum da leishmaniose cutânea, onde notaram lesões pouco 

numerosas (1 a 3), pequenas (diâmetro de 0,5 a 3,0 cm), sempre papulares, e não 

ulceradas, hipopigmentadas, mesmo quando elas estavam presentes durante vários anos 

(Figura 10). Esses pacientes pareciam saudáveis, sem problemas nutricionais e não 

apresentavam história sugestiva de um estado imunocomprometido ou de alguma doença 

sistêmica febril, nem possuem história conhecida ou suspeita de leishmaniose visceral 

prévia, antes do aparecimento das lesões cutâneas. A principal localização das lesões foi 

a face (PONCE et al., 1991). Esta variante clínica é identificada nas mesmas áreas 

endêmicas de leishmaniose visceral, que são os Estados de Choluteca, Valle, assim como 

a parte sul dos Estados de El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá e Lempira. 

Cabe destacar que, mesmo quando estas duas formas clínicas são apresentadas na mesma 

área geográfica, a LCNU é a forma mais comum. Ocorre, principalmente, em crianças 

maiores de cinco anos e adultos jovens (CAMPOS-PONCE et al., 2005; NOYES et al., 

1997; PONCE et al., 1991). 

 

 
Figura 10. Aspecto clínico das lesões cutâneas causadas por L. (L.) infantum chagasi em 

Honduras: (A) e (B) Lesões papulares. Fonte. (B) Gentilmente cedida por Gabriela 

Araujo. 
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1.6 Justificativa 

 

A leishmaniose é uma doença infecciosa de caráter zoonótico, que continua sendo 

um problema da saúde pública na América Latina (O.M.S., 2010). Em Honduras, a 

leishmaniose é uma doença de notificação obrigatória e se distribui de forma endêmica 

em diversas regiões do país. A leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea não ulcerada 

ou atípica, ocorrem na região sul do país, e ambas são causadas por L. (L.) infantum 

chagasi (OPS., 2009). 

No período de 2018 a 2020, dos 2.723 casos notificados de leishmaniose, 783 

eram de leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica e 9 de leishmaniose visceral 

(Programa Nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Chagas y 

Leishmaniasis, Honduras). Cabe destacar que, mesmo quando estas duas formas clínicas 

estão presentes numa mesma área geográfica, a leishmaniose cutânea não ulcerada ou 

atípica é a forma mais prevalente da doença (CAMPOS-PONCE et al., 2005; NOYES et 

al., 1997; PONCE et al., 1991). Do ponto de vista clínico, a LCNU é a mais benigna; 

porém, para a saúde pública, é de grande importância epidemiológica, pois considera-se 

que as pessoas acometidas por esta forma clínica possam representar importante fonte de 

infecção para o flebotomíneo vetor. Além disso, existe a suspeita de que a forma cutânea 

da doença possa desenvolver uma forma visceral em crianças desnutridas ou indivíduos 

imunossuprimidos (Dr. Concepción Zúniga Valeriano, comunicação pessoal1). 

A literatura sugere que a habilidade de L. (L.) infantum chagasi em causar as duas 

formas clínicas, leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica, 

 
1 Valeriano, C. Z. (Hospital Escuela, Tegucigalpa, Honduras); Comunicação pessoal; 2021. 
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poderia estar sendo determinado por fatores que incluem o estado imunológico e 

características genéticas do hospedeiro vertebrado, assim como as características 

genotípicas do parasito e até a componentes da saliva do inseto vetor responsável pela 

transmissão (BELLI et al., 1999; CAMPOS-PONCE et al., 2005; NOYES et al., 1997). 

Estudos do nosso grupo de pesquisa tem mostrado que pacientes acometidos por 

LCNU apresentam um infiltrado inflamatório mononuclear, principalmente de linfócitos 

nas lesões de pele, com um predomínio de linfócitos T CD8, seguido de macrófagos, com 

a presença de granulomas epitelioides e parasitismo muito discreto. Além disso, a 

presença evidente de células IFN-γ+ e iNOS+, sugerindo ativação celular e lise parasitária; 

em conjunto, estes resultados sugerem uma resposta imune celular local eficiente, que, 

provavelmente, é responsável pelo baixo parasitismo tecidual, e, consequentemente, 

limita a evolução do tamanho da lesão nestes pacientes (SANDOVAL et al., 2021). 

Apesar desta resposta eficiente na pele dos indivíduos acometidos por leishmaniose 

cutânea não ulcerada, o controle total do parasitismo e a cura espontânea da lesão não 

ocorre. O que sugere que a persistência parasitária discreta poderia estar ligada à 

participação de células regulatórias, através da produção de TGF-β na lesão de pele destes 

indivíduos (ARAUJO FLORES et al., 2018). 

Porém, ainda pouco é conhecido sobre o perfil da infecção humana por L. (L.) 

infantum chagasi em Honduras, principalmente, no que tange a forma cutânea não 

ulcerada da doença, sendo assim, no sentido de aprofundar os conhecimentos em relação 

a fisiopatogenia da infecção causada por esta espécie do parasito, esta tese teve como 

objetivo avaliar a participação das subpopulações de células apresentadoras de antígenos 

em lesões de pele de pacientes acometidos pela forma cutânea não ulcerada, através de 

marcadores celulares e intracelulares por imuno-histoquímica de dupla marcação. 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a participação de subpopulações de células apresentadoras de antígenos 

como, células dendríticas e macrófagos, na resposta imune celular in situ em lesões de 

pele causada por L. (L.) infantum chagasi no município de Amapala, Valle, Honduras. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

❖ Avaliar as subpopulações de células dendríticas das lesões de pele causadas por 

L. (L.) infantum chagasi de pacientes com a forma cutânea não ulcerada ou atípica, 

por imuno-histoquímica utilizando marcadores para células de Langerhans 

(CD1a, CD207) e células dendríticas dérmicas (CD11c, CD303).  

❖ Caracterizar as subpopulações de macrófagos (M1 e M2) em lesões de pele 

causadas por L. (L.) infantum chagasi de pacientes com a forma cutânea não 

ulcerada ou atípica, por imuno-histoquímica utilizando marcadores para 

macrófagos M1 (CD68) e macrófagos M2 (CD163). 

❖ Caracterizar o padrão de resposta das subpopulações de células dendríticas e 

macrófagos em lesões de pele de pacientes com LCNU, por imuno-histoquímica 

de dupla marcação utilizando marcadores para iNOS e produção de citocinas 

como IL-12, TNF-α, IL-4 e IL-10. 

❖ Caracterizar o tipo da resposta imune celular CD4 e CD8 por imuno-histoquímica 

de dupla marcação utilizando marcados intracelulares para IFN-γ e IL-10.  



 

 

 

 

MATERIAIS E 

MÉTODOS 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado em uma região endêmica de leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica, o município de Amapala, localizada na região sul de Honduras 

(Figura 11), esta região possui uma estação seca bem marcada (de dezembro a abril), uma 

temperatura média anual de 30 °C, com uma máxima que oscila entre 34 °C e 35 °C e 

uma mínima entre 25 °C e 26 °C, e com uma umidade anual de 65% (“Clima de 

Honduras”, 2021). Tem uma extensão territorial de 80 km2, está localizado no Estado de 

Valle, no Golfo de Fonseca, com uma altitude média de 44 metros acima do nível do mar. 

O município é constituído por treze aldeias, e segundo o censo populacional do Instituto 

Nacional de Estatística de Honduras, para o ano de 2018, estima-se uma população de 

13.586 habitantes, dos quais, 51% da população são homens e 49% mulheres. As 

principais atividades econômicas da ilha são agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e o 

turismo (“Instituto Nacional de Estadistica Honduras (INE), Estadísticas de Honduras”, 

2018). 
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Figura 11. Mapa da República de Honduras. O círculo vermelho sinaliza a área de estudo 

o Município de Amapala. Fonte: foto da área de estudo, Amapala (DIARIO EL 

HERALDO, 2019). 

 

3.2 Casuística 

 

Neste estudo foram empregadas 23 biópsias de pele, que foram coletadas entre 

2018 e 2020. Foi realizada uma busca ativa de pacientes com leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica no município de Amapala (Valle), Honduras. Os pacientes foram 

informados sobre o protocolo de pesquisa, e os que aceitaram participar, assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). Após exame clínico e 

laboratorial para confirmação do diagnóstico de leishmaniose, biópsias de lesões de pele 

destes pacientes, as que se definem como uma pápula, placa infiltrativa ou nódulo 

assintomático, não ulcerativo, eritematoso ou da cor da pele, com ou sem presença de 

halo hipopigmentado, foram coletadas com o auxílio de um punch de 3 mm em condições 

de assepsia e com anestesia local. Estas biópsias foram mergulhadas em solução formol 
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10% tamponado 0,01M por 24 horas, para uma adequada fixação do tecido e foram 

processadas pelas técnicas usuais de histologia. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP, sob 

protocolo de número 051/15 (Anexo A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maestría 

de Enfermedades Infecciosas y Zoonótica da Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (Protocolo de Pesquisa nº 03-2014) (Anexo B).  

 

3.3 Estudo Molecular 

 

3.3.1 Extração de DNA 

 

A extração de DNA das seções de pele parafinadas das biópsias de pacientes 

acometidos por LCNU foi realizada usando o kit QIAamp DNA Mini Kit from Tissue 

(©QIAGEN, Alemanha), da seguinte maneira:  

As seções de pele parafinadas, já processadas para imuno-histoquímica, foram 

raspadas das lâminas com cotonete estéril e colocadas em microtubos contendo 400 µL 

de PBS estéril, adicionando-se em seguida, 20 µL de proteinase K a 20 mg/mL. Os 

microtubos foram agitados utilizando o equipamento vórtex e incubados a 56 °C por 1 

hora para a lise do tecido. Depois desta incubação, os microtubos foram centrifugados 

brevemente para remover gotículas da tampa e, em seguida, 200 µL de tampão AL 

(tampão de lise) foram adicionados às amostras. Os microtubos foram agitados em pulsos 

por 15 segundos e incubados a 70°C por 10 minutos. 

