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RESUMO 

Araujo Flores GV. Avaliação da evolução da infecção experimental in vitro e in vivo em 

hamster, Mesocricetus auratus, causada por Leishmania (L.) infantum chagasi isoladas 

de pacientes com leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea atípica no município de 

Amapala, Valle, Honduras [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2022. 

Em Honduras, a infecção por L. (L.) infantum chagasi causa além de leishmaniose 

visceral (LV), leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica (LCNU), em uma mesma 

área geográfica. Com o intuito de conhecer melhor o papel do parasito na patogenia da 

infecção causada por L. (L.) infantum chagasi na América Central, o presente estudo teve 

como objetivo a caracterização de parasitos isolados de pacientes com LV e LCNU no 

município de Amapala, Valle, Honduras; assim como a avaliação in vitro de sua interação 

com a célula hospedeira, e a avaliação in vivo da evolução da infecção experimental em 

Mesocricetus auratus por estes isolados. A hsp70 PCR-RFLP, utilizando a enzima de 

restrição HaeIII, caracterizou os isolados de sangue periférico de paciente com LV e de 

lesão cutânea de paciente com LCNU como L. (L.) infantum chagasi. Genes do maxicírculo 

mostraram a existência de duas diferentes linhagens entre a mesma espécie, L. (L.) 

infantum chagasi, uma responsável por LV no Brasil e outra por LCNU em Honduras, 

separando filogeneticamente cepas viscerotrópicas e dermotrópicas. Os LPGs de todas as 

cepas de LCNU mostraram-se mais pró-inflamatórios do que aqueles das cepas 

viscerotrópicas por sua capacidade de induzir a produção de NO, IL-6 e TNF-α em 

macrófagos peritoneais de camundongos. No estudo in vitro, foi observado índice de 

infecção de macrófagos maior a 32 °C e 34 °C para as cepas isoladas de lesão de pele de 

pacientes acometidos por LCNU, sem diferença em relação ao tempo de infecção (24 e 

48 horas). Já para as cepas viscerotrópicas, foi observado índice de infecção maior a 34 

°C e 36 °C, sendo maior ainda às 48 horas de incubação na temperatura de 36 °C. Nos 

sobrenadantes das culturas de macrófagos peritoneais de hamsters infectados com as 

diferentes cepas estudadas foram detectados baixos níveis de metabólitos derivados de 

oxigênio e de nitrogênio, assim como de citocinas inflamatórias, que não mostraram 

correlação, como o índice de infecção. No estudo in vivo, os animais infectados por via 

subcutânea com as diferentes cepas do parasito não desenvolveram lesão macroscópica 

no sítio de inoculação e as alterações histopatológicas na derme foram muito discretas. 

Em relação ao estudo histopatológico das vísceras, observou-se que o infiltrado 

inflamatório mononuclear portal e a presença de nódulos no parênquima hepático, assim 

como a proliferação de macrófagos no baço aumentaram com o tempo de evolução da 

infecção, tanto nos animais inoculados por via subcutânea, quanto intraperitoneal, com as 

diferentes cepas, dermotrópicas e viscerotrópicas. A carga parasitária no fígado dos 

animais infectados com as diferentes cepas dermotrópicas, mostrou um aumento, em 

função do tempo de infecção, independente da via de inoculação utilizada. Por outro lado, 

no baço, a carga parasitária das cepas dermotrópicas mostraram um aumento em função 

do tempo de infecção nos animais inoculados por via intraperitoneal; enquanto nos 

animais inoculados por via subcutânea além das cepas dermotrópicas, a cepa LV-3 

também mostrou um aumento da carga parasitária em função do tempo. A imunidade 

humoral, avaliada nos soros dos hamsters infectados com as diferentes cepas de L. (L.) 

infantum chagasi, mostrou aumento nos títulos de IgG total em função do tempo de 

infecção, independe da via de inoculação utilizada. Em relação à imunidade celular, não 

observamos aumento ou diminuição expressivos de citocinas pró e anti-inflamatórias em 



 

 
 

relação ao controle saudável, com exceção de IL-10 que se mostrou mais evidente em 

todos os grupos experimentais. Em conjunto, nossos resultados mostram diferenças 

genotípicas e fenotípicas entre parasitos isolados de pacientes com leishmaniose visceral 

e leishmaniose cutânea não ulcerada, que refletiram parcialmente na infecção in vitro, 

porém não na infecção in vivo, onde uma complexidade maior de elementos da resposta 

imune concorre para a suscetibilidade do hospedeiro vertebrado à infecção por L. (L.) 

infantum chagasi.  

 

Descritores: Leishmaniose cutânea; Leishmaniose visceral; Leishmania infantum 

chagasi; Mesocricetus auratus; Patologia; Imunidade.  



 

 
 

ABSTRACT 

Araujo Flores GV. Evaluation of the evolution of the in vitro and in vivo experimental 

infection in hamsters, Mesocricetus auratus, caused by Leishmania (L.) infantum chagasi 

isolated from patients with visceral leishmaniasis and atypical cutaneous leishmaniasis 

in the municipality of Amapala, Valle, Honduras [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

In Honduras, infection by L. (L.) infantum chagasi causes, in addition to visceral 

leishmaniasis (VL), non-ulcerated or atypical cutaneous leishmaniasis (NUCL), in the 

same geographic area. To better understand the role of the parasite in the pathogenesis of 

infection caused by L. (L.) infantum chagasi in Central America, the present study aimed 

to characterize parasites isolated from patients with VL and NUCL in the municipality of 

Amapala, Valle, Honduras; as well as to evaluate its in vitro interaction with the host cell, 

and the in vivo evolution of the experimental infection in Mesocricetus auratus. The 

hsp70 PCR-RFLP, using the restriction enzyme HaeIII, characterized the isolates from 

peripheral blood of VL patient and skin lesions from patients with NUCL as L. (L.) 

infantum chagasi. Maxcircle genes showed the existence of two different lineages within 

the same species, L. (L.) infantum chagasi, one responsible for VL in Brazil and another 

for NUCL in Honduras, phylogenetically separating viscerotropic and dermotropic 

strains. The LPGs from all LCNU strains showed to be more pro-inflammatory than those 

from viscerotropic strains by their ability to induce the production of NO, IL-6 and TNF-

α in mouse peritoneal macrophages. In in vitro study, a higher macrophage infection 

index was observed at 32 °C and 34 °C for strains isolated from skin lesions of patients 

affected by NUCL, with no difference in the time of infection (24 and 48 hours). 

Regarding viscerotropic strains, a higher infection index was observed at 34 °C and 36 

°C, which was even higher 48-hour incubation at 36 °C. In the supernatants of cultures 

of hamster peritoneal macrophages infected with the different strains studied, low levels 

of oxygen and nitrogen-derived metabolites, as well as inflammatory cytokines, were 

detected, which did not show a correlation with the infection index. In the in vivo study, 

animals subcutaneously infected with the different strains did not develop macroscopic 

lesions at the inoculation site and histopathological changes in the dermis were very 

slight. Regarding the histopathological study of the viscera, we observe that the portal 

mononuclear inflammatory infiltrate and the presence of nodules in the hepatic 

parenchyma, as well as the proliferation of macrophages in the spleen, increased with the 

evolution of the infection, in animals inoculated subcutaneously and intraperitoneally, 

with different strains, dermotropic and viscerotropic. The parasite load in the liver of the 

animals infected with the different dermotropic strains showed an increase with the time 

of infection, regardless of the inoculation route used. On the other hand, in the spleen, the 

parasitic load of dermotropic strains showed an increase in the time of infection in animals 

inoculated intraperitoneally; while in animals inoculated subcutaneously in addition to 

the dermotropic strains, the LV-3 strain also showed an increase in the parasite load as a 

function of time. Humoral immunity, evaluated in the sera of hamsters infected with the 

different strains of L. (L.) infantum chagasi, showed an increase in total IgG titers as a 

function of the time of infection, regardless of the inoculation route used. Regarding 

cellular immunity, we did not observe an expressive increase or decrease of pro and anti-

inflammatory cytokines in relation to the healthy control, except for IL-10 that was more 

evident in all experimental groups. Taken together, our results show genotypic and 

phenotypic differences between parasites isolated from visceral leishmaniasis and non-



 

 
 

ulcerated cutaneous leishmaniasis patients, which partially reflected in in vitro infection, 

but not in vivo infection where a greater complexity of immune response elements 

competes for susceptibility of the vertebrate host to infection by L. (L.) infantum chagasi. 

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

chagasi; Mesocricetus auratus; Pathology; Immunity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por parasito protozoário do 

gênero Leishmania, que inclui diversas espécies, transmitidos ao homem pela picada de 

flebotomíneos fêmeas infectadas, pertencentes ao gênero Lutzomyia no continente 

americano (KILLICK-KENDRICK, 1990a; LAINSON; SHAW, 1987). As 

manifestações clínicas dependem da espécie do parasito, virulência da cepa, quantidade 

do parasito inoculado, do vetor e, especialmente, das condições imunológicas do 

hospedeiro, as quais variam desde a leishmaniose cutânea (LC), a forma mais comum da 

doença, até a leishmaniose visceral (LV), a forma mais grave da doença e fatal se não 

tratada (BRUZUAL; ARCAY; DE LA PARTE-PÉREZ, 2008; DE LIMA, 2008; O.M.S., 

2010).  

 

1.1. EPIDEMIOLOGIA 

 

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

endemias prioritárias de saúde pública global, devido à sua ampla distribuição mundial 

em 102 países, com maior frequência em países em desenvolvimento. Estima-se que, 

aproximadamente, 350 milhões de indivíduos estão expostos a risco de infecção, 90% dos 

casos de LV no mundo ocorrerem em 6 países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão 

e Sudão do Sul; e mais de 70% dos casos LC ocorrem em 10 países: Afeganistão, Argélia, 

Brasil, Colômbia, Costa Rica, Etiópia, República Islâmica do Irã, Peru, Sudão e 

República Árabe Síria. Na região das Américas, os casos de leishmaniose são registrados 

desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, com exceção do Chile, uma vez 
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que Uruguai notificou seu primeiro caso humano de leishmaniose visceral em dezembro 

de 2018 (OPS., 2019; OPS/OMS, 2014). 

Nas Américas, têm-se caracterizado três ciclos diferentes de transmissão da 

leishmaniose: o ciclo silvestre, o doméstico-rural e o doméstico-urbano. No ciclo 

silvestre, a infecção humana ocorre quando o homem se adentra na floresta ou na selva e 

é picado pelo vetor infectado. Neste contexto, o homem é um hospedeiro acidental que 

não intervém no ciclo de transmissão e os animais silvestres atuam como reservatório. 

Nos ciclos doméstico-rural e o doméstico-urbano, os vetores se encontram no 

peridomicílio, o que facilita a entrada dos vetores nas casas e a transmissão da infecção 

pode ocorrer tanto para o homem, como para os animais domésticos, assim, ambos 

poderiam atuar como reservatórios do parasito (OPS., 2019).  

 

1.2. ETIOLOGIA   

 

 Os parasitos do gênero Leishmania são um grupo de protozoários flagelados da 

família Trypanosomatidae e ordem Kinetoplastida. Estes parasitos são transmitidos pelo 

vetor flebotomíneo, o qual é classificado dentro do gênero Phlebotomus no Velho Mundo 

e Lutzomyia, no Novo Mundo (AKHOUNDI et al., 2016; ESPINOSA et al., 2016; 

KILLICK-KENDRICK, 1990a; LAINSON; SHAW, 1987; OPS., 2019). Para manter o 

ciclo de transmissão do parasito, temos como reservatórios aqueles animais vertebrados 

que albergam o parasito, e permitem que os vetores se infectem. Existe uma ampla 

variedade de animais domésticos, peridomésticos e silvestres que estão implicados como 

reservatórios de Leishmania, e dependendo da fonte de infecção para o vetor, podemos 

ter uma transmissão de caráter zoonótico, cujos reservatórios são animais silvestres, 



4 
 

 
 

domésticos ou peridomésticos; ou antroponótico, cujo reservatório é o ser humano 

(BERNAL et al., 2010; EZQUERRA, 2001; O.M.S., 2010). 

 O gênero Leishmania compreende cerca de 22 espécies patogênicas ao homem, 

as quais são divididas em dois subgêneros dependendo do local e do tipo de 

desenvolvimento do parasito no intestino do vetor flebotomíneo (KILLICK-KENDRICK, 

1990a; LAINSON et al., 1979; LAINSON; SHAW, 1987). Subgênero Leishmania 

(SAF’JANOVA, 1982) com desenvolvimento no intestino anterior (suprapilária) dos 

flagelados e subgênero Viannia (LAINSON; SHAW, 1987) com multiplicação no 

intestino posterior (peripilária). Recentemente, Espinosa e colaboradores (ESPINOSA et 

al., 2016) propõem uma revisão da chave taxonômica, onde o gênero Leishmania é 

dividido em Euleishmania e Paraleishmania. 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).  

 No Novo Mundo, os parasitos do subgênero Leishmania causam doença cutânea, 

como: L. (L.) mexicana, L. (L.) amazonensis, e L. (L.) venezuelensis e sistêmica visceral, 

como: L. (L.) infantum chagasi; enquanto os parasitos do subgênero Viannia causam 

somente doença cutânea, entre eles: L. (V.) 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. Retângulo azul sinalizando espécies do Velho Mundo e vermelho do Novo Mundo. Fonte: 

Adaptado de (AKHOUNDI et al., 2016). 
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1.2.1. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Os parasitos do gênero Leishmania são protozoários digenéticos, o que quer dizer 

que durante o seu ciclo de vida, duas formas ou estágios podem ser observados. Uma 

delas é a forma amastigota (Figura 2A): que se apresenta tipicamente em forma ovoide 

ou esférica, na qual se distingue a membrana citoplasmática, onde podemos encontrar 

vacúolos, um único núcleo, que se apresenta esférico ou ovoide, disposto, em geral, em 

um dos lados da célula, e o cinetoplasto em forma de um bastão pequeno, situado, na 

maioria das vezes, próximo do núcleo; não há flagelo livre, mas apenas um rudimento 

que está presente na bolsa flagelar, uma pequena invaginação da superfície do parasito. 

Este estágio é intracelular obrigatório e se multiplica no interior das células do sistema 

fagocítico mononuclear, principalmente nos macrófagos, nos hospedeiros vertebrados. O 

tamanho varia de acordo com a espécie, medindo entre 1,5-3,0 × 3,0-6,5 µm. E a outra 

forma ou estágio é a promastigota (Figura 2B), encontrada no trato digestório das fêmeas 

do hospedeiro invertebrado. São formas alongadas em cuja região anterior emerge um 

flagelo livre. No citoplasma, se observam granulações azurófilas e pequenos vacúolos. O 

núcleo assemelha-se ao existente na forma amastigota; situa-se na região anterior, 

variando bastante na sua posição. O tamanho das formas promastigotas é variável, mesmo 

dentro de uma mesma espécie, seja no tubo digestório do inseto vetor ou em cultura, 

medindo entre 16,0-40,0 µm de comprimento × 1,5-3,0 µm de largura, incluindo o 

flagelo, que frequentemente é maior que o corpo. Tanto a forma promastigota como a 

amastigota multiplicam-se por divisão binária (BERNAL et al., 2010; GENARO; REIS, 

2005; OPS., 2019; ROSS, 1903). 

 



7 
 

 
 

 
Figura 2. Formas evolutivas de Leishmania spp.: (A) Forma amastigota e (B) Forma 

promastigota. (Giemsa, ×1000). Fonte: Araujo, arquivo pessoal. 

 

 

 Uma característica importante de Leishmania é a presença de uma rede de DNA 

localizada dentro da mitocôndria (cinetoplasto), denominado DNA do cinetoplasto 

(kDNA), o qual é uma rede complexa composta por dois tipos de moléculas de DNA 

circular concatenadas entre si, os maxicírculos e os minicírculos. O maxicírculo está 

presente de 20 a 50 cópias com tamanhos específicos dependendo da espécie, variando 

de 20 a 40 kb, contêm dois RNAs ribossômicos (rRNA), alguns RNA guias e codificam 

18 genes estruturais, incluindo as proteínas ribossômicas 12S e 9S, várias enzimas da 

cadeia respiratória mitocondrial, como o citocromo b (CyB), subunidades I, II e III do 

citocromo c oxidase (COI, COII, COIII) e subunidades NADH desidrogenase 1, 3, 4, 7, 

8 e 9 (ND1, ND3, ND4, ND7, ND8 e ND9), além de quatro quadros de leitura abertos 

conhecidos como MURF1, MURF2, MURF4 ou ATPase 6 e MURF5. Por outro lado, o 

minicírculo está presente em várias milhares de cópias (10000-20000). Eles codificam 

para RNA guia envolvidos na maturação de RNAs mensageiros do maxicírculo por meio 

de um mecanismo de edição de RNA (CAMACHO et al., 2019; JENSEN; ENGLUND, 

2012; KOCHER et al., 2018; LIVINGSTON et al., 1980; NOCUA et al., 2011; 
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RODGERS; POPPER; WIRTH, 1990; SIMPSON; SIMPSON; LIVINGSTON, 1982; 

SIMPSON, 1979). 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS DO AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Os parasitos do gênero Leishmania, nas diferentes formas evolutivas, apresentam, 

em sua superfície, uma variedade de moléculas muito importantes para a relação dos 

parasitos com os seus hospedeiros (vertebrado e invertebrado), determinando a virulência, 

infectividade, sobrevida e patogênese. As formas flageladas expressam, entre outras 

moléculas, um complexo lipofosfoglicano, o LPG, e dentre as proteínas, uma 

metaloprotease, a glicoproteína de 63 kDa (gp63), que é encontrada em ambas as formas 

ou estágios do parasito (GENARO; REIS, 2005).  

O lipofosfogligano é a principal macromolécula expressa em toda a superfície do 

parasito incluindo o flagelo. O LPG desempenha um papel fundamental na interação 

parasito-hospedeiro, atua na proteção dos diferentes estágios de desenvolvimento do 

parasito no ambiente hostil do hospedeiro e está organizado como um glicocálice 

filamentoso densamente compactado (NADERER; VINCE; MCCONVILLE, 2004). A 

estrutura básica do LPG bioquimicamente é constituída por quatro domínios: 1. Uma 

âncora lipídica caracterizada por um 1-O-alquil-2-liso-fosfatidilinositol, 2. Um núcleo de 

glicano, constituído pela estrutura Gal(α1,6)Gal(α1,3)Galf(β1,3)[Glc(α1)-

PO4]Man(α1,3)Man(α1,4)-GlcN(α1), 3. Unidades de repetição de “back-bone” (Gal 

(β1,4)Man(α1)-PO4) e 4. Uma estrutura oligossacarídeo neutro terminal (cap). No 

hospedeiro invertebrado, o reconhecimento dos sítios de adesão do parasito no epitélio da 

parede intestinal do inseto vetor é mediado pelo LPG, o qual é uma molécula crucial para 
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a prevenção da perda de infecção durante o repasto sanguíneo; já no hospedeiro 

vertebrado, constitui a primeira interação parasito-hospedeiro na derme, imediatamente 

depois da inoculação do parasito pelo inseto vetor. Deste modo, o LPG é o primeiro alvo 

na resposta imune e, ao mesmo tempo, uma barreira que protege o parasito do ataque do 

sistema imunológico do hospedeiro. O LPG é responsável por diferentes mecanismos de 

escape do parasito entre eles: a) evita a lise do parasito pelo sistema complemento, seja 

na prevenção do ataque das moléculas do complemento ou pela inativação direta da união 

do complexo do complemento na superfície das promastigotas, b) adesão e entrada no 

macrófago, c) proteção contra dano proteolítico nos vacúolos ácidos, d) inibição da 

maturação do fagossoma, e) modulação da produção de óxido nítrico (NO) e IL 

(interleucina)-12, f) inibição da proteína quinase C, g) indução de armadilhas 

extracelulares neutrofílicas (NETs, do inglês: neutrophilic extracellular traps) e f) 

indução de proteína quinase R (PKR) (Figura 3) (COELHO-FINAMORE et al., 2011; DE 

ASSIS et al., 2012; FORESTIER; GAO; BOONS, 2015; MUSKUS; MARÍN VILLA; 

VILLA, 2002; NOGUEIRA et al., 2017; SACKS; KAMHAWI, 2001; SOARES et al., 

2002). 
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Figura 3. Ilustração esquemática do LPG na interação parasito-hospedeiro: 1. No 

hospedeiro invertebrado, inibe a liberação de protease e ajuda no reconhecimento do sítio 

de adesão do parasito ao epitélio da parede intestinal do flebotomíneo. 2. No hospedeiro 

vertebrado, protege o parasito contra a lise do sistema do complemento; 3. Adesão à 

célula hospedeira através da ligação do componente iC3b do complemento aos receptores 

de complemento 1 e 3 (CR1 e CR3) e 4. Dentro da célula hospedeira, inibe a maturação 

do fagossoma, protege contra enzimas lisossômicas, inibe a síntese de citocinas e modula 

a produção de óxido nítrico. Fonte: Adaptado do acervo do Laboratório de Patologia de 

Moléstias Infecciosas (LIM50) e de FRANCO; BEVERLEY; ZAMBONI, 2012. 

 

 Por outro lado, as variações do LPG têm sido implicadas na especificidade das 

espécies de Leishmania com diferentes espécies de flebotomíneos, que promovem 

competência vetorial do hospedeiro invertebrado. Estudos mostram que a expressão de 

resíduos de βGlc nas cadeias laterais e a cap do LPG permite a adesão de Leishmania ao 

epitélio da parede intestinal do inseto vetor, porém, a ausência de resíduos de βGlc no 

LPG dos parasitos no estágio metacíclico resulta na deficiência do parasito para aderir-se 

ao epitélio da parede intestinal do inseto vetor (COELHO-FINAMORE et al., 2011; 

SOARES et al., 2002, 2005). Soares e colaboradores (2005) mostraram que em L. (V.) 

braziliensis, os resíduos de β(1,3)Glc poderiam ser responsáveis não só pela adesão do 

parasito durante a migração do intestino posterior para o intestino médio no inseto vetor, 
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assim como, também poderiam ser importantes na proteção do parasito ao sistema imune 

do hospedeiro vertebrado (SOARES et al., 2005). Além disso, tem sido descrito que o 

LPG de Leishmania pode ser um potente agonista do receptor Toll-like 2 (TLR2) em 

células “natural killer” (NK) humana e em macrófagos murinos, desencadeando a 

produção de TNF-α e IFN-γ, via proteína funcional MyD88 (COELHO-FINAMORE et 

al., 2011). Assim, com tudo isto, o LPG tem um papel bastante importante na relação 

parasito-hospedeiro nas leishmanioses (PROUDFOOT et al., 1996). 

 

1.3. CICLO DE VIDA 

 

O ciclo biológico dos parasitos do gênero Leishmania ocorre quando a fêmea do 

flebotomíneo realiza sua alimentação sanguínea em um hospedeiro vertebrado infectado 

e ingere células com formas amastigotas do parasito. Dentro do tubo digestório do inseto 

vetor, ocorre a lise destas células, liberando as amastigotas que se transformam 

rapidamente em promastigotas procíclicas, as quais se multiplicam por divisão binária e 

colonizam diferentes regiões do tubo digestório do vetor, dependendo da espécie do 

parasito, diferenciando-se em promastigotas metacíclicas, formas infectivas do parasito. 