Posteriormente, 200 µL de etanol (96-100%) foram adicionados às amostras e 

foram agitados em pulsos por 15 segundos. A cada uma destas misturas foi adicionada a 
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uma coluna do kit, posicionada em um tubo coletor de 2 mL e centrifugada a 2867 ×g por 

1 minuto. Após a centrifugação, a coluna foi colocada em um outro tubo coletor limpo e 

500 µL de tampão AW1 (tampão de lavagem 1) foram adicionados à coluna, seguida de 

uma centrifugação a 2867 ×g por 1 min. Após, a coluna foi colocada em um novo tubo 

coletor limpo e 500 µL de tampão AW2 (tampão de lavagem 2) foram adicionados ao 

centro da coluna, seguida de uma centrifugação a 8781 ×g rpm por 3 minutos. A coluna 

foi colocada em um microtubo estéril e 200 µL de tampão AE (tampão de eluição) foram 

adicionados à coluna. O tubo foi incubado em temperatura ambiente por 5 minutos e 

centrifugado a 2867 ×g por 1 minuto. O DNA eluído da coluna foi armazenado a -20 °C 

até o uso (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Passos principais da extração de DNA: (1) lise do tecido com proteinase K; 

(2) incubação com o tampão de lise-AL; (3) lavagem com o tampão AW1; (4) lavagem 

com o tampão AW2; (5) incubação com o tampão de eluição AE e (6) obtenção do DNA 

extraído. Fonte: adaptado de QIAamp DNA Mini Kit handbook (©QIAGEN, Alemanha). 

: centrifugação. 
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3.3.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR)- RFLP/Hsp70 

 

A identificação de L. (L.) infantum chagasi foi baseada no perfil de restrição 

obtido após a digestão com a enzima HaeIII do produto amplificado de 234 pares de base 

(pb) encontrado no gene da proteína de choque térmico de 70 KDa (hsp70) de Leishmania 

(GRAÇA et al., 2012). A amplificação desse fragmento com 234 pb foi realizada em 

microtubo em um volume final de 20 µL contendo 4 µL de DNA total extraído da amostra 

clínica, 3,8 µL de água ultrapura (Promega©, EUA), 0,2 µL de cloreto de 

tetrametilamônio (TMAC) (T19526, Sigma-Aldrich®, EUA,) na concentração final de 

500 mM, 10 µL de Master Mix Go Taq Green 2× (Promega©, EUA) e 1 µL de 

cada primer a 300 nM final (Forward: 5´GGA CGA GAT CGA GCG CAT GGT3´, 

Reverse: 5´TCC TTC GAC GCC TCC TGG TTG 3´). A amplificação ocorreu nas 

seguintes condições de temperatura: 94 °C por 5 minutos, seguida por 30 ciclos a 94 °C 

por 30 segundos, 61 °C por 1 minuto, e 72 °C por 3 minutos. Uma extensão a 72 °C por 

8 minutos finalizou o processo de amplificação. O processo de digestão foi feito em um 

microtubo contendo 15 µL do DNA amplificado, ao qual adicionamos 5 µL de uma 

solução contendo 1µL da enzima HaeIII (10 U/µL, Promega©, EUA), 2 µL de água 

deionizada e 2 µL de tampão que acompanha o kit (Promega©, EUA). Os microtubos 

foram incubados a 37 °C por 3 horas e, em seguida, a 80 °C por 20 minutos para 

inativação da enzima. A revelação do perfil de restrição foi feita em gel de agarose a 4%, 

após corrida a 100 V por 3 horas. 

Na reação de PCR, foram incluídos DNA de cepas de referência de L. (L.) 

infantum chagasi (MHOM/BR/1972/BH-46), L. (V.) panamensis 

(MHOM/PA/2018/C18-12), L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1995/M15280) e L. (L.) 

amazonensis (MHOM/BR/1973/M2269).  
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3.4 Análise Histopatológica  

  

As biópsias de lesão de pele foram fixadas em solução de formaldeído tamponado 

a 10% e processadas pelas técnicas usuais de histologia para obtenção dos cortes. Os 

cortes parafinados corados por hematoxilina-eosina (HE) foram observados em 

microscópio óptico com o objetivo de caracterizar a resposta inflamatória e o parasitismo 

tecidual. Para o estudo histopatológico, foi realizada análise comparativa semi-

quantitativa dos cortes corados pelo HE, atribuindo-se cruzes de acordo com a intensidade 

dos diferentes processos caracterizados de acordo com o método modificado de Ridley e 

Ridley (RIDLEY; RIDLEY, 1983), onde: (-) negativo, 1-5 células (1/2+) raros, 5-50 

células (+) discreto, 50-100 células (++) moderado e maiores que 100 células (+++) 

intenso. 

 

3.5 Estudo Imuno-histoquímico 

 

3.5.1 Reação de Imuno-histoquímica 

 

Para otimizar parâmetros variáveis de cada um dos anticorpos, tais como 

condições de recuperação antigênica, concentração de anticorpos primários e tempos de 

incubação, foi realizada uma reação de imuno-histoquímica da seguinte maneira: 

Cortes histológicos parafinados em lâminas previamente tratadas com organo-

silano foram desparafinizados em xilol, à temperatura ambiente por 15 minutos, seguido 

de duas passagens em xilol e posterior hidratação em duas passagens de álcool absoluto, 
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duas passagens em álcool 95%, uma passagem em álcool 70% e, finalmente, duas 

passagens em água destilada. 

 Posteriormente, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena com imersão 

em solução de H2O2 (peróxido de hidrogênio) 3 % com 10 incubações de 3 minutos cada 

a temperatura ambiente no escuro. Em seguida, foi realizada a recuperação antigênica 

com: tampão citrato 10 mM pH 6,0 por 30 minutos a 96 °C. Seguiu-se o bloqueio de 

ligações inespecíficas com solução de leite em pó desnatado a 6% (Molico® - Nestlé) em 

solução salina tamponada com fosfato (PBS) por 60 minutos a 37ºC. 

 Posteriormente, seguiu-se a incubação com os anticorpos primários anti-CD1a 

1:25 (monoclonal, ab201337, ABCAM), anti-CD207 1:1000 (monoclonal, ab192027, 

ABCAM), anti-CD11c 1:200 (monoclonal, ab52632, ABCAM), anti-CD303 1:250 

(policlonal, CLEC4C, Thermo Fisher Scientific), anti-CD163 1:400 (monoclonal, 

ab156769, ABCAM), anti-CD68 1:400 (monoclonal, ab955, ABCAM), anti-CD4 1:20 

(monoclonal, ab67001, ABCAM), anti-CD8 1:25 (monoclonal, ab75129, ABCAM), anti-

NOS2 1:50 (policlonal, ab15323, ABCAM), anti-IL-10 1:1000 (policlonal, ab34843, 

ABCAM), anti-IL-4 1:750 (policlonal, ab9622, ABCAM), anti-IL-12 1:1000 (policlonal, 

ab9992, ABCAM), anti-IFN-γ 1:250 (policlonal, ab9657, ABCAM) e anti-TNF-α 1:100 

(policlonal, ab9635, ABCAM), por 18 horas a 4ºC. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas com solução salina tamponada com 

fosfato e 0,05% de Tween 20 (PBS-T) por 3 incubações de 5 minutos e para finalização 

da reação foi utilizado o kit Novolink (RE7280-K, Leica) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

 O substrato cromogênico, DAB+H2O2 (diaminobenzidina com peróxido de 

hidrogênio, K3468, DakoCytomation) foi adicionado ao tecido por 5 minutos, a 
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temperatura ambiente, com exceção da IL-12 para a qual foi utilizado o cromógeno 

Permanent Red (ABCAM, ab210061). Posteriormente, as lâminas foram lavadas com 

água corrente e em seguida, água destilada. As lâminas foram contra coradas com 

hematoxilina de Harris por 2 minutos, então lavadas em água corrente e água destilada, 

seguindo a desidratação dos cortes, por passagens consecutivas em cubas com álcool 

70%, duas cubas com álcool 95%, duas cubas com álcool absoluto e quatro cubas com 

xilol e então montadas com resina (EP-51-05042, Erv-Mount) e lamínula de vidro. 

 

3.5.2 Reação de Imuno-histoquímica de dupla marcação  

 

Para avaliar os marcadores por imuno-histoquímica de dupla marcação, foram 

selecionados dez casos representativos do número total, considerando o padrão de 

resposta dos marcadores analisados na reação de imuno-histoquímica. A expressão in situ 

de macrófagos M1 (CD68-iNOS), M2 (CD163-IL-10), CD1a-IL-10, CD1a-IL-12, 

CD207-IL-10, CD207-IL-12, CD207-TNF-α, CD11c-IL-10, CD11c-IL-12, CD4-IFN-γ, 

CD4-IL-10, CD8-IFN-γ e CD8-IL-10, foi utilizada a reação de imuno-histoquímica de 

dupla marcação da seguinte forma:  

A reação de imuno-histoquímica de dupla marcação foi realizada em duas partes. 

Na primeira etapa, cortes histológicos de 4 μm de espessura foram desparafinizados em 

xilol a temperatura ambiente por 15 minutos, seguido de duas passagens em xilol e 

posterior hidratação em duas passagens de álcool absoluto, duas passagens em álcool 95% 

e uma passagem em álcool 70% e, finalmente, duas passagens em água destilada, 

seguindo-se o bloqueio da peroxidase endógena com imersão em solução de H2O2 

(peróxido de hidrogênio) 3% com 10 incubações de 3 minutos cada a temperatura 



40 
 

 

ambiente no escuro. Após o bloqueio da peroxidase endógena, as lâminas foram lavadas 

duas vezes com água destilada. Posteriormente, foi realizada a recuperação antigênica 

com: tampão citrato 10 mM pH 6,0 utilizando banho-maria por 30 minutos a uma 

temperatura entre 96 - 99 °C, para todos os marcadores e deixou-se resfriar lentamente 

até 55ºC. Após esta etapa, os anticorpos primários, que foram revelados com o DAB, 

foram adicionados ao tecido nas seguintes diluições: anti-CD1a 1: 25, anti-CD207 1: 

1000, anti-CD11c 1: 200, anti-CD4 1: 20, anti-IFN-γ 1: 250, anti-iNOS 1: 50 e anti-IL10 

1: 1000. Como controle negativo da reação, foi utilizada solução contendo o diluente 

(PBS-BSA) com a omissão dos anticorpos primários. Todos os anticorpos foram 

incubados em câmara úmida por 15 a 18 horas a temperatura ambiente. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas com solução salina tamponada com Tris 

contendo 0,05% de Tween 20 (TBS-T) por 3 incubações de 5 minutos e para finalização 

da reação foi utilizado o kit Novolink (RE7280-K, Leica) de acordo com as 

recomendações do fabricante.  O substrato cromogênico, DAB+H2O2 

(diaminobenzidina com peróxido de hidrogênio, K3468, DakoCytomation) foi 

adicionado ao tecido por 5 minutos, a temperatura ambiente. Posteriormente, as lâminas 

foram lavadas com TBS-T.  

Na segunda etapa, os anticorpos primários, que foram revelados com o Permanent 

Red, foram adicionados ao tecido nas seguintes diluições: anti-IL12 1: 100, anti-IL10 1: 

700, anti-TNF-α 1: 100. Como controle negativo da reação, foi utilizado o PBS-BSA com 

a omissão dos anticorpos primários. Todos os anticorpos foram incubados em câmara 

úmida por 15 a 18 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, as lâminas foram 

lavadas com TBS-T por 2 incubações de 2 minutos.  Após essa etapa, as lâminas foram 

incubadas com o polímero AP rabbit (ABCAM, ab210061), por 30 minutos em 
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temperatura ambiente no escuro. Após a incubação as lâminas foram lavadas com TBS-

T por 2 incubações de 2 minutos. Em seguida, foi adicionado às lâminas a solução de 

trabalho Permanent Red [Permant red activator (5×), Permanent red substrate e 

permanent red chromogen (100×)] e incubadas por 10 minutos a temperatura ambiente. 

As lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Harris por 30 segundos, então 

lavadas em água destilada, deixadas em temperatura ambiente até secarem para desidratar 

os cortes, e montadas com Limonene Mounting Medium (ab104141, ABCAM) e lamínula 

de vidro. 

Por outro lado, os anticorpos primários que foram revelados com o Esmerald 

Chromogen foram adicionados ao tecido nas seguintes diluições: anti-CD68 1: 400, anti-

CD163 1: 400, anti-CD1a 1: 25, anti-CD8 1: 25, anti-IFN-γ 1: 250 e anti-IL10 1: 700. 

Como controle negativo da reação, foi utilizado o PBS-BSA com a omissão dos 

anticorpos primários. Todos os anticorpos foram incubados em câmara úmida por 15 a 

18 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, as lâminas foram lavadas com TBS-T 

por 2 incubações de 2 minutos.  Após essa etapa, as lâminas foram incubadas em câmara 

úmida com o polímero HRP mouse (ABCAM, ab210061), por 30 minutos em temperatura 

ambiente no escuro. Após a incubação, as lâminas foram lavadas com TBS-T por 2 

incubações de 2 minutos. Em seguida, as lâminas foram incubadas com o Esmerald 

Chromogen por 5 minutos em câmara úmida a temperatura ambiente no escuro. Então as 

lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Harris por 30 segundos, lavadas em 

água destilada, deixadas em temperatura ambiente até secarem para desidratar os cortes, 

e montadas com Limonene Mounting Medium (ab104141, ABCAM) e lamínula de vidro. 

Os anticorpos, diluições e cromógenos utilizados na dupla marcação estão 

sintetizados na Tabela 1.  
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 Tabela 1. Parâmetros utilizados nas reações de imuno-histoquímica de dupla marcação 
        

Dupla 

Cromógenos 

DAB 

(anticorpo/diluição) 

Esmerald Chromogen 

(anticorpo/diluição)  

Permanent Red 

(anticorpo/diluição) 

CD68-iNOS 
iNOS/1:50  

(ab15323, ABCAM) 

CD68/1:400  

(ab955, ABCAM) 
  

CD163-IL10 
IL-10/1:1000 

(ab34843, ABCAM) 

CD163/1:400  

(ab156769, ABCAM) 
  

CD1a-IL10   
CD1a/1:25  

(ab201337, ABCAM) 

IL-10/1:700 

(ab34843, ABCAM) 

CD1a-IL12 
CD1a/1:25  

(ab201337, ABCAM) 
  

IL-12/1:100  

(ab9992, ABCAM) 

CD207-IL10 
CD207/1:1000 

(ab192027, ABCAM) 

IL-10/1:700  

(ab34843, ABCAM) 
  

CD207-IL12 
CD207/1:1000 

(ab192027, ABCAM) 
  

IL-12/1:100  

(ab9992, ABCAM) 

CD207-TNF-α 
CD207/1:1000 

(ab192027, ABCAM) 
  

TNF-α/1:100 

(ab9635, ABCAM) 

CD11c-IL10 
CD11c/1:200 

(ab52632, ABCAM) 

IL-10/1:700  

(ab34843, ABCAM) 
  

CD11c-IL12 
CD11c/1:200 

(ab52632, ABCAM) 
  

IL-12/1:100  

(ab9992, ABCAM) 

CD4-IFN-γ 
CD4/1:20  

(ab67001, ABCAM) 

IFN-γ/1:250  

(ab9657, ABCAM) 
  

CD4-IL10 
CD4/1:20  

(ab67001, ABCAM) 

IL-10/1:700  

(ab34843, ABCAM) 
  

CD8-IFN-γ 
IFN-γ/1:250  

(ab9657, ABCAM) 

CD8/1:25  

(ab75129, ABCAM) 
  

CD8-IL10 
IL-10/1:700  

(ab34843, ABCAM) 

CD8/1:25  

(ab75129, ABCAM) 
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3.6 Análise quantitativa morfométrica 

  

Os cortes foram analisados em microscópio óptico acoplado a um 

microcomputador empregando-se o programa AxioVision 4.8.2 (Zeiss, San Diego, CA, 

EUA). Para isto, foram fotografados 10 campos de cada corte histológico (objetiva 40×) 

e as células imunomarcadas com os diferentes anticorpos foram quantificadas tendo em 

consideração o padrão de cor e a morfologia celular para cada anticorpo, sendo que sua 

média foi dividida pela área da foto para determinação da densidade (número células por 

mm2) de células positivas. 

 

3.7 Análise Estatística  

 

Para a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism 8.0. Para 

determinar os testes estatísticos a serem utilizados foi realizado um teste de normalidade 

de Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação entre dois marcadores, foi realizado o Teste 

T não pareado, e o Teste Anova de 1 via para comparação entre mais de dois marcadores. 

Diferença foi considerada estatisticamente significante quando p < 0,05. 

Os gráficos foram construídos utilizando o software Origin 9.6.5.169. 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes  

 

Dos 23 pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica oriundos do 

Município de Amapala (Valle, Honduras), 10 (43%) pacientes são do sexo feminino e 13 

(57%) são do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi de 23,6 anos, variando de 

12 a 58 anos. Os diâmetros das lesões variaram entre 3 a 7 mm em 10 (43%) pacientes, 

de 8 a 12 mm em 5 (22%) dos casos e de 8 (35%) não temos informação. Destes pacientes, 

12 (52%) apresentaram lesão única (Figura 13A), 10 (43%) pacientes apresentaram 

múltiplas lesões (Figura 13B) e de 1 (4%) não temos informação. Quanto ao tempo de 

evolução da lesão, 4 (17%) pacientes apresentavam a(s) lesão(ões) há menos de 6 meses, 

17 (74%) pacientes há 6 meses ou mais e de 2 (9%) casos não foi informado o tempo de 

evolução das lesões. 

A principal localização da(as) lesão(ões) foi em partes expostas do corpo como as 

extremidades. Com respeito ao tratamento, 21 (91%) destes pacientes informaram não ter 

recebido tratamento prévio à coleta da biópsia, 1 (4%) informou ter recebido tratamento 

e de 1 (4%) não foi informado. Estes dados estão sintetizados na Tabela 2. 
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Figura 13. Aspecto clínico da lesão de leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica. (A) 

lesão única e (B) lesões múltiplas. O círculo vermelho sinaliza a lesão. 
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Tabela 2. Aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes acometidos por Leishmaniose Cutânea não Ulcerada ou Atípica, Honduras 

N° caso Município Localidade
Idade 

(anos)
Sexo

Número de 

lesões

Diâmetro da 

lesão (mm)
Localização

Tempo de 

evolução (meses)

Tratamento 

prévio

1 Amapala Las Pelonas 28 M 1 NI Costas 24 Não

2 Amapala NI NI F NI NI NI NI NI

3 Amapala Playa Negra 12 M 3 5 Extremidade superior 24 Não

4 Amapala San Pablo 33 M 5 NI Tronco 48 Não

5 Amapala Playa El Burro 13 F 7 6 Extremidades e Face 24 Não

6 Amapala Playa Negra 24 F 1 4 Extremidades NI Não

7 Amapala Punta Onda 30 F 1 5 Extremidades 24 Não

8 Amapala Playa Grande 50 F 1 7 Extremidades 24 Não

9 Amapala Las Pelonas 13 F 2 NI Tronco e Extremidades 12 Não

10 Amapala San Carlos 19 M 1 8 Extremidades 24 Não

11 Amapala San Carlos 17 M 1 12 Extremidades 24 Não

12 Amapala Punta Onda 13 F 1 7 Tronco (Dorso) 6 Não

13 Amapala San Carlos 36 M 2 10 Tronco (Dorso) 12 Não

14 Amapala Barrio La Máquina 13 M 1 NI
Extremidade superior 

esquerda
6 Não

15 Amapala Punta Onda 16 F 1 NI
Extremidade superior 

esquerdo
6 Não

16 Amapala Jocote, Coyolito 13 M 1 8
Extremidade inferior 

esquerdo
12 Não

17 Amapala Las Pelonas 15 M 2 10 Extremidade superior direita 24 Não

18 Amapala Las Pelonas 16 F 2 3 Tronco e Extremidades 12 Não

19 Amapala Las Pelonas 58 M 1 3 Tronco 6 Não

20 Amapala Isilitas 26 M 2 3 Tronco 12 Não

21 Amapala La Ceibita 19 F 1 NI Extremidade inferior direita 36 Sim

22 Amapala San Pablo 29 M 7 6 Extremidades 12 Não

23 Amapala San Pablo 26 M 2 NI
Tronco e Extremidade 

inferior direita
12 Não

Legenda: N°: número, F: feminino, M: masculino, mm: milímetro, NI: não informado
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4.2 Estudo Molecular 

 

A PCR-RFLP/hsp70 utilizando a enzima HaeIII que cliva um produto de 234 pb 

mostrou que 96% (22/23) das biópsias de lesões de pele dos pacientes com LCNU tem 

um padrão homogêneo na reação de clivagem mostrando-se positivos para L. (L.) 

infantum chagasi (Figura 14).  