Por outro lado, a infecção no hospedeiro vertebrado estabelece-se no momento em que a 

fêmea do flebotomíneo infectada realiza sua alimentação sanguínea, a qual possui um 

aparelho bucal muito curto e adaptado para dilacerar o tecido do hospedeiro, formando 

condições para obter o sangue durante sua alimentação. Neste momento, são regurgitadas 

as formas promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro junto com a saliva, a qual 

exerce um papel importante como anticoagulante, vasodilatador e antiagregador de 

plaquetas, favorecendo o fluxo de sangue e linfa intersticial para sua alimentação. Uma 



12 
 

 
 

vez inoculadas, as promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos, alojando-se no 

interior dos vacúolos parasitóforos onde se transformam em amastigotas e multiplicam-

se por divisão binária até lisar o macrófago. As amastigotas livres infectam ou invadem 

outros macrófagos que são recrutados para o sítio da infecção. Quando outro 

flebotomíneo realiza sua alimentação sanguínea em um hospedeiro infectado, ingere 

células contendo as formas amastigotas, mantendo desta forma, o ciclo de vida do parasito 

(Figura 4) (EZQUERRA, 2001; GENARO; REIS, 2005; KAMHAWI, 2006; KILLICK-

KENDRICK, 1990b). 
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Figura 4. Ciclo biológico de Leishmania spp.: 1 e 2. O hospedeiro vertebrado é infectado 

quando a fêmea do flebotomíneo inocula as formas promastigotas metacíclicas na pele, 

estas formas são fagocitadas pelos macrófagos que estão presentes no sítio de inoculação; 

3. Dentro do macrófago, eles se transformam em amastigotas; 4, 5 e 6. Após sucessivas 

divisões binárias dentro do fagolisossoma, os inúmeros parasitos provocam um aumento 

da pressão intracitoplasmática no interior do macrófago, rompendo, assim, a célula 

hospedeira e novos macrófagos são infectados; 7. Quando o vetor realiza sua alimentação 

sanguínea no hospedeiro vertebrado infectado ingere células contendo as formas 

amastigotas; 8. No intestino do vetor, as amastigotas se transformam em promastigotas 

procíclicas e se multiplicam por divisão binária e 9. As promastigotas procíclicas se 

transformam em promastigotas metacíclicas (forma infectiva), assim quando o 

flebotomíneo realiza uma nova alimentação sanguínea inocula as promastigotas na pele 

do hospedeiro vertebrado desta forma mantendo o ciclo de vida. Fonte: Adaptado do livro 

‘‘Canine and Feline Infectious Diseases’’ 2014. 
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1.4. PATOGENIA 

 

Na leishmaniose, as primeiras etapas da relação parasito-hospedeiro são 

fundamentais para determinar o resultado da infecção com ou sem o estabelecimento da 

doença. O sucesso na eliminação de Leishmania depende de uma ação coordenada de 

vários elementos do sistema imune inato e adaptativo. Desde a entrada do parasito, na 

forma promastigota, na pele do hospedeiro até sua transformação em amastigota dentro 

da sua célula hospedeira, o controle da infecção ou o estabelecimento da doença 

dependerá da habilidade das leishmanias de evadir ou não a imunidade desencadeada pelo 

hospedeiro frente aos antígenos apresentados (ANTONELLI et al., 2004; BOGDAN; 

RÖLLINGHOFF, 1998; CARVALHO et al., 2012; KAYE; SCOTT, 2011; MUTISO et 

al., 2013; SILVEIRA et al., 2008, 2009; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007).  

 

1.5. RESPOSTA IMUNE 

 

 A resposta imune nas leishmanioses é bastante complexa, enquanto em alguns 

casos pode ocorrer uma cura espontânea, em outros ocorre uma resposta imune 

exacerbada, que caracteriza a resistência ou a susceptibilidade do hospedeiro ao parasito, 

respectivamente, na dependência de sua interação com os diferentes tipos celulares 

envolvidos na resposta imune do hospedeiro (ANTONELLI et al., 2004; CARVALHO et 

al., 2012; MUTISO et al., 2013). Na infecção por Leishmania um dos maiores desafios 

da resposta imune do hospedeiro é controlar os mecanismos de evasão destes parasitos 

intracelulares (GURUNG; KANNEGANTI, 2015). Assim, a lise de Leishmania requer 



15 
 

 
 

uma participação coordenada de elementos da imunidade inata, os quais são ativados na 

face inicial da infecção, e das células da imunidade adaptativa que são a segunda linha de 

defesa (DOS SANTOS MEIRA; GEDAMU, 2019; GABRIEL et al., 2019).  

 Uma vez que as formas promastigotas de Leishmania spp. são inoculadas na 

derme do hospedeiro pelo vetor, durante seu repasto sanguíneo, diferentes elementos da 

resposta imune inata, como sistema do complemento, neutrófilos, células Natural Killer 

e células dendríticas (CD), podem interagir com o parasito e seus antígenos e controlar, 

ou não, a infecção dependendo de sua ativação (DOS SANTOS MEIRA; GEDAMU, 

2019; LÓPEZ; RESTREPO, 2000; MUTISO et al., 2013; SILVEIRA et al., 2008). 

 Na fase inicial da infecção por Leishmania, as formas promastigotas ativam o 

sistema do complemento, o qual pode promover a lise extracelular dos parasitos ou 

facilitar sua fagocitose através da opsonização. O sistema do complemento pode ser 

ativado por três vias: clássica, da lectina ou alternativa. Assim, anticorpo unido ao 

patógeno desencadeia a via clássica do complemento, enquanto união da manose à lectina 

ativa a via das lectinas. Por outro lado, a via alternativa do complemento não requer a 

união do anticorpo ou da lectina, esta via é diretamente ativada pelo patógeno. Uma vez 

ativado o sistema do complemento, independentemente da via de ativação utilizada, 

desencadeia a cascada proteolítica a qual gera moléculas tais como anafilotoxinas, 

opsoninas e o complexo de ataque à membrana, moléculas estas envolvidas na indução 

de lise celular  (DUNKELBERGER; SONG, 2010; GABRIEL et al., 2019; GURUNG; 

KANNEGANTI, 2015; MOSSER et al., 1986; MOSSER; BRITTINGHAM, 2002; 

MOSSER; EDELSON, 1984). Porém, o parasito é capaz de ativar mecanismos de 

sobrevida e inibir a cascata do complemento (GABRIEL et al., 2019; ROSSI; FASEL, 

2017), e evitar o efeito destrutivo da ativação do sistema complemento (MOSSER; 

BRITTINGHAM, 1997).   
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 Na interação Leishmania-complemento, o fragmento hemoliticamente ativo do 

sistema complemento (C3b), uma das opsoninas mais potentes, se deposita na superfície 

do parasito, podendo causar sua destruição ou facilitar sua fagocitose pelos macrófagos 

(MOSSER; BRITTINGHAM, 1997). A molécula de LPG, altamente expressa na 

superfície das promastigotas metacíclicas, interfere com a inserção do complexo de 

ataque à membrana e tem um papel importante na sobrevida do parasito no ambiente 

hostil e na luta contra a resposta imune do hospedeiro (TURCO, 1988; WALKER et al., 

2013). Além disso, a gp63 cliva C3b depositado na superfície de Leishmania, para o 

fragmento hemoliticamente inativo do sistema complemento (iC3b). Assim, o LPG e a 

gp63 facilitam a entrada do parasito nos macrófagos, por meio da interação dos receptores 

CR1 que atua no sítio de adesão de Leishmania-opsonizada e o CR3 que facilita a 

internalização do parasito, ambos receptores do complemento estão presentes na 

superfície do macrófago. Desta maneira, o parasito entra de forma silenciosa na célula 

hospedeira, já que desencadeia uma menor resposta oxidativa dentro do macrófago 

favorecendo assim sua sobrevivência (GURUNG; KANNEGANTI, 2015; LAURENTI 

et al., 2004; LÓPEZ; RESTREPO, 2000; MOSSER; BRITTINGHAM, 1997; MOSSER; 

EDELSON, 1984; MUTISO et al., 2013; NYLÉN; GAUTAM, 2010; RUSSELL; 

TALAMAS-ROHANA, 1989; SILVEIRA et al., 2008; WRIGHT; SILVERSTEIN, 

1983).   

 Em relação às células da resposta imune inata, os neutrófilos desempenham um 

papel crítico como a primeira linha de defesa contra microrganismos, são massiva e 

rapidamente recrutados para o sítio de infecção e bem conhecidos por suas funções 

antimicrobianas, desempenhando um papel decisivo na defesa inata do hospedeiro contra 

uma variedade de patógenos, incluindo Leishmania (CARLSEN et al., 2015; REGLI et 

al., 2017). Os neutrófilos são algumas das primeiras células a serem infectadas por 
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Leishmania spp., sua função fagocítica contribui no início da inflamação, e este processo 

é essencial para iniciar a resposta imune (CARVALHO et al., 2012; CHARMOY et al., 

2010; KAYE; SCOTT, 2011; NYLÉN; GAUTAM, 2010). Fisiologicamente, possuem 

um período de vida curto, cerca de 6h, e são constitutivamente programados para morrer 

por apoptose. Essas células possuem um arsenal de armas que inclui fagocitose e, 

subsequente, degradação de microrganismos nos fagolisossomos, onde os grânulos se 

fundem para liberar rapidamente seus agentes microbicidas. Os neutrófilos podem 

degranular seu conteúdo de grânulos no microambiente local e podem lisar patógenos 

através da produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) ou por indução de NETosis, 

um mecanismo de morte celular que libera armadilhas extracelulares neutrofílicas 

(NETs). As NETs são definidas como uma rede composta basicamente por cromatina e 

proteínas granulares, que permitem capturar e imobilizar os patógenos no sítio de 

infecção, impedindo sua propagação. Os neutrófilos podem secretar uma grande 

variedade de citocinas e quimiocinas, que estão envolvidas na ativação e/ou recrutamento 

de outras células da imunidade inata, contribuindo assim para a formação e 

desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa (AFONSO et al., 2008; 

BRINKMANN et al., 2004, 2010; CARLSEN et al., 2015; DOS SANTOS MEIRA; 

GEDAMU, 2019; FUCHS et al., 2007; GABRIEL et al., 2019; REGLI et al., 2017). 

 Laufs e colaboradores observaram em estudo experimental in vitro e in vivo que 

parasitos de L. (L.) major podem sobreviver dentro dos neutrófilos após 24 horas de 

infecção sem sofrer nenhuma alteração morfológica. Os autores sugerem um possível 

duplo papel dos neutrófilos na interação com parasitos de L. (L.) major, por um lado, 

essas células lisam parasitos intracelulares, tendo um papel na fase inicial contra este 

patógeno. Por outro lado, os neutrófilos podem funcionar como células hospedeiras 

temporárias provendo um meio intracelular para a sobrevida dos parasitos dentro das 
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primeiras horas/dias após a infecção (LAUFS et al., 2002). Posteriormente, Van 

Zandbergen e colaboradores mostraram que na infecção por Leishmania, este parasito 

pode sobreviver até 42 horas após a infecção dentro dos neutrófilos apoptóticos, sem 

perder o flagelo e sem se transformar em amastigota (VAN ZANDBERGEN et al., 2004). 