 

 
Figura 14. Eletroforese em gel de agarose 4% corado com GelRed® com produtos de 

PCR-RFLP hsp70 digeridos pela enzima de restrição HaeIII obtidos a partir do DNA 

extraído das 22 biópsias das lesões de pacientes com LCNU. Onde 1 é o marcador de 

peso molecular de 25 pb (Promega© - EUA), de 2 a 23 são o DNA extraído dos 22 

pacientes com LCNU, 24: L. (L.) infantum chagasi (MHOM/BR/1972/BH-46), 25: L. (V.) 

panamensis (MHOM/PA/2018/C18-12), 26: L. (V.) braziliensis 

(MHOM/BR/1995/M15280), 27: L. (L.) amazonensis (MHOM/BR/73/M2269), e 28 é o 

controle negativo. 

 

4.3 Estudo Histopatológico 

 

A análise histopatológica, utilizando cortes parafinados corados pelo HE, das 23 

biópsias da pele de pacientes com diagnóstico clínico de leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica mostrou alterações morfológicas na epiderme e na derme (Tabela 3).  
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As alterações identificadas na epiderme correspondem a leve adelgaçamento visto 

em 57% (13/23) (Figura 15) e exocitose focal e discreta linfohistiocitária em 30% (7/23) 

dos casos (Figura 16). No entanto, as alterações histopatológicas mais significativas 

foram observadas na derme superficial e profunda, caracterizando-se por um infiltrado 

inflamatório, predominantemente, linfohistiocitário de intensidade variável com arranjo 

difuso e associado à formação de granulomas epitelioides. O infiltrado inflamatório é 

constituído por linfócitos, macrófagos e plasmócitos em intensidade variável, sendo 

discreto em 4% (1/23) dos casos (Figura 17), moderado em 35% (8/23) (Figura 18) e 

intenso em 61% (14/23) (Figura 19). As células predominantes neste infiltrado são os 

linfócitos, seguido por macrófagos, que, em alguns casos, 22% (5/23), a porcentagem dos 

dois grupos celulares se equivale. Nestes casos, os macrófagos apresentaram-se 

frequentemente vacuolizados.   

O infiltrado mais leve mostrou-se, preferencialmente, na derme superficial com 

tendência à distribuição angiocêntrica. Esboço de granuloma e os granulomas epitelioides 

bem constituídos (Figura 20) foram observados em 91% (21/23) dos casos com infiltrado 

inflamatório variando de moderado 38% (8/21) a intenso 62% (13/21), principalmente, 

difuso. Células gigantes multinucleadas (Figura 21) estavam presentes em 33% (7/21) 

dos casos com lesão granulomatosa. Embora todos os esfregaços de raspado das lesões 

tenham mostrado a presença de formas amastigotas de Leishmania pelo exame direto, a 

observação de formas sugestivas do parasito nos cortes histológicos corados pelo HE 

ocorreu em apenas 13% (3/23) dos casos (Figura 22). 
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Figura 15. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica mostrando adelgaçamento da epiderme (seta 

amarela), infiltrado inflamatório intenso e difuso na derme com predomínio de linfócitos. 

(HE ×100).  

 
 

 
Figura 16. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a forma 

cutânea não ulcerada ou atípica mostrando exocitose focal linfohistiocitária na epiderme 

(seta amarela) (HE ×200). 
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Figura 17. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a forma 

cutânea não ulcerada ou atípica onde observamos um discreto infiltrado inflamatório na 

derme, com predomínio angiocêntrico. (HE ×100). 

 

 

Figura 18. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a forma 

cutânea não ulcerada ou atípica mostrando infiltrado inflamatório dérmico de moderada 

intensidade, com formação de granulomas epitelioides. (HE ×100). 
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Figura 19. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a forma 

cutânea não ulcerada ou atípica evidenciando infiltrado inflamatório dérmico intenso (HE 

×100). 
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Figura 20. Fotomicrografias de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica evidenciando infiltrado inflamatório intenso e 

difuso com a presença de granulomas epitelioides. (HE ×100 e ×200).  
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Figura 21. Fotomicrografias de corte histológico de lesão de pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica evidenciando infiltrado inflamatório na 

derme com presença de células gigantes. (HE ×400). 

 

 
Figura 22. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a forma 

cutânea não ulcerada ou atípica mostrando infiltrado inflamatório na derme, com presença 

de formas sugestivas de amastigotas de Leishmania spp. Seta amarela evidenciando 

formas sugestivas de amastigotas de Leishmania spp. (HE ×400).
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Tabela 3. Alterações histopatológicas caracterizadas na epiderme e derme de pacientes com Leishmaniose Cutânea não Ulcerada ou Atípica em 

Honduras.  

N
° 

ca
so

s 

Epiderme Derme   

P
a

ra
si

ta
 

A
ca

n
to

se
 

A
fi

la
m

en
to

 

E
x

o
ci

to
se

 

In
te

n
si

d
a

d
e 

d
o

 i
n

fi
lt

ra
d

o
  

Diferencial 
Localização 

do infiltrado 

G
ra

n
u

lo
m

a
 

C
él

u
la

 

g
ig

a
n

te
 

N
ec

ro
se

 

Linfócito Macrófago Plasmócito Difuso Focal 

1 - 1+ - 3+ 3+ 2+  ½+ + - + - - - 

2 - - 1+ 2+ 3+ 3+  ½+ + - + + - - 

3 - - 1+ 2+ 3+ 2+  ½+ + - + - - - 

4 - 1+ 1+ 3+ 3+ 1+ 1+ + - + - - 1+ 

5 - 1+ - 3+ 3+ 2+  ½+ + - + - - - 

6 - 1+ - 3+ 3+ 2+  ½+ + - + + - - 

7 - 1+ - 3+ 3+ 1+ 1+ + - - - - - 

8 - 1+ - 3+ 2+ 3+  ½+ + - + + - - 

9 - - - 2+ 2+ 3+ 1+ - + + - - - 

10 - - - 2+ 3+ 3+ - - + + + - - 

11 - 1+ - 3+ 3+ 1+ 1+ + - + - - - 

12 - 1+ 1+ 3+ 3+ 2+ 1+ - + + - - 1+ 

13 - - - 3+ 3+ 1+ 1+ + - + - - - 

14 - 1+ 1+ 3+ 3+ 1+ 1+ + - + + - - 

15 - 1+ - 2+ 3+ 3+ 1+ - + + - - - 

16 - 1+ 1+ 3+ 2+ 3+  ½+ - + + + - - 

17 - - - 2+ 2+ 3+  ½+ - + + + - - 

18 - - - 3+ 3+ 2+ 2+ + - + - - 1+ 

19 - - - 2+ 3+ 1+  ½+ - + + - - - 

20 - - - 1+ 3+ ½+  ½+ - + - - - - 

21 - - - 2+ 3+ 3+ 1+ + - + - - - 

22 - 1+ 1+ 3+ 3+ 3+  ½+ + - + - - - 

23 - 1+ - 3+ 3+ 2+ 1+ + - + + - - 

Legenda:  -: Ausência; +: Presença; ½+: Raros; 1+: Discreto; 2+: Moderado; 3+: Intenso 
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4.4 Estudo imuno-histoquímico 

 

4.4.1 Análise Imuno-histoquímica 

 

 A análise imuno-histoquímica nas lesões de pele de pacientes com leishmaniose 

cutânea não ulcerada ou atípica mostrou a presença de macrófagos CD68+ (Figura 23A), 

CD163+ (Figura 23B), células de Langerhans CD1a+ (Figura 24A), células Langerhans 

CD207+ (Figura 24B), células dendríticas dérmicas CD11c+ (Figura 24C), células 

dendríticas plasmocitoides CD303+ (Figura 24D), linfócitos T CD4+ (Figura 25A), 

linfócitos T CD8+ (Figura 25B), células IL-12+ (Figura 26A), células TNF-α+ (Figura 

26B), células IFN-γ+ (Figura 26C), células iNOS+ (Figura 26D), células IL-10+ (Figura 

26E) , e células IL-4+ (Figura 26F).  

 

 
Figura 23. Fotomicrografia de corte histológico de lesão de pele de paciente com a forma 

cutânea não ulcerada ou atípica submetido a reação de imuno-histoquímica para os 

marcadores CD68+ e CD163+. (×400). 

 

 

(B) (A) 
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Figura 24. Fotomicrografias de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica submetido a reação de imuno-histoquímica para os 

marcadores (A) CD1a+; (B) CD207+; (C) CD11c+ e (D) CD303+. (×400). 

 

 
Figura 25. Fotomicrografias de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica submetido a reação de imuno-histoquímica para os 

marcadores (A) CD4+; e (B) CD8+. (×400). 

 

 

 

(A) 

(D) (C) 

(B) 

(B) (A) 
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Figura 26. Fotomicrografias de corte histológico de lesão de pele de paciente com a 

forma cutânea não ulcerada ou atípica submetido a reação de imuno-histoquímica para os 

marcadores (A) IL-12+; (B) TNF-α+; (C) IFN-γ+; (D) iNOS+; (E) IL-10+; e (F) IL-4+. O 

anticorpo IL-12 foi revelado com o cromógeno Permanent Red.  Seta amarela sinalizando 

células imunomarcadas para os diferentes marcadores (×400). 