Os neutrófilos apoptóticos infectados contendo formas de Leishmania intactas podem ser 

fagocitados pelos macrófagos, podendo atuar como “Cavalos de Troia” favorecendo uma 

entrada silenciosa do parasito dentro do macrófago. Este método de entrada promove a 

sobrevida do parasito através de pelo menos dois mecanismos. Primeiro, os parasitos 

intracelulares no neutrófilo não têm uma interação física direta com os receptores da 

superfície dos macrófagos e, consequentemente, a ativação do macrófago não ocorre. O 

segundo mecanismo, a fagocitose de células apoptóticas silencia o macrófago e o 

mecanismo efetor não é ativado contra os parasitos intracelulares. Deste modo, os 

neutrófilos proveem um abrigo temporário perfeito para preservar Leishmania de um 

ambiente extracelular hostil antes da sua entrada na célula hospedeira final, o macrófago   

(DOS SANTOS MEIRA; GEDAMU, 2019; LASKAY; VAN ZANDBERGEN; 

SOLBACH, 2008; REGLI et al., 2017; RITTER; FRISCHKNECHT; VAN 

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

 Seguindo com a primeira linha de defesa na resposta imune frente à infecção por 

Leishmania spp. as células Natural Killer desempenham um papel importante na fase 

inicial da infecção, antes do desenvolvimento e expansão de células T específicas para 

patógenos, restringindo a disseminação precoce dos parasitos e controlando o tamanho 

da lesão por meio da ativação de mecanismos leishmanicidas (ARANHA et al., 2005; 

LASKAY; RÖLLINGHOFF; SOLBACH, 1993). As células NK são uma fonte primária 

de IFN-γ, em resposta ao estímulo de IL-12 produzida por células apresentadoras de 

antígeno (APC), que favorece a diferenciação de células T CD4+ para o tipo Th1 



19 
 

 
 

(ARANHA et al., 2005; GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 2013; LASKAY; 

RÖLLINGHOFF; SOLBACH, 1993; MANETTI et al., 1993). Além disso, o IFN-γ 

ativará macrófagos infectados, resultando na síntese de intermediários de nitrogênio e 

reativos de oxigênio, e consequentemente, na lise dos parasitos intracelulares (BOGDAN, 

2012; CARVALHO et al., 2012; GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 2013; LIEKE et al., 

2011; MUTISO et al., 2013; NYLÉN; GAUTAM, 2010).  

 Outra população celular importante na defesa contra patógenos intracelulares são 

as células dendríticas, as quais são células apresentadoras de antígenos professionais 

especializadas em captura e processamento de antígenos, migram da pele para os órgãos 

linfoides secundários e apresentam antígenos aos linfócitos T naïve, sendo assim, as CD 

exercem um papel sentinela do sistema imune (BRANDONISIO; SPINELLI; PEPE, 

2004; GHOSH; BANDYOPADHYAY, 2004; LIU; UZONNA, 2012; MOLL, 2000). As 

células dendríticas sobrevivem nos tecidos e órgãos linfoides como células imaturas. O 

reconhecimento e internalização de estruturas microbianas induz à maturação das CD, 

um processo que é acompanhado pela migração destas células dos tecidos periféricos até 

as áreas de células T dos órgãos linfoides. Além disso, as CD são a principal fonte de IL-

12 na infecção por Leishmania e essenciais para uma resposta imune efetiva, 

desempenhando uma tarefa crítica em conectar a resposta imune inata com a adaptativa, 

na qual além de apresentar os antígenos aos linfócitos T, também proveem informação 

das características dos patógenos para desenvolver uma apropriada resposta imune 

mediada por células dominada pela presença de IFN-γ (BANCHEREAU; STEINMAN, 

1998; CARVALHO et al., 2012; GUTIÉRREZ-KOBEH et al., 2018; MOLL, 2000, 2003; 

VALLADEAU; SAELAND, 2005).  

 Porém, alguns parasitos de Leishmania acabam sobrevivendo e evadindo desta 

primeira linha de defesa, assim, o início da resposta imune especifica é necessária para 
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combater a infecção. Essa resposta é associada com a ativação de diferentes células 

efetoras como os linfócitos T e B, os quais são capazes de reconhecer antígenos 

microbianos, e gerar células de memória que preveem infecções subsequentes contra o 

mesmo parasito (MOLL, 2003). O sistema imune inato e adaptativo formam uma 

maquinaria complexa de defesa do hospedeiro contra Leishmania.  

 Uma vez que as CDs ativadas migram da pele aos linfonodos regionais ocorre a 

apresentação de antígenos de Leishmania ligados às moléculas de complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) classe II aos linfócitos T CD4+ e às moléculas de MHC 

classe I aos linfócitos T CD8+ (BERTHOLET et al., 2006; BOGDAN; RÖLLINGHOFF, 

1998; KAYE; SCOTT, 2011; KEDZIERSKI; EVANS, 2014; STÄGER; RAFATI, 2012). 

Estudos, particularmente com modelo experimental com L. (L.) major, têm gerado grande 

parte do conhecimento sobre imunidade na leishmaniose. Estes modelos experimentais 

têm estabelecido a dicotomia entre resistência mediada por resposta Th1 e 

susceptibilidade à infecção mediada por resposta Th2 (ABBAS; MURPHY; SHER, 1996; 

ALEXANDER; BRYSON, 2005; MOSMANN et al., 1986; SCOTT, 1998, 2003; 

TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). Assim, a resposta imune específica é mediada, 

principalmente, por duas subpopulações funcionais de células T CD4+, diferenciadas pela 

produção de citocinas. 

 Classicamente, células T CD4+ do tipo Th1 secretam ativadores da imunidade 

mediada por células, tais como IL-2, IL-12, IFN-γ e TNF-α. A produção de IFN-γ ativa 

macrófagos, o que resulta na produção de óxido nítrico e junto ao estresse oxidativo, 

representam um importante mecanismo de eliminação dos parasitos intracelulares. 

Estudos em modelo experimental, camundongos C57BL/6 infectados com L. (L.) major 

desenvolvem lesões que se curam espontaneamente associadas a uma forte imunidade 
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mediada por células. Esta resistência à infecção é mediada por células Th1, que produzem 

INF-γ, o qual induz à produção de óxido nítrico em células fagocíticas, principalmente 

macrófagos, e consequentemente, leva à lise parasitária. Por outro lado, células T CD4+ 

do tipo Th2 secretam citocinas, como IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 e fator de 

transformação do crescimento (TGF)-β, com capacidade reguladora e inibidora, por um 

lado, estimula a imunidade humoral, e por outro, inibe a função de IFN-γ (principal 

ativador de macrófagos) e, consequentemente, desativa o macrófago; e desta maneira, 

contribui para a sobrevivência do parasito dentro dos macrófagos. O desenvolvimento da 

resposta humoral é caracterizado pela proliferação e ativação de linfócitos B, com 

consequente produção de anticorpos, principalmente imunoglobulina (Ig) G, que não são 

capazes de neutralizar o parasito, por ser intracelular, e está relacionado ao 

estabelecimento e desenvolvimento da doença. Camundongos BALB/c são susceptíveis 

à infecção com L. (L.) major desenvolvendo lesões metastáticas associadas a uma falha 

no desenvolvimento da resposta imune mediada por células  (BOGDAN; 

RÖLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000; CARVALHO et al., 2012; KAYE; SCOTT, 

2011; KEDZIERSKI; EVANS, 2014; MUTISO et al., 2013; ROGERS et al., 2002; 

SCOTT et al., 1988; SCOTT, 1989, 1998, 2003, 2005; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 

2007).  

 Outra população celular importante associada à resistência e susceptibilidade na 

leishmaniose são os linfócitos T CD8+. Duas funções principais destas células são a 

atividade citotóxica e a produção de citocinas, as quais podem contribuir no resultado na 

infecção por Leishmania (HUBER et al., 1998; KEDZIERSKI; EVANS, 2014; NOVAIS; 

SCOTT, 2015; STÄGER; RAFATI, 2012). A habilidade dos linfócitos T CD8+ nos 

mecanismos protetores ou patológicos está diretamente relacionada com suas funções 
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efetoras; são protetoras quando produzem IFN-γ, o qual além de ativar macrófagos para 

lise parasitária, também promove a diferenciação de células Th0 em células Th1. No 

entanto, as células T CD8 exercem um papel patológico quando apresentam um fenótipo 

citotóxico ou citolítico, no qual incrementam a morte celular, levando à uma resposta 

inflamatória exacerbada que promove o dano tecidual (NOVAIS; SCOTT, 2015; RUIZ; 

BECKER, 2007).  

 As células T regulatórias (Treg) e células produtoras de IL-17 têm um papel 

importante na regulação da resposta imune sendo capaz de reconhecer antígenos e regular 

a resposta de células T efetoras independente da polarização Th1/Th2 (ANTONELLI et 

al., 2004; CARNEIRO et al., 2009; MUTISO et al., 2013). Células T regulatórias são 

essenciais no controle de uma resposta imune excessiva contra microrganismos ou 

autoantígenos. Estas células atuam em conjunto com as células T efetoras na modulação 

da resposta imune celular. Assim, o papel das células Treg é mediado pela secreção de 

citocinas regulatórias tais como IL-10 e TGF-β, a quais afetam diretamente a atividade 

de células T efetoras e das APC. Estudos têm indicado que células Treg e T efetoras são 

encontradas na leishmaniose crônica, sugerindo a persistência de Leishmania no sítio da 

infecção, que em alguns casos, é necessária para a manutenção da imunidade protetora. 

Deste modo, as células Treg podem controlar o balanço da resposta imune celular 

estabelecida entre o patógeno e seu hospedeiro, mediando um equilíbrio que pode chegar 

a ser mutuamente benéfico (ASKENASY; KAMINITZ; YARKONI, 2008; BELKAID, 

2007; BELKAID; TARBELL, 2009; CAMPANELLI et al., 2006; CARNEIRO et al., 

2009; MELO; CARVALHO, 2009; RODRIGUES et al., 2014). Por outro lado, as células 

Th17 têm como função primária a eliminação de microrganismos que não são 

adequadamente destruídos pelas células Th1 ou Th2.  Um interesse particular neste 
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subtipo celular está focado em sua principal citocina, a IL-17, a qual é uma citocina pró-

inflamatória que atua sobre uma ampla gama de tipos celulares para induzir a expressão 

de IL-6, IL-8, fator estimulante de colônias de granulócitos/macrófagos (GM-CSF), fator 

estimulante de colônias de granulócitos (G-CSF) e metaloproteases; é a chave na ativação 

e recrutamento de neutrófilos para mediar a resposta inflamatória, além, de mediar a lise 

de vários patógenos intra e extracelulares (BACELLAR et al., 2009; BANERJEE et al., 

2016, 2018; GONÇALVES-DE-ALBUQUERQUE et al., 2017; KORN et al., 2009; 

MATSUZAKI; UMEMURA, 2007; STEINMAN, 2007; TESMER et al., 2008; VAN DE 

VEERDONK et al., 2009).  

 

1.6. LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

 A leishmaniose visceral tem como agente etiológico L. (L.) infantum chagasi no 

Novo Mundo e L. (L.) donovani e L. (L.) infantum no Velho Mundo, este parasito se 

dissemina sistemicamente até atingir órgãos internos, principalmente o fígado, o baço, 

medula óssea e linfonodos (KUMAR; NYLÉN, 2012). Nas Américas, a infecção por L. 

(L.) infantum chagasi causa manifestações subclínicas e leishmaniose visceral, a qual 

quando não tratada é potencialmente fatal (CRESCENTE et al., 2009; SILVEIRA et al., 

2010). A LV é uma enfermidade generalizada e crônica, apresentando sintomas como: 

febre baixa recorrente, com dois ou três picos diários, que persistem com remissões 

durante todo o curso da doença; esplenomegalia, que costuma ser em maior escala que a 

hepatomegalia; e ainda, na maioria dos casos, micropoliadenia, além de uma série de 

eventos, que se iniciam à medida que os órgãos são acometidos, desencadeando alterações 
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de ordem fisiológica e histopatológica, as quais se agravam com o decorrer da doença 

(SILVEIRA et al., 2010). 

Apesar de todas as alterações, a esplenomegalia é o achado mais importante e 

destacado na LV. Têm-se, ainda, as alterações hepáticas, que levam a uma severa 

desproteinemia e, consequentemente, diminuídos níveis de albumina sérica, que, quando 

associados aos fatores vasculares locais, podem levar à formação de edema nos membros 

inferiores. No tocante, às alterações do tecido hematopoiético, ocorre uma desregulação 

na sua função, levando à diminuição da produção celular, com reflexos no quadro 

hematológico. Dentre esses reflexos, uma das mais importantes e constantes alterações 

hematológicas é a anemia, que se deve, também, à destruição dos eritrócitos no baço. 

Ocorre, ainda, leucopenia, e as plaquetas também estão diminuídas (QUEIROZ; ALVES; 

CORREIA, 2004; SILVEIRA et al., 2010). 

 As principais alterações histopatológicas observadas no baço são a dilatação dos 

sinusoides venosos, com abundantes macrófagos infectados com amastigotas na polpa 

branca e na polpa vermelha, assim como nas trabéculas. Também é comum observar um 

infiltrado de plasmócitos. A polpa branca fica muito reduzida e é frequente a presença de 

fibrose e necrose nas áreas de células T. No fígado, as células de Kupffer ficam 

hiperplasiadas e hipertrofiadas, com abundantes amastigotas. A arquitetura normal do 

fígado é afetada pela presença de inúmeros macrófagos infectados nos sinusoides 

hepáticos. As células do parênquima quase sempre estão preservadas, embora, algumas 

vezes apresente degeneração gordurosa. Os vasos portais apresentam abundantes 

macrófagos parasitados e se observa proliferação dos dutos biliares e leve fibrose. A 

medula óssea apresenta hiperplasia mieloide, diminuição das células adiposas e uma 

menor quantidade de macrófagos infectados em comparação com o fígado e o baço 

(BERNAL et al., 2010). 
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A doença crônica é marcada pelo progressivo emagrecimento e enfraquecimento 

geral, com aumento da suscetibilidade às infecções secundárias. A evolução pode ser 

rápida, levando o paciente à caquexia e à morte dentro de algumas semanas ou alguns 

meses, ou pode assumir caráter crônico. Embora as alterações provocadas pelo parasito 

possam, por si só, determinar a morte dos pacientes; frequentemente, esta é atribuída às 

infecções secundárias (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

1.7. LEISHMANIOSE EM HONDURAS  

 

Em Honduras, a leishmaniose é considerada uma doença de notificação 

obrigatória e apresenta quatro formas clínicas, distribuídas de forma endêmica em várias 

regiões geográficas, em 14 dos 18 Estados (OPS., 2009). Afeta populações rurais, que 

vivem em contato com áreas arborizadas e úmidas, tais como a leishmaniose cutânea 

ulcerada (LCU) e leishmaniose mucocutânea (LMC) causada por parasitos do subgênero 

Viannia [L. (V.) braziliensis e L. (V.) panamensis]. Por  outro lado, em zonas áridas ou 

semiáridas, ocorre a leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica (LCNU) e leishmaniose 

visceral, ambas causadas por L. (L.) infantum chagasi (MATUTE et al., 2009; OPS., 

2009) (Figura 5). 
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Figura 5. Distribuição das diferentes formas clínicas da leishmaniose na República de 

Honduras. A cor verde representa a região endêmica de LCU e LMC, e a cor laranja 

representa a região endêmica de LCNU e LV. 

 

Em meados da década de 1970, foram descritos os primeiros casos de LV em 

Honduras, esta forma clinica é causada por L. (L.) infantum chagasi, afeta principalmente 

crianças menores de cinco anos, com maior incidência em menores de dois anos. Em 

adultos, esta forma clínica está relacionada com um estado de imunossupressão, 

comumente associada ao HIV/AIDS (NAVIN et al., 1985; OPS., 2009). 

 

 Na América Central, em países como Costa Rica, El Salvador, Nicarágua e 

Honduras têm sido relatados casos de LCNU, descritos nas mesmas regiões onde a 

leishmaniose visceral é endêmica. Clinicamente, é caracterizada pela presença de 

pequenos nódulos, pápulas ou placas eritematosas, frequentemente, circundadas por uma 

área de despigmentação, de evolução lenta, crônica e sem tendência à ulceração; ocorrem, 

frequentemente, em áreas expostas do corpo (face, braços, pernas ou costas) (Figura 6), 

e, principalmente, em crianças com mais de 6 anos e adultos jovens. Estes pacientes não 
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apresentam febre ou hepatoesplenomegalia, achados característicos da LV (BELLI et al., 

1999; CEDILLOS; ROMERO CHÉVEZ; GAVIDIA, 2014; OPS., 2009; PONCE et al., 

1991; ZELEDÓN et al., 1989).  

 
Figura 6. Aspecto clínico da lesão de leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica, 

localização: (A) na face e (B) na extremidade de membro superior. Em ambas lesões, se 

observa a presença de um halo hipopigmentado. Quadrado vermelho evidenciando as 

lesões. Fonte: Araujo, arquivo pessoal. 

 

Em Honduras, esta variante clínica não ulcerada, ocorre na região sul do país, nos 

Estados de Choluteca e Valle, assim como parte sul dos Estados de Francisco Morazán, 

La Paz, El Paraíso e Intibucá (NOYES et al., 1997; OPS., 2009; SANTOS et al., 2006) 

(Figura 5). Do ponto de vista clínico, a leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica é a 

forma mais benigna, no entanto, para a saúde pública é a mais importante, porque as 

pessoas com estas lesões poderiam funcionar como reservatórios dos parasitos e fonte de 

infecção para os flebotomíneos. Além disso, o principal risco desta manifestação clínica 

da leishmaniose é o processo de visceralização, que pode ocorrer em crianças menores de 
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cinco anos de idade com problemas nutricionais (BELLI et al., 1999; PONCE et al., 

1991).  

Segundo o Programa de Prevenção e Controle das Doenças de Chagas e 

Leishmaniose da Secretaria de Saúde de Honduras, foram notificados no ano de 2018, 

1644 casos para a leishmaniose a nível nacional. Deste total, 588 casos corresponderam 

à leishmaniose cutânea não ulcerada e 8 casos de leishmaniose visceral. Já, no ano de 

2020, foram notificados 1073 casos, dos quais 195 corresponderam à LCNU e 1 à LV. 

Um fato interessante de ressaltar é que, ainda quando as duas formas clínicas da doença 

ocorrem na mesma região geográfica e tem o mesmo agente etiológico, para cada ano são 

notificados mais casos para a forma benigna da doença, a LCNU (Dr. Concepción Zúniga 

Valeriano, comunicação pessoal1). 

Estudos sugerem que a habilidade de L. (L.) infantum chagasi de causar as duas 

formas clínicas poderia estar sendo determinada por diversos fatores, os quais incluem o 

estado imunológico e características genéticas do hospedeiro; características do parasito 

e do flebotomíneo responsável pela transmissão (BELLI et al., 1999; CAMPOS-PONCE 

et al., 2005; NOYES et al., 1997). Campos-Ponce e colaboradores sugerem que 

características próprias do hospedeiro e/ou do vetor poderiam ser mais importantes na 

determinação das formas clínicas (CAMPOS-PONCE et al., 2005). Além disso, Ponce e 

colaboradores propõem que a LCNU poderia representar a expressão da doença em uma 

população fortemente exposta ao parasito, uma vez que são constantemente expostos às 

picadas dos vetores flebotomíneos (PONCE et al., 1991).  

  

 
1 Valeriano, C. Z. (Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras); Comunicação pessoal; 2021. 
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1.8. MODELO EXPERIMENTAL 

 

A infecção experimental in vivo ainda continua sendo o melhor modelo para a 

caracterização da doença e seu impacto no hospedeiro vertebrado. O principal requisito 

para a escolha do modelo é a sua semelhança fisiológica com o humano e sua facilidade 

de manuseio. Os hamsters e os camundongos são os animais de laboratório mais 

comumente utilizados para o isolamento dos parasitos do gênero Leishmania, devido à 

sua suscetibilidade a, praticamente, quase todas as espécies de Leishmania (DE LIMA, 

2008; FONSECA GÉIGEL et al., 2011; RÍOS JM, 2010).  

Neste sentido, no uso de animais como modelos experimentais, é esperado que 

mimetizem as características fisiológicas, patológicas e imunológicas da enfermidade 

observadas no homem, quando expostos a uma ampla gama de antígenos parasitários, 

dependendo da espécie de Leishmania spp. (AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004). 

Assim, para o estabelecimento da infecção em modelos experimentais, existem alguns 

critérios, entre eles: a susceptibilidade do animal inoculado, a fase de crescimento do 

parasito em cultura, tamanho do inóculo e a via de inoculação. A influência do inóculo 

no resultado da infecção é uma consideração, particularmente importante, em modelos 

experimentais e uma ampla variedade de vias de inoculação tem sido usada, entre elas, as 

mais utilizadas são: via intradérmica (ID), subcutânea (SC), endovenosa (EV) e 

intraperitoneal (IP) (GARG; DUBE, 2006; LORÍA-CERVERA; ANDRADE-

NARVAEZ, 2014). 

De modo geral, a principal diferença entre infecção natural e experimental é o 

inóculo do parasito; em condições naturais, o flebotomíneo infectado inocula algumas 

centenas de promastigotas metacíclicas na derme do hospedeiro, enquanto na infecção 
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experimental, são geralmente inoculadas por via subcutânea ou intraperitoneal, milhões 

de promastigotas cultivadas em condições in vitro. Em cada modelo experimental, o 

resultado da infecção dependerá de uma combinação de fatores, incluindo a espécie de 

Leishmania inoculada, virulência da cepa utilizada, natureza do inóculo e a via de 

inoculação (DE LIMA, 2008; HOMMEL et al., 1995). 

O cão na infecção com L. (L.) infantum é um modelo experimental altamente 

relevante para a LV já que este reproduz a evolução natural da doença. A maioria das 

infecções do complexo de L. (L.) donovani são subclínicas tanto no cão quanto no 

humano, mas a infecção pode resultar em doença visceral severa e levar ao óbito se não 

tratada. Em ambos, o padrão da doença é similar, apresenta um período de infecção 

assintomática seguido de perda de peso, anemia, linfonodos aumentados e febre. Uma das 

poucas diferenças é a presença de lesões cutâneas em cães, as quais não são observadas 

na doença humana. Porém, o uso do cão para LV experimental tem algumas limitações 

como alto custo, manutenção, um uso restrito de animais para cada experimento e 

aprovação ética (ALVAR et al., 2004; BANETH et al., 2008; GARG; DUBE, 2006; 

HOMMEL et al., 1995; KUMAR; NYLÉN, 2012; RIÇA-CAPELA et al., 2003). Devido 

a estas limitações no uso do cão como modelo experimental, os modelos de roedores são 

atualmente preferidos.  

Neste sentido, os resultados obtidos no modelo murino para LV são relacionados 

com infecção subclínica. Estudos mostram que infecção experimental com L. (L.) 

donovani usando camundongos das linhagens BALB/c e C57BL/6, que são considerados 

suscetíveis, não reproduz as características da LV humana ativa, tendo um progresso da 

infecção somente nas primeiras semanas, em seguida ocorrendo a secreção de citocinas 

pro-inflamatórias que coincide com o controle da replicação parasitária e a formação de 

granuloma (BARBOSA JÚNIOR; ANDRADE; REED, 1987; MURRAY et al., 1987). 
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Assim, este modelo é comparável aos casos oligossintomáticos autocontrolados e, 

portanto, é útil para o estudo da resposta imune protetiva (AWASTHI; MATHUR; 

SAHA, 2004; FONSECA GÉIGEL et al., 2011; GARG; DUBE, 2006; HOMMEL et al., 

1995).  

Por outro lado, o hamster dourado (Mesocricetus auratus) é considerado o melhor 

modelo experimental para o estudo da leishmaniose visceral. Hamsters infectados com L. 