 

 A análise quantitativa dos diferentes marcadores na lesão de pele de pacientes 

com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica mostrou que a densidade (média ± erro 

padrão) de células apresentadores de antígenos foi para células CD68+ foi 192,1 ± 18,1, 

células CD163+ foi 95 ± 9,1, células CD1a+ foi 163,4 ± 18,5, células CD207+ foi 179,7 ± 

(B) 

(D) 

(A) 

(C) 

(F) (E) 
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22,2, células CD11c+ foi 126,9 ± 17,6, e células CD303+ foi 82,1 ± 7,4 células/mm2 

(Figura 27). A densidade de linfócitos T foi para células CD4+ foi 296,6 ± 53,5 e CD8+ 

foi 749,6 ± 165 células/mm2 (Figura 28).  Em relação às citocinas, observamos que a 

densidade de células IL-12+ foi 444,3 ± 37,8, células TNF-α+ foi 251,2 ± 38,5, células 

IFN-γ+ foi 517,3 ± 48,2, células iNOS+ foi 179,7 ± 27,6, células IL-10+ foi 89 ± 10,9, e 

células IL-4+ foi 62,9 ± 9 células/mm2 (Figura 29). 

 A densidade de células CD303+ foi menor do que as células CD68+ (p < 0,0001), 

as células CD1a+ (p < 0,01) e as células CD207+ (p < 0,01), já a densidade celular de 

células CD68+ foi maior do que as células CD163 (p < 0,01) (Figura 27). Por outro lado, 

a densidade de células IL-12+ foi maior do que as células iNOS+ (p < 0,01), as células IL-

10+ (p < 0,0001) e as células IL-4+ (p < 0,0001). Já a densidade de células IFN-γ + foi 

maior do que as células TNF-α + (p = 0,0225), as células iNOS+ (p = 0,0016), as células 

IL-10+ (p < 0,0001) e as células IL-4+ (p < 0,0001). Por último, a densidade de células 

TNF-α + foi maior do que as células IL-4+ (p = 0,0019) (Figura 29). 
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Figura 27. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores CD68, CD163, CD1a, CD207, 

CD11c e CD303 nos cortes histológicos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose 

cutânea não ulcerada ou atípica de Honduras. **p < 0,01 e ****p < 0,0001. 
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Figura 28. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores CD4 e CD8 nos cortes histológicos 

de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica de 

Honduras. 
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Figura 29. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores IL-12, IFN-γ, TNF-α, iNOS, IL-

10 e IL-4 nos cortes histológicos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica de Honduras. *p < 0,05, **p < 0,01, e ***p < 0,001. 

 

4.4.2 Análise Imuno-histoquímica de dupla marcação 

 

 Para a análise de imuno-histoquímica de dupla marcação, foram selecionados dez 

casos representativos do número total, considerando os achados na análise 

histopatológica e o padrão de resposta para os marcadores analisados na reação de imuno-

histoquímica. 

 

4.4.2.1 Subpopulações de macrófagos 

 

As subpopulações de macrófagos foram avaliadas da seguinte maneira: para 

macrófagos ativados classicamente denominados M1, utilizou-se os marcadores 
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CD68/iNOS e para macrófagos ativados pela via alternativa denominados M2 os 

marcadores CD163/IL-10. 

Na análise das subpopulações de macrófagos, observamos a presença da dupla 

marcação para M1(Figura 30) e M2 (Figura 31) nos dez casos estudados. 

 

 
Figura 30. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para macrófagos M1. Seta vermelha 

sinalizando a colocalização de células CD68+ (cor azul) com o anticorpo iNOS+ (cor 

marrom) (×400). 
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Figura 31. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para macrófagos M2. Seta vermelha 

sinalizando a colocalização de células CD163+ (cor azul) com o anticorpo IL-10+ (cor 

marrom) (×400). 

 

Nos dez casos analisados observou-se que a densidade (média ± erro padrão) de 

células CD68+ foi de 212,4 ± 26,7 células/mm2, sendo que desta população total de 

macrófagos, 111,8 ± 11,8 são macrófagos M1 e 43,3 ± 12,4 são macrófagos M2 (Figura 

32). Observamos que a densidade de macrófagos M1 foi maior que de macrófagos M2 (p 

˂ 0,001). 

Adicionalmente, foi calculada a razão das subpopulações de macrófagos M1 e 

M2, para avaliar melhor a participação destas subpopulações celulares no processo 

inflamatório cutâneo causada por L. (L.) infantum chagasi na LCNU, onde foi observado 

que a razão M1:M2 foi de 2,6. 
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Figura 32: Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para os marcadores CD68, macrófagos M1 e 

macrófagos M2 nos fragmentos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica de Honduras. *** p < 0,001. 

 

4.4.2.2 Células de Langerhans 

 

 A participação das células de Langerhans nas lesões de pele de pacientes 

acometidos por LCNU foi avaliado por meio da dupla marcação de: CD1a/IL-10, 

CD1a/IL-12, CD207/IL-10, CD207/IL-12 e CD207/TNF-α (Figura 33 e Figura 34) 
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Figura 33. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para células de Langerhans. (A) células 

CD1a+ (seta vermelha), (B) evidenciando células CD1a+ (cor marrom) com colocalização 

do anticorpo IL-12 (cor vermelho) e (C) evidenciando células CD1a+ (cor azul) com 

colocalização do anticorpo IL-10 (cor vermelho). A seta amarela sinalizando as 

colocalizações. (A) reação de imuno-histoquímica para células CD1a, (B) e (C) reação 

imuno-histoquímica de dupla marcação (×400 e ×1000). 

  

(B) 

(C) 

(A) 
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Figura 34. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para células de Langerhans Langerin+. (A) 

células CD207+ (seta vermelha), (B) evidenciando células CD207+ (cor marrom) com 

colocalização do anticorpo IL-12 (cor vermelho), (C) evidenciando células CD207+ (cor 

marrom) com colocalização do anticorpo TNF-α (cor vermelho) e (D) evidenciando 

células CD207+ (cor marrom) com colocalização do anticorpo IL-10 (cor azul). A seta 

amarela sinalizando as colocalizações. (A) reação de imuno-histoquímica para células 

CD207, (B), (C) e (D) reação imuno-histoquímica de dupla marcação (×400). 

 

A análise das células de Langerhans nos dez casos da pele de indivíduos 

acometidos por LCNU mostrou uma densidade (média ± erro padrão) de células CD1a+ 

de 278,1 ± 32,6 células/mm2. Já na análise de células CD1a+/IL-12+ observamos a 

presença da dupla marcação com uma densidade de 239,7 ± 17,7 e de células CD1a+/IL-

10+ 58,1 ± 16,1 células/mm2 (Figura 35). Observamos que a densidade de células 

CD1a+/IL-12+ foi maior que de células CD1a+/IL-10+ (p ˂ 0,0001).  

(B) 

(C) (D) 

(A) 
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Adicionalmente, para avaliar melhor a participação das células de Langerhans 

CD1a+ no processo inflamatório cutâneo foi calculada a razão entre as células CD1a+/IL-

12+: CD1a+/IL-10+, observamos que a razão foi de 4,1. 

0

100

200

300

400

500

D
e

n
si

d
ad

e
 c

e
lu

la
r 

(c
é

lu
la

s/
m

m
2
)

  CD1a               CD1a/IL-12         CD1a/IL-10 

****

 
Figura 35. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para o marcador CD1a e a dupla marcação CD1a/IL-

12 e CD1a/IL-10 nos fragmentos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica de Honduras. ****p < 0,0001. 

 

Com respeito à análise quantitativa das células CD207+, sua densidade foi de 

263,4 ± 20,5 células/mm2. Já na análise das células CD207+/IL-12+ mostrou a presença 

da dupla marcação em uma densidade de 243 ± 21,9, de células CD207+/TNF-α+ 118,5 ± 

14,1 e de células CD207+/IL-10+ 37,9 ± 5,2 células/mm2 (Figura 36). Observamos que a 

densidade de células CD207+/IL-10+ foi menor que de células CD207+/IL-12+ (p ˂ 

0,0001) e de células CD207+/TNF-α+ (p ˂ 0,05). 
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Adicionalmente, para avaliar melhor a participação das células de Langerhans 

CD207+ no processo inflamatório cutâneo foi calculada a razão entre as células 

CD207+/IL-12+:CD207+/IL-10+ (6,4), entre as células CD207+/TNF-α+: CD207+/IL-10+ 

(3,1), e CD207+/IL-12+: CD207+/TNF-α+ (2,1). 
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Figura 36. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para o marcador CD207 e a dupla marcação CD207/IL-

12, CD207/TNF-α e CD207/IL-10  nos fragmentos de lesões de pele de pacientes de 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica de Honduras. *p < 0,05 e ****p < 0,0001. 

 

4.4.2.3  Células dendríticas dérmicas 

 

 A participação das células dendríticas dérmicas nas biópsias das lesões de 

pacientes acometidos por LCNU foi avaliado por meio da dupla marcação de: CD11c/IL-

12 e CD11c/IL-10 (Figura 37). 
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Figura 37. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para células dendríticas dérmicas. (A) 

células CD11c+ (seta vermelha), (B) evidenciando células CD11c+ (cor marrom) com 

colocalização do anticorpo IL-12 (cor vermelho) e (C) evidenciando células CD11c+ (cor 

marrom) com colocalização do anticorpo IL-10 (cor azul). A seta amarela sinalizando as 

colocalizações. (A) reação de imuno-histoquímica para células CD11c, (B) e (C) reação 

imuno-histoquímica de dupla marcação (×400). 

 

A análise das células dendríticas dérmicas mostrou uma densidade (média ± erro 

padrão) de células CD11c+ de 449,5 ± 35,3 células/mm2. Já na análise de células 

CD11c+/IL-12+ observamos a presença da dupla marcação com uma densidade de 424,9 

± 37,6 e de células CD11c+/IL-10+ 130,2 ± 20,4 células/mm2 (Figura 38). Observamos 

que a densidade de células CD11c+/IL-12+ foi maior que de células CD11c+/IL-10+ (p ˂ 

0,0001). 

(B) (A) 

(C) 
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Adicionalmente, para avaliar melhor a participação das células dendríticas 

dérmicas CD11c+ no processo inflamatório cutâneo foi calculada a razão entre as células 

CD11c+/IL-12+: CD11c+/IL-10+, observamos que a razão foi de 4,1. 
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Figura 38. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para o marcador CD11c e a dupla marcação CD11c/IL-

12 e CD11c/IL-10 nos fragmentos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica de Honduras. ****p < 0,0001. 