(L.) donovani e L. (L.) infantum chagasi desenvolvem doença semelhante à LV 

progressiva humana, como mostrado pelo aumento implacável na carga parasitária 

visceral, caquexia progressiva, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, 

hipergamaglobulinemia e, finalmente, morte. Não obstante, o uso do hamsters ainda é 

limitado devido à escassez de reagentes (anticorpos, marcadores celulares e citocinas) de 

especificidade definida disponível para estudar o papel da resposta imune na patologia da 

doença neste modelo (GARG; DUBE, 2006; HOMMEL et al., 1995; KUMAR; NYLÉN, 

2012; LORÍA-CERVERA; ANDRADE-NARVAEZ, 2014; MELBY et al., 2001; NIETO 

et al., 2011; REQUENA et al., 2000).  

 

1.9. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 

 No Brasil, a leishmaniose visceral é causada por L. (L.) infantum chagasi, a qual 

é transmitida, principalmente, por Lutzomyia longipalpis (MOREIRA et al., 2007; ROSSI 

et al., 2016). Apesar da literatura mostrar que no Brasil está espécie do parasito causa 

somente doença visceral, nos últimos anos têm sido notificados casos raros de 

leishmaniose cutânea sem comprometimento visceral causada por L. (L.) infantum 

chagasi nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (AQUINO et 

al., 2014; CASTRO et al., 2016; LYRA et al., 2015). Porém, na América Central, a 
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notificação de casos cutâneos sem comprometimento visceral causados por esta espécie 

de parasito é bastante comum. Vale ressaltar, que apesar de no Brasil e na América 

Central, as lesões cutâneas serem causadas pela mesma espécie de parasito, L. (L.) 

infantum chagasi, a manifestação clínica apresenta peculiaridades, enquanto no Brasil são 

descritas lesões cutâneas ulceradas, na América Central são lesões cutâneas não 

ulceradas, independentemente do tempo de evolução da infecção (AQUINO et al., 2014; 

ARAUJO FLORES et al., 2018; CASTRO et al., 2016; LYRA et al., 2015; PONCE et 

al., 1991).  

 Tendo em vista que em Honduras, a leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica 

e a leishmaniose visceral ocorrem em uma mesma área geográfica, ambas causadas pela 

mesma espécie de parasito, L. (L.) infantum chagasi, e transmitidas pelo mesmo vetor; 

deve-se salientar que essas duas formas clínicas são independentes; portanto, eles não 

ocorrem simultaneamente no mesmo paciente (PONCE et al., 1991). Esta peculiaridade 

nos despertou grande interesse em avaliar a participação do parasito na determinação 

destes distintos quadros clínicos, causados pela mesma espécie do parasito. Sandoval 

Pacheco e colaboradores (2018) realizaram estudos prévios em lesões cutâneas de 

paciente com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica confirmando estudos prévios 

(PONCE et al., 1991) de que as lesões de pele, macroscopicamente, se apresentam como 

lesões cutâneas não ulceradas, autolimitadas e independentes do tempo de evolução. 

Histologicamente, estas lesões foram caracterizadas por um infiltrado inflamatório 

linfohistiocitário de intensidade variável, associado à formação de granulomas 

epitelioides e com raro parasitismo (SANDOVAL PACHECO et al., 2018). O infiltrado 

inflamatório foi caracterizado por uma maior densidade de linfócitos T CD8+ e células 

IFN-γ+, além de macrófagos iNOS+, o que nos sugere que estes pacientes têm uma 

resposta imune celular eficiente na pele (SANDOVAL et al., 2021). Além disso, 
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observamos também a presença de linfócito T CD4+ e células T regulatórias FoxP3+, 

assim como células TGF-β+ e células IL-10+ nas lesões de pele, embora em número 

discreto, sugerindo um papel importante deste tipo celular na modulação da resposta 

imune celular, resultando na manutenção de um baixo parasitismo necessário para uma 

imunidade protetora que previne a evolução do tamanho da lesão na LCNU (ARAUJO 

FLORES et al., 2018). 

 O espectro clínico da infecção humana causada por L. (L.) infantum chagasi no 

município de Amapala, Honduras, também tem sido alvo de estudos do grupo, inclusive 

com a perspectiva de futura caracterização genética dos indivíduos acometidos pela 

infecção. Resultados têm mostrado uma prevalência bastante alta, de 73,6% da infecção, 

baseado nos achados clínicos e em provas de imunidade humoral (sorologia) e celular 

(teste de Montenegro) (SOSA-OCHOA et al., 2020). 

 São raros os estudos que abordam o comportamento biológico de L. (L.) infantum 

chagasi na determinação das duas formas clínicas, LV e LCNU, em Honduras. Noyes e 

colaboradores estudaram 33 isolados (2 de vetor, 5 de LV e 26 de LCNU) de Honduras, 

os quais foram comparados por diferentes ferramentas moleculares com cepas de 

referências de Leishmania (L.) infantum do mediterrâneo. Estes isolados foram 

identificados como L. (L.) infantum chagasi e observaram homogeneidade entre os 

isolados de Honduras por análise de esquizodema. Os autores sugeriram que uma 

combinação de fatores envolvendo a imunidade do hospedeiro, o vetor e o parasito, 

poderiam ser responsáveis pela determinação destas diferentes formas clínicas (NOYES 

et al., 1997). Campos-Ponce e colaboradores realizaram estudo de infecção experimental 

in vitro utilizando macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c e cepas de L. (L.) 

infantum chagasi isoladas de pacientes com LV e LCNU de Honduras, as quais foram 

comparadas com cepas de LC e LV do mediterrâneo e observaram que as cepas do 
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mediterrâneo foram mais infectivas do que as cepas de Honduras, e que as cepas de 

Honduras mostraram um índice de infecção similar entre os isolados da forma visceral e 

a forma cutânea não ulcerada. Os autores sugeriram que, possivelmente, indivíduos 

expostos a vetores não infectados adquirem uma resposta imune à saliva do vetor sendo 

estes indivíduos capazes de combater a doença, assim, o status imunológico do 

hospedeiro parece ser um fator crucial para o tropismo observado em América Central 

(CAMPOS-PONCE et al., 2005). 

 Assim, devido ao número limitado de estudos focados no comportamento 

biológico de L. (L.) infantum chagasi causadoras da leishmaniose visceral e cutânea não 

ulcerada em Honduras, o objetivo desta tese foi aprofundar os conhecimentos em relação 

ao papel do parasito na infecção. Realizamos estudos experimentais in vitro e in vivo para 

avaliar o papel do parasito na determinação das diferentes formas clínicas da doença 

empregando amostras isoladas no município de Amapala, Valle, Honduras, objetivando 

uma melhor compreensão da imunopatogênese das lesões cutâneas causadas pela cepa 

viscerotrópica na América Central. O hamster foi utilizado para avaliar a evolução da 

infecção causada pelos parasitos isolados, tanto de pacientes com leishmaniose cutânea 

não ulcerada, como de pacientes com leishmaniose visceral, através do estudo clínico, 

histopatológico de fragmentos da pele e vísceras, assim como a determinação da carga 

parasitária nestes tecidos. A resposta imune humoral e celular também foi avaliada neste 

modelo experimental pela determinação dos níveis de anticorpos, principalmente IgG, e 

a expressão de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, no sentido de encontrar fatores 

que possam estar relacionados mais com a resistência (resposta imune tipo Th1, 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica) ou com a susceptibilidade (resposta imune 

tipo Th2, leishmaniose visceral) à infecção por estas cepas do parasito (CAMPOS-

PONCE et al., 2005; FRADE, 2011; SILVEIRA et al., 2009).  
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 Os parasitos isolados foram caracterizados e identificados por PCR-RFLP e genes 

do maxicírculo (12S, 9S e ND7) do parasito foram sequenciados para estudos de 

diversidade genética e relação filogenética. Além disto, avaliação da infecção 

experimental in vitro e caracterização bioquímica e funcional do LPG, molécula 

responsável por diferentes mecanismos de escape do parasito em sua relação com a célula 

hospedeira foi feita nos isolados, no sentido de compreender melhor as diferenças nas 

formas clínicas causadas pela mesma espécie de parasito.  

 



 

 
 

 

OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Caracterizar parasitos isolados de pacientes com leishmaniose visceral e de lesão 

cutânea não ulcerada ou atípica no município de Amapala, Valle, Honduras; e 

avaliar in vitro sua interação com a célula hospedeira, assim como a evolução da 

infecção experimental em Mesocricetus auratus causada por estes isolados. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Caracterizar molecularmente os parasitos isolados da forma clínica clássica de 

leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica na região sul 

de Honduras. 

 

➢ Caracterizar bioquímica e funcionalmente as moléculas de lipofosfoglicano 

(LPG) dos parasitos isolados da forma clínica clássica de leishmaniose visceral e 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica na região sul de Honduras. 

 

➢ Avaliar a interação parasito-hospedeiro in vitro utilizando cepas isoladas de 

indivíduos acometidos com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica e 

leishmaniose visceral de Honduras. 

 

➢ Avaliar a evolução da infecção experimental in vivo em hamsters, Mesocricetus 

auratus, causada por parasitos isolados tanto de pacientes com leishmaniose 

cutânea não ulcerada, como de pacientes com leishmaniose visceral.  

 

➢ Avaliar a evolução da resposta imune humoral e celular de hamsters, Mesocricetus 

auratus, infectados com parasitos isolados tanto de pacientes com leishmaniose 

cutânea não ulcerada, como de pacientes com leishmaniose visceral.  

 



 

 
 

 

DELINEAMENTO 

EXPERIMENTAL 
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3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Os isolados obtidos de lesões de pele de pacientes com LCNU e do sangue 

periférico coletado do paciente com LV de Honduras foram utilizados de acordo com o 

esquema da Figura 7:
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Figura 7. Delineamento experimental nos diferentes estudos com as cepas isoladas de pacientes com LCNU e LV de Honduras. (*) Cepa de 

referência, utilizada como controle, a qual foi isolada da forma visceral clássica no Brasil (MHOM/BR/1972/BH-46).
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4. CAPÍTULO I: ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO PARASITO  

 

4.1. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.2. ÁREA DE ESTUDO 

 

Como área de estudo foi utilizado o Município de Amapala, endêmico para ambas 

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

Este município tem uma extensão territorial de 80 km2 e está localizado no Estado de 

Valle, na região sul da República de Honduras, no Golfo de Fonseca, a 32 km do 

continente hondurenho e a 3 horas de Tegucigalpa, a capital do país (Figura 8). Possui 

uma estação seca bem marcada (de dezembro a abril), uma temperatura média anual de 

30C, com uma máxima que oscila entre 34C e 35C e uma mínima entre 25C e 26C, 

e com uma umidade anual de 65% (“Clima de Honduras”, 2021). Sua divisão política e 

administrativa é composta por 13 aldeias, e segundo o Instituto Nacional de Estadística 

Honduras para o ano 2018, estima-se uma população de 13.586 habitantes. Os habitantes 

da Ilha se dedicam principalmente à pesca, também à agricultura de subsistência, 

transporte marítimo de passageiros e comercial e ao turismo (“Instituto Nacional de 

Estadistica Honduras (INE), Estadísticas de Honduras”, 2018). 
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Figura 8. Mapa da República de Honduras. A imagem ressalta a área de estudo, Amapala, 

Valle. Fonte: Foto área de estudo, Amapala (MARCA HONDURAS, 2022).  

 

4.3. ISOLAMENTO DO PARASITO 

 

Foram realizadas 4 visitas à área de estudo, Amapala, com o objetivo de coletar 

amostras para o isolamento de parasitos de pacientes com LV e de lesões cutâneas de 

pacientes com LCNU.  

No trabalho de campo, foi realizada uma busca ativa de indivíduos com lesões 

cutâneas compatíveis às lesões descritas para a LCNU, as quais se apresentam como 

pápula, placa ou nódulo assintomático, não ulcerativo, eritematoso ou da cor da pele e 

com ou sem a presença de um halo hipopigmentado. Por outro lado, para a LV foram 

selecionados indivíduos com sinais clínicos e diagnóstico laboratorial confirmado por 

teste imunocromatográfico rK39 (InBios International, EUA). 
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Os pacientes foram informados sobre o procedimento a ser realizado e os que 

aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice I). Antes da coleta do material biológico das lesões, foi feita uma anestesia 

local e assepsia com álcool 70%, para em seguida, fazer um raspado da lesão com ajuda 

de uma lanceta estéril. O material biológico obtido do raspado da lesão dos pacientes com 

LCNU e do sangue periférico coletado dos pacientes com LV de Honduras foi colocado 

em um tubo de coleta de sangue sem aditivo (Olen®) contendo 2 mL de meio Schneider 

(S9895, Sigma-Aldrich®, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado 

pelo calor (12657-029, Gibco, EUA), 1% de L-glutamina, 10.000 microgramas por 

mililitro (µg/mL) de Estreptomicina e 10.000 Unidade Internacionais por mililitro 

(UI/mL) de penicilina. Seguiu-se então, com a expansão das culturas em frascos de 25 

cm² em incubadora BOD a 25ºC. Os frascos foram observados em microscópio invertido 

(Axio Vert.A1, Zeiss), diariamente, até observar as formas promastigotas. Após o 

isolamento do parasito, cada cepa foi colocada em criotubos com meio de congelamento 

e mantidas em nitrogênio líquido até seu uso nos diferentes experimentos.  

Esta parte do projeto de pesquisa foi aprovada em 28/07/2014 com uma extensão 

em 19/10/2019 pelo Comitê de Ética de Investigación de la Maestría de Enfermedades 

Infecciosas y Zoonóticas da Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Protocolo de 

Pesquisa nº 03-2014 (Anexo A). 
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4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLADOS ORIUNDOS DE PACIENTES 

COM LEISHMANIOSE VISCERAL E DE LESÕES DE PACIENTES COM 

LCNU POR PCR-RFLP/HSP70 

 

A extração de DNA das culturas das formas promastigotas dos diferentes isolados 

foi feita utilizando o kit comercial QIAamp DNA Mini Kit (©QIAGEN, Alemanha) de 

acordo com as instruções do fabricante. 

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 das 

culturas das diferentes cepas do parasito, 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 

3,5%, após corrida a 100 V por 3 horas. 
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Na reação em cadeia da polimerase (PCR) foram incluídos DNA de cepas de 

referência de L. (L.) infantum chagasi (MHOM/BR/1972/BH-46), L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/1974/PP75), L. (V.) panamensis (MHOM/PA/2018/C18-12), L. (V.) 

braziliensis (MHOM/BR/1995/M15280) e L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/1973/M2269).  

 

4.5. CURVA DE CRESCIMENTO DE FORMAS PROMASTIGOTAS 

ISOLADAS DE PACIENTE COM LV E LESÕES DE PACIENTES COM 

LCNU 

 

Formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi foram plaqueadas a uma 

concentração inicial de 104 promastigotas/mL em um volume final de 10 mL de meio 

Schneider suplementado, em frascos de cultura de 25 cm2 estéreis (Jet-Biofil). Para cada 

cepa, foram acompanhadas duas garrafas. Foram realizadas contagens diárias para 

quantificar o número de parasitos, usando a câmara de Neubauer, por 12 dias. Ao final 

deste período, a curva de crescimento das diferentes cepas foi traçada.  

A partir deste momento, todos os experimentos foram acompanhados por uma 

cepa de referência, utilizada como controle que nomearemos como “BH-46”, a qual foi 

isolada da forma visceral clássica no Brasil (MHOM/BR/1972/BH-46), gentilmente 

cedida pelo Prof. Dr. Wilson Mayrink da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte (MG), Brasil. 

 

4.6. ANÁLISE FILOGENÉTICA DO PARASITO  

 

Formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi foram obtidas de culturas com 

uma concentração de 5×107 parasitos/mL, das cepas isoladas de casos humanos de LCNU 



47 
 

 
 

de Amapala, Honduras e cepas de referência (L. (L.) infantum chagasi 

(MHOM/BR/1972/BH-46), L. (L.) infantum (MHOM/BR/1974/PP75)) isoladas de casos 

humanos de LV no Brasil. A estas formas parasitárias foi adicionado TRIzol 

(InvitrogenTM, EUA) e, então, estas amostras foram enviadas para o Instituto de 

Genômica do México, onde foram processadas e analisadas por nossos colaboradores. 

Para obter uma melhor cobertura e ser capazes de realizar a filogenia de todas as 

amostras e indicar se havia diferenças entre os isolados coletados em Honduras e no Brasil 

foram projetados 16 pares de primers que incluíam 12 genes do maxicírculo de 

Leishmania. As condições de execução foram padronizadas e a PCR foi realizada com os 

isolados. Os primers que correspondiam à sequência dos genes 12S, 9S e ND7 

amplificaram em todas as amostras e foram os genes selecionados para este estudo. 

 

4.6.1. PCR PARA AMPLIFICAÇÃO DE GENES DO MAXICÍRCULO 12S, 9S E 

ND7 

 

A PCR foi utilizada para amplificar fragmentos de duas subunidades ribossomais 

e genes codificadores de DNA mitocondrial: 12S, 9S e ND7. A amplificação desse 

fragmento foi realizada em microtubo em um volume final de 25 µL contendo 1 µL de 

DNA (1ng/L), 9,5 µL de água livre de RNAse, 12,5 µL de QIAGEN Master mix 

(©QIAGEN, Alemanha), e 1 µL (10 µM) de cada primer: 12S (840 bp, Forward: 5´- TTA 

ATC AAA ATA TAT TAT TAA ATA ATA TTG A-3´; Reverse: 5´-CGT TTA TAT 

GTA ATT GTA TGT TTG A-3´), 9S (840 bp, Forward: 5´-AAT AGG GCA AGT CCT 

ACT CTC CTT TAC-3´; Reverse: 5´-GCA TGT TTA GAT AAA ACA ATA AAT TTA 

GAA GG-3´) e ND7 (720 pb, Forward: 5´-ATA ATT ATA TAT AGC TGC AGA CTA 

CAT GAA AA-3´ Reverse: 5´-CTG TTT TTG TTA TTT AGG TGA TGC ATT-3´). A 

PCR utilizou os seguintes ciclos de amplificação: 94 °C por 3 minutos, seguida por 35 
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ciclos a 94 °C por 30 segundos, 57 °C para 12S e 9S, e 55 °C para ND7 por 30 segundos, 

e 72 °C por 1 minutos. Uma extensão a 72 °C por 10 minutos finalizou o processo de 

amplificação. 

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

mexicana (MHOM/MX/2011/Lacandona), L. (V.) braziliensis 

(MHOM/BR/1995/M15280) e L. (L.) amazonensis (MHOM/BR/1973/M2269) como 

controles positivos e água livre RNAse como controle negativo. 

 

4.6.2. SEQUENCIAMENTO DO DNA  

 

Os produtos de PCR (5µL) foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 

1 % com duração de 60 minutos a 100V, o gel foi corado com SYBR Gold Nucleic Acid 

Gel Stain (InvitrogenTM, EUA). Estes produtos foram purificados utilizando o kit 

Agencourt AMPure XP kit (Beckman Coulter, EUA). Os amplicons foram sequenciados 

usando o kit BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific, 

EUA). As amostras foram purificadas pelo kit BigDye XTerminator (Thermo Fisher 

Scientific, EUA) antes de colocá-las no analisador ABI 3730xL DNA analyzer (Thermo 

Fisher Scientific, EUA). 

 Os cromatogramas foram visualizados e as sequências foram editadas 

manualmente e agrupadas usando o software BioEdit (Versão 7.0.5) (HALL; T., 1999). 

Uma sequência de consenso foi comparada com as sequências de referência depositadas 

no GenBank usando o BLASTn 2.2.19 (ZHANG et al., 2000) (National Center for 

Biotechnology Information, EUA). Posteriormente, cada sequência por marcador foi 

alinhada independentemente no software MAFFT v7 online (KATOH et al., 2002; 

KATOH; ROZEWICKI; YAMADA, 2019). Todos os alinhamentos foram revisados 
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usando o software PhyDE (MÜLLER et al., 2005). Foi obtida uma matriz de dados de 9 

sequências representadas por 2056 caracteres (pb): 680 caracteres para 12S, 780 

caracteres para 12S_9S e 593 caracteres para ND7. As matrizes alinhadas foram 

concatenadas e os táxons de partição foram estabelecidos, 3 de cada gene, e a posição dos 

nucleotídeos nos códons usando a opção que minimiza os códons de parada utilizando o 

software Mesquite v3.2 (MADDISON; MADDISON, 2017).   

 

4.6.3. DIVERSIDADE GENÉTICA E TESTE DE NEUTRALIDADE 

 

O software MEGA 7 foi empregado para descrever cada marcador (KUMAR; 

STECHER; TAMURA, 2016) variação de nucleotídeos: (a) sítios conservados, (b) sítios 

variáveis, (c) sítios informativos em parcimônia e (d) singletons. A diversidade genética 

foi estimada para cada marcador a partir do número de mutações (), número de locais 

de segregação (S), número de locais únicos (Su), número médio de diferenças de pares 

(k), número de haplótipos (Nh), diversidade de haplótipos (h), diversidade de 

nucleotídeos (π), e índice de polimorfismo () usando o software DnaSP v5.10.1 (NEI, 

1987; NEI; LI, 1979). A história demográfica de cada marcador foi analisada por meio 

do teste de neutralidade usando o Tajima’s D (TAJIMA, 1989). O teste de neutralidade 

foi realizado no software Arlequin v3.5.2.2. 

 

4.6.4. ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 

Para a análise filogenética, as relações filogenéticas entres as novas sequências 

foram geradas, as sequências de L. (L.) infantum, L. (L.) amazonensis, L. (L.) mexicana e 

L. (V.) braziliensis foram usadas como grupos externos. Antes da estimativa filogenética, 
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o melhor modelo evolutivo foi selecionado usando o software Partition Finder v2.1.1 

(FRANDSEN et al., 2015; LANFEAR et al., 2014, 2017). A estimativa filogênica foi 

reconstruída usando a inferência bayesiana (IB) em MrBayes v3.2.6 (RONQUIST; 

HUELSENBECK, 2003). Para a IB, duas análises de Monte Carlo via cadeia de Markov 

(MCMC) foram executadas simultaneamente, e cada uma foi executada por 10 milhões 

de gerações (desvio padrão ≤ 0,1). A convergência das cadeias foi analisada no software 

Tracer v1 (RAMBAUT et al., 2014), e os pontos das amostras coletados antes da 

estacionariedade foram eliminados (25%). O filograma com os clados de maior 

credibilidade foram produzidos utilizando o software TreeAnotator v.1.8 (BOUCKAERT 

et al., 2014) e visualizados. As probabilidades posteriores de clados com suporte foram 

determinadas por um consenso majoritário de 50% se os três fossem mantidos após o 

burn-in. Os nodos com PP ˃ 0,95 foram fortemente suportados. 

 

4.7. CARACTERIZAÇÃO DAS MOLÉCULAS DE LIPOFOSFOGLICANO 

 

A caracterização das moléculas de LPG foi realizada para 4 das cepas isoladas de 

pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica de Honduras 

(MHOM/HN/2017/AMA-65, MHOM/HN/2017/AMA-73, MHOM/HN/2018/AMA-161 

e MHOM/HN/2018/AMA-614). Esta parte do estudo foi realizada em colaboração com 

o Dr. Rodrigo Soares do Instituto de Pesquisa René Rachou, FIOCRUZ, Belo Horizonte 

(MG). 
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4.7.1. EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE LPG 

 

Para extração do LPG utilizando até 109 parasitos, foi empregado o método 

descrito por Orlandi & Turco (ORLANDI; TURCO, 1987). Os parasitos foram lavados 

em PBS estéril e centrifugados a 1843 ×g por 10 minutos e ao pellet foi adicionado 2,5 

mL CHCl3/MeOH (3:2) e 0,5 mL MgCl2 a 4 mM. O sedimento foi sonicado e o material 

centrifugado a 1843 ×g por 7 minutos. Os glicoinositolfosfolípides (GIPLs) foram 

extraídos em CHCl3/MeOH/H20 (10:10:3) e o lipofosfoglicano (LPG) em ESOAK 

(água/etanol/etil éter/piridina/NH4OH; 15:15:5:1:0,017). Os extratos foram evaporados 

em nitrogênio a 45 ºC e purificados em coluna de fenil-sefarose (SOARES et al., 2004, 

2002).  