 

4.4.2.4 Resposta imune de linfócitos T CD4 e CD8 

 

A participação de linfócitos T nas biópsias das lesões de pacientes acometidos por 

LCNU foi avaliado por meio da dupla marcação de: CD4/IFN-γ, CD4/IL-10 (Figura 39), 

CD8/IFN-γ e CD8/IL-10 (Figura 40). 
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Figura 39. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para linfócitos T CD4. (A) células CD4+, 

(B) evidenciando células CD4+ (cor marrom) com colocalização do anticorpo IFN-γ (cor 

azul) e (C) evidenciando células CD4+ (cor marrom) com colocalização do anticorpo IL-

10 (cor azul). A seta vermelha sinalizando as colocalizações. (A) reação de imuno-

histoquímica para células CD4, (B) e (C) reação imuno-histoquímica de dupla marcação 

(×400). 

 

(C) 

(B) (A) 
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Figura 40. Reação de imuno-histoquímica de dupla marcação em pele de pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica para linfócitos T CD8. (A) células CD8+, 

(B) evidenciando células CD8+ (cor azul) com colocalização do anticorpo IFN-γ (cor 

marrom) e (C) evidenciando células CD8+ (cor azul) com colocalização do anticorpo IL-

10 (cor marrom). A seta vermelha sinalizando as colocalizações. (A) reação de imuno-

histoquímica para células CD8, (B) e (C) reação imuno-histoquímica de dupla marcação 

(×400). 

 

 A análise quantitativa morfométrica dos linfócitos T CD4 nos dez casos 

selecionados para a imuno-histoquímica de dupla marcação mostrou uma densidade 

(média ± erro padrão) de células CD4+ foi de 379,1 ± 80,5 células/mm2. Já na análise de 

células CD4+/IFN-γ +, observamos a presença da dupla marcação com uma densidade de 

151 ± 31 e de células CD4+/IL-10+ de 73,1 ± 14,1 células/mm2 (Figura 41). Observamos 

que a densidade de células CD4+/IFN-γ + foi maior que de células CD4+/IL-10+ (p = 

0,0339).  

(C) 

(B) (A) 
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Para avaliar a participação de linfócitos T CD4+ no processo inflamatório cutâneo 

causado por L. (L.) infantum chagasi também foi calculada a razão entre as células 

CD4+/IFN-γ+: CD4+/IL-10+, observamos que a razão foi de 2,1. 
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Figura 41. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para o marcador CD4 e a dupla marcação CD4/IFN-γ 

e CD4/IL-10 nos fragmentos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica de Honduras. *p < 0,05. 

 

A análise dos linfócitos T CD8 mostrou uma densidade (média ± erro padrão) de 

células CD8+ de 952,5 ± 245,6 células/mm2. Já na análise de células CD8+/IFN-γ+, 

observamos a presença da dupla marcação com uma densidade de 700 ± 87 e de células 

CD8+/IL-10+ de 88,8 ± 13,8 células/mm2 (Figura 42). Observamos que a densidade de 

células CD8+/IFN-γ + foi maior que de células CD8+/IL-10+ (p < 0,0001). 

A razão entre as subpopulações de linfócitos T CD8+ no processo inflamatório 

cutâneo, mostrou que a razão entre as células CD8+/IFN-γ+: CD8+/IL-10+ foi de 7,9. 
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Figura 42. Gráfico em dot-plot mostrando a distribuição e em box-plot mostrando a 

mediana, média, primeiro e terceiro quartil, valor máximo e valor mínimo da densidade 

de células por milímetro quadrado para o marcador CD8 e a dupla marcação CD8/IFN-γ 

e CD8/IL-10 nos fragmentos de lesões de pele de pacientes de leishmaniose cutânea não 

ulcerada ou atípica de Honduras. ****p < 0,0001. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Na América Central, especificamente na Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e 

Honduras, L. (L.) infantum chagasi causa leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea 

não ulcerada ou atípica (LCNU). Em Honduras, a infecção causada por L. (L.) infantum 

chagasi está restrita à região sul do país, onde ocorrem casos de leishmaniose visceral e 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica (PONCE et al., 1991). Neste sentido, a 

literatura sugere que, provavelmente, uma combinação de fatores envolvendo a 

imunidade do hospedeiro, o vetor e o parasito, poderiam ser responsáveis pela habilidade 

de L. (L.) infantum chagasi em causar as duas formas clínicas (BELLI et al., 1999; 

CAMPOS-PONCE et al., 2005; NOYES et al., 1997). 

Dentro de um projeto maior, examinamos, clinicamente e laboratorialmente, 576 

indivíduos de ambos sexos, com idade maior que um ano, residentes no município de 

Amapala, região sul de Honduras, área endêmica de transmissão de L. (L.) infantum 

chagasi. A avaliação clínica dos indivíduos revelou 82% (472) assintomáticos e 18% 

(104) sintomáticos com LCNU (SOSA-OCHOA et al., 2020). O diagnóstico 

parasitológico direto de LCNU, incluindo o isolamento do parasito e sua caracterização 

foi feita por PCR-RFLP. Dos indivíduos sintomáticos, 23 foram selecionados para este 

estudo. A maioria era do sexo masculino (57%) e a idade média foi de 23,6 anos. As 

lesões se apresentaram pequenas variando de 3 a 7 mm de diâmetro em sua maioria, 

únicas (52%), em áreas expostas do corpo e independente do tempo de evolução, dados 

que corroboram o já descrito anteriormente por Ponce e colaboradores (PONCE et al., 

1991) e por nosso grupo de pesquisa (SANDOVAL PACHECO et al., 2018).  
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Microscopicamente, as lesões se caracterizaram por alterações morfológicas na 

epiderme, as quais correspondem a um leve adelgaçamento e a uma leve exocitose focal 

linfohistiocitária. Por outro lado, as alterações na derme se caracterizaram por um 

infiltrado inflamatório, predominantemente, linfohistiocitário de intensidade variável 

com arranjo difuso e associado à formação de granulomas epitelioides. As células 

predominantes neste infiltrado são os linfócitos, seguido por macrófagos. A formação de 

esboço de granuloma e os granulomas epitelioides bem constituídos estiveram presentes 

em 91% dos casos, vale ressaltar que, a observação de formas sugestivas do parasito nos 

cortes histológicos corados pelo HE ocorreu em apenas 13% dos casos. Estes dados 

confirmam o já descrito por nosso grupo de pesquisa, onde observamos que as lesões 

cutâneas não ulceradas ou atípicas causadas por L. (L.) infantum chagasi em Honduras, 

conservam a mesmas características clínicas, independentemente, do tempo de evolução 

(ARAUJO FLORES et al., 2018; SANDOVAL PACHECO et al., 2018), mostrando que 

a LCNU difere do que é descrito no Velho Mundo (DEL GIUDICE et al., 1998; 

GARCÍA-ALMAGRO, 2005; ZIJLSTRA et al., 2003) e na América do sul (AQUINO et 

al., 2014; CASTRO et al., 2016; DE LIMA et al., 2009; LYRA et al., 2015; SALVIONI 

et al., 2017) para lesões cutâneas causadas por parasitos viscerotrópicos, sugerindo o 

papel de variações intraespecíficas entre cepas de uma mesma espécie do parasito na 

determinação dos aspectos clínico e imuno-histopatológico da infecção (SILVEIRA et 

al., 2009, 2021). 

O resultado final da leishmaniose é multifatorial e depende do background 

genético do hospedeiro, tipo de resposta imune, espécie e virulência das espécies de 

Leishmania. A entrada do parasito na célula hospedeira (principalmente macrófagos), 

assim como, o estabelecimento da infecção e o desenvolvimento da doença são processos 



78 
 

 

dinâmicos que envolvem uma série de interações cruciais para determinar o êxito da 

infecção, tais como: a) eventos iniciais responsáveis pelo estabelecimento da infecção 

(interação Leishmania-macrófago e Leishmania-saliva do vetor-macrófago) e b) eventos 

responsáveis pelo estabelecimento da doença (interação Leishmania-células 

dendríticas/células de Langerhans-linfócitos T); dos quais resultam as diferentes formas 

clínicas da leishmaniose (CARVALHO et al., 2012; SILVEIRA et al., 2008b, 2009).  

Neste sentido, os macrófagos são células altamente plásticas, podem atuar como 

células apresentadoras de antígeno e são importantes na infecção por Leishmania, 

podendo hospedar o parasito por um período de tempo prolongado (ANDERSON; 

MOSSER, 2002; GIUDICE et al., 2012). Quando os microrganismos são fagocitados, 

seus antígenos são processados e exibidos sobre a superfície das células infectadas, onde 

serão reconhecidos pelas células T (ARANGO DUQUE; DESCOTEAUX, 2014; 

TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018). Dependendo da interação entre as células da 

imunidade inata com as células T, a quantidade de citocinas produzidas e a duração da 

exposição aos antígenos parasitários, os macrófagos podem expressar diferentes 

propriedades funcionais em resposta a este microambiente, apresentando um estado de 

polarização que pode estar relacionado à patologia ou processos de auto cura (ATRI; 

GUERFALI; LAOUINI, 2018; LAWRENCE; NATOLI, 2011; MOSSER, 2003). 

Durante a infecção por Leishmania, subpopulações de macrófagos têm papéis 

opostos, neste sentido, o macrófago M1 está associado à eliminação de parasitos 

internalizados, enquanto M2 está relacionado à manutenção do parasito no 

compartimento intracelular (TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018). Assim, em nosso 

estudo, avaliamos a participação in situ das subpopulações de macrófagos M1 

(CD68/iNOS) e M2 (CD163/IL-10) na LCNU, onde foi possível identificar uma maior 
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densidade de macrófagos M1 em relação à M2 (p ˂ 0,001), uma razão entre estas 

subpopulações de macrófagos (M1:M2) de 2,6, e uma correlação inversa entre a 

densidade de células M1 e linfócitos T CD4+/IL-10+ (rs= -0,677, p = 0,032). Estes 

resultados poderiam estar associados a uma resposta imune celular eficiente no controle 

do tamanho da lesão e do parasitismo tecidual na pele destes pacientes. Como já sugerido 

por Sandoval e colaboradores, os indivíduos com LCNU desenvolvem uma resposta 

robusta de linfócitos T CD8+ e células IFN-γ+ (SANDOVAL et al., 2021), dado que foi 

corroborado em nossos resultados, uma vez que observamos na imuno-histoquímica de 

dupla marcação uma maior participação de células CD8+/IFN-γ+, células estas que 

poderiam estar controlando a disseminação do parasito e auxiliando a polarização dos 

macrófagos para o polo M1. Os macrófagos M1 têm a capacidade de apresentar antígenos, 

produzir e secretar citocinas pró-inflamatórias; ademais, esses macrófagos ativados 

podem eliminar Leishmania por meio de intermediários tóxicos de nitrogênio e oxigênio. 

Além disso, o subtipo M1 inibe a produção de IL-10, favorecendo desta maneira o 

desenvolvimento da resposta de linfócitos Th1; assim, eles se mostram cruciais para a 

eliminação de Leishmania (GURUVAYOORAPPAN, 2008; LAWRENCE; NATOLI, 

2011; MANTOVANI et al., 2004; MARTINEZ et al., 2008; TIDBALL; VILLALTA, 

2010; TOMIOTTO-PELLISSIER et al., 2018; ZANLUQUI; WOWK; PINGE FILHO, 

2015).  

Tem sido mostrado que monócitos de pacientes com leishmaniose dérmica pós-

kalazar causada por L. (L.) donovani, diminuem a expressão de TLR-2/4, juntamente com 

produção atenuada de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Além disso, monócitos 

e macrófagos in situ apresentaram alta expressão de mRNA de CD206, arginase-1 e 

PPARγ, sugerindo uma polarização dos macrófagos para o subtipo M2, desta forma 
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sustentando a cronicidade observada em PKDL. No entanto, após terapia específica, é 

observada uma mudança imunológica nos pacientes, onde macrófagos exibem um perfil 

do subtipo M1, sugerindo que a repolarização pode ser considerada uma abordagem 

terapêutica (MUKHOPADHYAY et al., 2015). 

Por outro lado, em estudo do nosso grupo utilizando lesão de pele de pacientes 

com leishmaniose cutânea anérgica difusa causada por L. (L.) amazonensis e 

leishmaniose cutânea localizada causada por L. (L.) amazonensis, L. (V.) braziliensis e L. 

(V.) panamensis foi observado in situ uma maior densidade de macrófagos M2 em relação 

à M1 na forma anérgica, sugerindo que a discreta participação de macrófagos M1 nestas 

lesões não são suficientes para conter a dispersão de Leishmania e que a predominância 

de macrófagos M2 desempenha um papel importante na patogênese destas formas 

clínicas (SANDOVAL PACHECO et al., 2021).  

Com tudo isto, parece indiscutível a importância da espécie do parasito, uma vez 

que desencadeia distintas respostas imunológicas na leishmaniose (MENDONÇA, 2016). 

Estas respostas vão além do paradigma Th1/Th2, uma vez que a polarização de 

macrófagos M1 e M2 desempenha um papel fundamental na progressão da doença. Neste 

sentido, as diferentes manifestações clínicas podem ser o reflexo de uma complexa 

interação da resposta imune do homem com as diferentes espécies de Leishmania 

(SILVEIRA et al., 2008b) 

Na leishmaniose, a pele é o primeiro obstáculo que o parasito deve enfrentar, é 

onde o parasito usa uma variedade de estratégias para manipular macrófagos e funções 

de células dendríticas para favorecer sua sobrevivência e replicação intracelular, neste 

sentido, a resposta imune cutânea no estágio inicial da infecção é crucial para o curso da 

doença (MOLL, 1993). Um dos principais mecanismos usados por Leishmania é inibir a 
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produção de citocinas Th1 como IL-12, bem como impedir que as CD apresentem com 

sucesso antígenos do parasito às células T virgens, resultando no comprometimento da 

imunidade mediada por células. Assim, a interação entre APC e Leishmania é bastante 

complexa (LIU; UZONNA, 2012). 

Em nosso estudo, avaliamos a participação das células apresentadoras de antígeno 

utilizando imuno-histoquímica de dupla marcação. Os resultados mostraram que as 

células de Langerhans (CD1a+ e CD207+) e células dendríticas dérmicas (CD11c+) 

produzindo a citocina pro-inflamatória (IL-12) apresentaram uma maior densidade 

celular quando comparada com esses mesmos tipos celulares produtores de IL-10. Além 

disso, observamos que células apresentadoras de antígeno tiveram uma razão de IL-12:IL-

10 de 4,1; 6,4 e 3,3, respectivamente para CD1a+, CD207+ e CD11c+. As células 

apresentadoras de antígeno têm um papel central na resposta imune contra Leishmania. 

Essas células captam e processam parasitos, e os transportam para o linfonodo de 

drenagem, onde são apresentados às células T específicas. Como resultado desta 

apresentação, células T ativadas espécie-específica para Leishmania, migram para o sítio 

da lesão, onde se encontraram tanto com macrófagos infectados, como com células 

dendríticas contendo parasitos, assim, o microambiente de citocinas produzidas 

localmente influirá na atividade efetora das células que são recrutadas no sítio de 

inoculação (MOLL, 1993). 

A produção de citocina IL-12 por células apresentadoras de antígeno é importante 

para a polarização de células T virgens para o tipo Th1 e, consequentemente, produção 

de IFN-γ (MAROVICH et al., 2000; VON STEBUT et al., 1998). Von Stebut e 

colaboradores mostraram que células dendríticas derivadas da pele fetal de camundongos 

C57BL/6 infectada com L. (L.) major expressam quantidades aumentadas de MHC, 
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moléculas co-estimuladoras, e produção de IL-12, sugerindo que estas CD provavelmente 

iniciam a imunidade do tipo Th1 (VON STEBUT et al., 1998). Em contraste, Moll e 

colaboradores, mostraram que células dendríticas derivadas da epiderme de camundongos 

BALB/c regulam positivamente a expressão do receptor de IL-4 e regulam negativamente 

a produção de IL-12 em resposta à infecção por L. (L.) major, sugerindo que a infecção 

com Leishmania de células dendríticas derivadas da epiderme poderiam contribuir ao 

desenvolvimento de células Th2 e suscetibilidade a infecção (MOLL; SCHARNER; 

KÄMPGEN, 2002). Em nosso estudo, tanto as células de Langerhans quanto as células 

dendríticas dérmicas produzindo IL-12 foram observadas em maior densidade celular nas 

lesões de pacientes com LCNU, o que, provavelmente, poderia estar direcionando a 

resposta imune para o tipo Th1. Neste sentido, observamos uma importante participação 

de linfócitos T CD8 (Tc1) seguido de linfócitos T CD4 (Th1) produzindo, principalmente, 

IFN-γ, sugerindo que estes tipos celulares têm um papel importante na resposta imune 

desencadeada na lesão cutânea não ulcerada causada por L. (L.) infantum chagasi. 

Na leishmaniose, a habilidade de células T CD8 na contribuição dos mecanismos 

protetores ou patológicos está diretamente relacionada com suas funções efetoras 

(NOVAIS; SCOTT, 2015; RUIZ; BECKER, 2007). São reconhecidas duas 

subpopulações efetoras de linfócitos T CD8, que são distinguidas pelo padrão de citocinas 

que produzem após a apresentação de antígenos pelas APC. Neste sentido, linfócitos CD8 

Tc1, predominantemente, produzem IFN-γ e TNF-α, o qual ativa macrófagos para lise 

parasitária por meio de perforina ou mecanismos associados à Fas e Fas ligante, além de 

promover a diferenciação de células Th0 em células Th1 (RUIZ; BECKER, 2007; 

TSAGOZIS; KARAGOUNI; DOTSIKA, 2003). Por outro lado, linfócitos CD8 Tc2 

produzem, principalmente, IL-4, IL-10 e IL-5, incrementam a morte celular, destroem 
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células alvos através da via das perforinas, levando a uma resposta inflamatória 

exacerbada, que promove o dano tecidual exercendo um papel patológico 

(HERNÁNDEZ-RUIZ et al., 2010; NOVAIS; SCOTT, 2015; SCOTT; NOVAIS, 2016). 

Na leishmaniose cutânea e mucocutânea causada por L. (V.) braziliensis, as células T 

CD8 contribuem na exacerbação da doença e a severidade nestes pacientes está 

diretamente associada com o aumento do número de células T CD8 expressando granzima 

(DA SILVA SANTOS; BRODSKYN, 2014; NOVAIS et al., 2013; NOVAIS; SCOTT, 

2015; STÄGER; RAFATI, 2012). Por outro lado, na leishmaniose visceral experimental, 

têm-se evidências de que as células T CD8 são essenciais para o controle da infecção 

primária e secundária, produzem quimiocinas, são uma fonte importante de IFN-γ e 

auxiliam na formação de granulomas (NOVAIS; SCOTT, 2015; STÄGER; RAFATI, 

2012; TSAGOZIS; KARAGOUNI; DOTSIKA, 2003). 

Em nosso estudo, também avaliamos, por imuno-histoquímica de dupla 

marcação, a participação de células CD207+/TNF-α+ in situ na LCNU, que se mostrou 

presente, porém de forma mais moderada em relação às outras subpopulações de células 

dendríticas de capacidade pro-inflamatória. Arnoldi e Moll, mostraram em modelo 

murino usando L. (L.) major que depleção de TNF-α causa uma pronunciada redução no 

número de células dendríticas infectadas e uma menor carga parasitária nos linfonodos, 

porém, quando TNF-α recombinante foi administrado in vivo causou um efeito reverso, 

sugerindo que TNF-α é um importante indutor de sinais de migração para as células de 

Langerhans contendo antígenos parasitários na leishmaniose (ARNOLDI; MOLL, 1998). 

Além disso, Cumberbatch e colaboradores demonstram in situ que TNF-α fornece um 

sinal importante para a migração de CL para os linfonodos e provavelmente desempenha 

um papel crucial na indução de respostas imunes cutâneas (CUMBERBATCH et al., 
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1999). Com tudo isto, poderíamos especular que na LCNU, TNF-α estaria envolvido na 

migração das células Langerhans para os linfonodos regionais, para a apresentação de 

antígenos aos linfócitos T virgens na fase inicial da resposta imune da infecção por L. (L.) 

infantum chagasi.  

No que tange ao papel das células dendríticas na imunopatogênese da 

leishmaniose cutânea americana, alguns autores têm revisado o tema (SILVEIRA et al., 

2008a; SOTTO et al., 2010; XAVIER et al., 2005). Silveira e colaboradores mostraram 

uma correlação espécie-específica entre a densidade de células de Langerhans e o perfil 

da resposta T CD4+ e CD8+ concluindo que estas células podem influenciar na dicotomia 

da interação entre L. (V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis com a resposta imune de 

células T (SILVEIRA et al., 2008a). Além disso, Xavier e colaboradores observaram que 

a densidade de células de Langerhans CD1a+ aumenta em proporção direta ao tempo de 

evolução da infecção e em proporção inversa à carga parasitária em pacientes com 

leishmaniose cutânea localizada causada por L. (L.) amazonensis e subgênero Viannia, 

sugerindo uma participação das CL na patogênese da leishmaniose tegumentar 

Americana (XAVIER et al., 2005). Por outro lado, Sotto e colaboradores sugeriram que 

dendrócitos dérmicos Factor XIII+ podem também atuar como células apresentadoras de 

antígenos na indução da resposta imune na leishmaniose tegumentar americana (SOTTO 

et al., 2010).  

Com respeito às células dendríticas plasmocitoides CD303+, deve ser salientado 

que este tipo celular está envolvido, principalmente, na resposta imune antiviral 

caracterizado pela produção de altas quantidades de interferon do tipo I, sendo células 

importantes, tanto na imunidade inata, quanto na adaptativa (COLLIN; BIGLEY, 2018; 

PAGLIARI et al., 2014; TIBÚRCIO et al., 2019). Em nosso estudo, observamos que 
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houve uma participação bastante discreta desta população celular nas lesões cutâneas dos 

pacientes com LCNU, provavelmente, porque não exerçam papel importante em doenças 

parasitárias como a leishmaniose. 

Com todo o exposto acima, nossos resultados sugerem que na LCNU, as APC têm 

um perfil pro-inflamatório com produção de IL-12 e TNF-α, o qual está em concordância 

com o que tem sido descrito in situ nas lesões destes pacientes, onde é observada uma 

resposta imune celular eficiente, caracterizada por um predomínio de linfócitos T CD8, 

seguido por linfócitos T CD4, com importante produção de citocinas pró-inflamatórias 

como o IFN-γ e expressão da enzima NOS2 responsável pela produção de óxido nítrico, 

molécula com atividade leishmanicida (SANDOVAL et al., 2021). Além disso, o 

envolvimento de macrófagos M1 com formação de granuloma e discreto parasitismo, 

direcionando a resposta imune preferencialmente para o tipo Th1 e/ou Tc1 nesta forma 

clinica atípica da leishmaniose cutânea causada L. (L.) infantum chagasi.  



 
 

 

 

CONCLUSÕES 



87 
 

 

6 CONCLUSÕES 

 

❖ Macroscopicamente, as lesões cutâneas na LCNU mostraram-se pequenas, não 

ulcerativas independente do tempo de evolução; 

❖ Os parasitos causadores das lesões de pele nos pacientes com LCNU foram 

caracterizados como L. (L.) infantum chagasi por meio da PCR-RFLP/hsp70 

utilizando a enzima HaeIII; 

❖ Microscopicamente, as lesões cutâneas na LCNU foram caracterizadas por um 

infiltrado inflamatório mononuclear formado principalmente por linfócitos, 

seguido de macrófagos, com a presença de granulomas epitelioides e escassos 

parasitos; 

❖ O predomínio de macrófagos M1, poderia estar vinculado a uma resposta imune 

celular eficiente na pele de indivíduos acometidos por LCNU, capazes de 

controlar o parasitismo e, consequentemente, a evolução do tamanho da lesão;  

❖ Nas lesões de pacientes com LCNU, as células de Langerhans (CD1a+ e CD207+) 

e células dendríticas dérmicas (CD11c+) produzindo IL-12 foram observadas em 

maior densidade celular que as produtoras de IL-10, o que provavelmente poderia 

estar direcionando a resposta imune celular para o tipo Th1 e/ou Tc1 nestas lesões; 

❖ Observamos uma participação moderada de células CD207+ produzindo TNF-α+ 

in situ, sugerindo que na LCNU esta citocina poderia estar envolvida na migração 

das células Langerhans para os linfonodos, nas etapas iniciais da infecção por L. 

(L.) infantum chagasi. 

❖ Em conjunto, os dados sugerem que na LCNU as células apresentadoras de 

antígenos têm um papel importante na resposta imune in situ, pela produção de 
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citocinas pro-inflamatórias, junto com o envolvimento de macrófagos M1 

direcionando a resposta imune preferencialmente para o tipo Th1 e/ou Tc1 nesta 

forma clínica atípica da leishmaniose cutânea causada L. (L.) infantum chagasi.



 
 

 

  

 

ANEXOS 
 



90 
 

 

7 ANEXOS 

 

Anexo A. Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo 
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Anexo B. Comitê de Ética de Investigación de la Maestría de Enfermedades Infecciosas 

y Zoonóticas da Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
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APÊNDICE 

Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Consentimiento 

Escuela de Microbiología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

Secretaría de Salud de Honduras  

Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de São Paulo, Brasil. 

 

Infección humana por Leishmania (L) infantum/chagasi en Centro América, con 

énfasis en la caracterización clínico-inmunológica en Honduras, expresión 

génica y el diagnóstico molecular en Brasil, años 2014 - 2017. 

Queremos contarle acerca de un estudio de investigación que estamos realizando. Un 

estudio de investigación, que es una manera de aprender acerca de algo que no 

sabemos. Quisiéramos conocer más sobre Leishmania, que es un parásito que puede 

causarle lesiones (granos) en la piel o una inflamación en su abdomen. Queremos 

saber cuántos niños están infectados por este parásito. Le estamos preguntando si 

quiere participar de este estudio, ya que con su ayuda podríamos entender más esta 

enfermedad. 

Quisiéramos saber si usted tiene el parásito de Leishmania. Usted puede elegir si 

desea o no participar en este estudio de investigación. Si elige participar, nosotros 

vamos a realizar unas pequeñas pruebas que nos ayudarían a diagnosticar si tiene o 

no Leishmaniasis. Lo primero es aplicarle la prueba de Montenegro que consiste en 

una inyección en su brazo que luego será revisada por el personal de salud dos días 

después. También se le tomara parte de su lesión con un instrumento de laboratorio y 

una muestra de sangre de su brazo izquierdo o derecho. Estas muestras las llevaremos 

a un laboratorio, donde realizaremos todos los estudios que nos dirán si usted tiene el 

parásito o no.  Si tiene el parásito, le avisaremos a sus padres y ellos le traerán al 

doctor para que reciba el tratamiento adecuado.  

A veces les pasan cosas a las personas que participan en estudios de investigación que 

pueden lastimarlas o hacer que se sientan mal. Estas cosas se llaman riesgos. Los 

riesgos de este estudio son que le puede doler el brazo y/o enrojecimiento en el lugar 

donde lo pinchemos. También puede ponerse morado el lugar donde le tomemos la 

muestra. Donde le tomemos parte de su lesión se puede producir un pequeño sangrado 

cuando se le tome la muestra para evitar esta situación cubriremos la lesión con una 

gaza y esparadrapo. Si usted se siente enferma/o y/o dolorida/o, debe decirle a sus 

padres.  

Este estudio nos ayudará a saber si usted tiene este parásito. Si lo tuviese recibirá los 

remedios necesarios para que no se enferme. Además, aprenderemos cosas que nos 

ayudarán a que otros niños no se infecten con este parásito. Este estudio enseñará a la 

gente la importancia que tiene esta enfermedad gracias a tu participación.  



 
 

 

Puede hacer preguntas en cualquier momento. Puede también preguntar ahora si lo 

desea. O después. Puede preguntarme a mí o puede hablar con cualquier otra persona 

en cualquier momento que dure el estudio. 

  

Si tiene preguntas sobre el estudio o cualquier problema que tenga usted o sus padres 

puede llamar al Dr. Concepción Zúniga al celular # 99322424 o con el Dr. Wilfredo 

Sosa al teléfono del trabajo-Universidad Nacional Autónoma de Honduras # 2232-

5836, ó celular # 99633525. 

Usted no tiene obligación de participar en el estudio si no quiere. Nadie se va a enojar 

con usted si no participa. Solamente le pedimos que nos lo diga. Y, en el caso que 

acepte participar, recuerde que puede cambiar de opinión si decide que no quiere estar 

más. 

 

Declaración de Consentimiento: 

He leído el formulario y he decidido participar en este proyecto de investigación. Me 

han explicado en forma satisfactoria sus objetivos, aspectos sobre mi participación y 

los posibles riesgos e inconvenientes. Entiendo que puedo abandonar el estudio en 

cualquier momento que lo desee. Mi firma también indica que he recibido copia de 

este formulario de consentimiento. 

 

____________________________________________       _____________ 

Nombre del participante         Fecha 

____________________________________________     _____________ 

Pariente/Persona legalmente autorizada (si aplica)     Fecha 

____________________________________________      _____________ 

Persona que obtiene el consentimiento                     Fecha 

 

Firma de los Investigadores o Responsables: 

“He explicado y discutido lo mejor que he podido todos los contenidos del estudio, 

incluyendo toda la información contenida en este consentimiento. Han sido respondidas 

con veracidad todas las preguntas que los sujetos del estudio, sus padres o tutores han 

realizado.” 

____________________________________________________________ 

Investigador/Persona que obtiene el consentimiento    

  

___________________________________________       _____________ 

Firma                    Fecha 

  



 
 

 

Apêndice B. Artigo 1 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Apêndice C. Artigo 2 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 