 

4.7.2. WESTERN BLOT 

 

 Para avaliar o sucesso da purificação dos LPGs, os mesmos foram submetidos 

ao Western-blot em presença dos mAbs CA7AE (COELHO-FINAMORE et al., 2011). 

Este anticorpo reconhece as unidades repetitivas de Gal(β1,4)-Man(α1)-PO4 presente em 

todos os LPGs (TOLSON et al., 1989). As amostras foram aquecidas em tampão de 

amostra de SDS, e submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 10%) 

com diferença de potencial constante de 100 V. Em seguida, as amostras foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose sob uma corrente de 12V, por 1 hora, 

utilizando o aparelho de transferência Trans-Blot® SD semi-dry transfer cell. As 

membranas foram encubadas com anticorpos que marcam LPGs (CA7AE). 

Posteriormente, a membrana foi lavada 3 vezes com solução de PBS em intervalos de 5 

minutos entre cada lavagem e incubada por 1 hora com o anticorpo secundário Anti-IgG 
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de camundongo conjugado com peroxidase (1:10.000). Após a última etapa de lavagem, 

a membrana foi revelada com luminol e visualizada pelo equipamento ImageQuant™ 

LAS 4000 (NOGUEIRA et al., 2017). 

 

4.7.3. DESPOLIMERIZAÇÃO DO LPG E CARACTERIZAÇÃO DAS 

UNIDADES REPETITIVAS 

 

Os LPGs purificados foram despolimerizados pela hidrólise ácida branda (HCl a 

0,02 N, 100 ºC, 5 min). Em seguida, as amostras foram submetidas à partição butanol-

água (1:2) agitadas no vórtex e centrifugadas por 6-8 minutos a 16000 ×g. A fase superior 

(butanólica) contendo a porção central e a âncora lipídica do LPG foram desprezadas e o 

procedimento repetido. Na fração aquosa contendo as unidades repetitivas, foi adicionado 

tolueno três vezes para evaporar o ácido clorídrico (HCl) no fluxo de nitrogênio. 

Posteriormente, as amostras foram ressuspendidas em Tampão Tris pH, 9,0. O pH da 

solução foi medido e ajustado com NaOH 0,1 M quando necessário (SOARES et al., 

2002). As unidades repetitivas foram tratadas com fosfatase alcalina (37 °C por 18 horas) 

para retirada dos grupos fosfato (MAHONEY et al., 1999). Para dessalinização, as 

amostras foram submetidas à cromatografia de troca iônica (1 mL AG50W-X12 e 1 mL 

AG1-X8) e eluídas em água. As frações aquosas foram evaporadas em speed vac. A 

visualização das unidades repetitivas foi feita através da técnica de eletroforese de 

carboidratos (FACE) (SOARES et al., 2002). 

 

4.7.4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PRO-INFLAMATÓRIA DO LPG 

 

Para avaliar a atividade pro-inflamatória do LPG das quatro cepas dermotrópicas 

de L. (L.) infantum chagasi (MHOM/HN/2017/AMA-65, MHOM/HN/2017/AMA-73, 
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MHOM/HN/2018/AMA-161 e MHOM/HN/2018/AMA-614) comparada com as cepas 

viscerotrópicas (MHOM/BR/1972/BH-46 e MCAN/BR/89/BA262), macrófagos 

peritoneais estimulados com tioglicolato foram obtidos por lavagem peritoneal de 

camundongos C57BL/6 e BALB/c.  

Células (3,5 × 105 células/poço) foram cultivadas em placa de 96 poços em meio 

RPMI 1640 (Gibco, EUA) sob estímulo com IFN-γ (100 IU/mL) (NOGUEIRA et al., 

2016).  Os macrófagos foram expostos ao lipopolissacarídeo (LPS) (0,1 µg/mL - controle 

positivo), aos LPGs (10 µg/mL) isolados das diferentes cepas de Leishmania (AMA-65, 

AMA-73, AMA-161, AMA-614, BH-46 e BA262) e somente meio RPMI 1640 (controle 

negativo). Os sobrenadantes das culturas foram coletados após 72 horas e a concentração 

de nitritos foi determinada pela reação de Griess (Promega©, EUA). Também foram 

avaliadas as concentrações de IL-6 e TNF-α nos sobrenadantes das culturas, que foram 

determinadas simultaneamente no equipamento para citometria de fluxo BD FACSVerse 

(BD™, EUA) usando o kit BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Inflammation Kit 

(BD™, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa GraphPad Prism 8.0. Os 

resultados foram expressos como a média ± erro padrão. Para análise da curva de 

crescimento in vitro das formas promastigotas foi utilizado o Teste Anova de duas vias. 

Para a análise da atividade pro-inflamatória do LPG foi utilizado teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste de Dunn’s para comparações múltiplas entre 
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grupos. O teste T foi usado para comparar cada amostra. Os resultados foram expressos 

em média ± desvio padrão. 

Os gráficos foram construídos utilizando o programa OriginPro 9.6.5.169.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ISOLAMENTO DO PARASITO 

 

Dos pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica provenientes de 

área endêmica, Município de Amapala, Honduras, foram selecionados 17 indivíduos para 

isolamento do parasito; além de 3 paciente com leishmaniose visceral proveniente de área 

endêmica região sul de Honduras. Destes pacientes 45% (9/20) casos eram do sexo 

feminino, 35% (7/20) eram do sexo masculino e 20% (4/20) não temos informação. A 

idade média dos pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada foi de 29 anos 

(variando de 4 a 69 anos) e dos pacientes com leishmaniose visceral foi de 1,7 anos 

(variando de 1 a 3 anos).  

O isolamento do parasito foi possível em 45% (9/20) dos casos, sendo 8 isolados 

de pacientes com LCNU e 1 de paciente com LV (Figura 9). Dos pacientes positivos no 

isolamento do parasito em cultura, 55,6% (5/9) casos eram do sexo feminino e 44,4% 

(4/9) eram do sexo masculino; destes pacientes, a idade média foi de 26 anos, sendo o 

mais novo, com 1 ano e o mais velho, 69 anos.  Quanto ao número de lesão(ões) dos 

pacientes com LCNU, 37,5% (3/8) dos casos apresentavam lesão única e 62,5% (5/8) 

apresentavam lesões múltiplas. O tempo de evolução da(s) lesão(ões) foi menor ou igual 

a 1 ano em 50% (4/8) e mais de 1 ano em 50% (4/8) dos casos. Estes dados estão 

sintetizados na Tabela 1. 

O paciente com LV oriundo de área endêmica do Estado de Lempira, era uma 

criança de 1 ano de idade do sexo feminino, a qual apresentava um quadro clínico febril 

de um mês de evolução, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, anemia, leucopenia e 
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edema das extremidades inferiores; e diagnóstico positivo realizado com o teste 

imunocromatográfico rK39 (InBios International, EUA). Após o diagnóstico, a paciente 

recebeu tratamento de acordo com o protocolo do Ministério de Saúde de Honduras 

(OPS., 2009). 

 

 

Figura 9. Aspecto clínico em: (A) e (B) da lesão de leishmaniose cutânea não ulcerada 

ou atípica, e (C) paciente com leishmaniose visceral de Honduras, utilizados para o 

isolamento do parasito. Setas vermelhas sinalizando as lesões cutâneas. Fonte: Araujo, 

arquivo pessoal. 
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Tabela 1. Aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes acometidos por 

Leishmaniose Cutânea não Ulcerada ou Atípica e Leishmaniose Visceral, Honduras 
N

° 
d

o
 c

a
so

 

E
st

a
d

o
 

M
u

n
ic

íp
io

 

L
o

ca
li

d
a

d
e 

Id
a

d
e 

(a
n

o
s)

 

S
ex

o
 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

le
sõ

es
 

T
em

p
o

 d
e 

ev
o

lu
çã

o
 

(m
es

e
s)

 

Cepa 

1 Valle Amapala Playa grande 46 F 1 8 MHOM/HN/2017/AMA-65 

2 Valle Amapala Playa grande 4 F 1 4 MHOM/HN/2017/AMA-73 

3 Valle Amapala San Pablo 69 F 2 36 MHOM/HN/2018/AMA-161 

4 Valle Amapala Centro 34 F 1 12 MHOM/HN/2018/AMA-614 

5 Valle Amapala Islitas 11 M 9 24 MHOM/HN/2019/AMA-900 

6 Valle Amapala Islitas 26 M 9 24 MHOM/HN/2019/AMA-901 

7 Valle Amapala Islitas 15 M 2 24 MHOM/HN/2019/AMA-902 

8 Valle Amapala Tigüilotada 19 M 2 12 MHOM/HN/2019/AMA-904 

9 Lempira Piraera El Paraíso 1 F  1 MHOM/HN/2020/LV-3 

 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS ISOLADOS DE LV E DE LESÕES DE 

PACIENTES COM LCNU POR PCR-RFLP  

 

A reação de PCR que tem como alvo, a sequência que codifica para hsp70 pela 

enzima HaeIII e cliva um produto de 234 pb foi utilizada, mostrando que os oito isolados, 

em cultura, das lesões dos pacientes com LCNU e um isolado de paciente com LV de 

Honduras têm um padrão homogêneo na reação de clivagem mostrando-se positivos para 

L. (L.) infantum chagasi (Figura 10). Os nomes atribuídos à cada uma das cepas 

identificadas estão descritos na Tabela 1. 
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Figura 10. Eletroforese em gel de agarose 3,5% corado com GelRed® com produtos de 

PCR hsp70 digeridos pela enzima de restrição HaeIII obtidos a partir de DNA de isolados 

de lesões de pacientes com LCNU e paciente com LV. Onde PM é o marcador de peso 

molecular de 25 pb (Promega©, EUA), de 1 a 8 são o DNA extraído das culturas dos 

isolados dos pacientes com LCNU, 9: isolado de pacientes com LV de Honduras, 10: L. 

(L.) infantum chagasi (MHOM/BR/1972/BH-46), 11: L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/1974/PP75), 12: L. (V.) panamensis (MHOM/PA/2018/C18-12), 13: L. (V.) 

braziliensis (MHOM/BR/1995/M15280), 14: L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/73/M2269), e 15 é o controle negativo. O retângulo vermelho sinalizando 

as amostras dermotrópicas (1-8) e viscerotrópica (9) de Honduras.   

 

A partir deste momento, em todos os estudos, as cepas isoladas de pacientes com 

lesões cutâneas não ulceradas (LCNU): MHOM/HN/2017/AMA-65, 

MHOM/HN/2017/AMA-73, MHOM/HN/2018/AMA-161, MHOM/HN/2018/AMA-

614, MHOM/HN/2019/AMA-900, MHOM/HN/2019/AMA-901, 

MHOM/HN/2019/AMA-902 e MHOM/HN/2019/AMA-904 e a cepa isolada de paciente 

com LV de Honduras MHOM/HN/2020/LV-3 foram nomeadas como AMA-65, AMA-

73, AMA-161, AMA-614, AMA-900, AMA-901, AMA-902, AMA-904 e LV-3, 

respectivamente. 
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5.3. CRESCIMENTO DE FORMAS PROMASTIGOTAS 

 

O crescimento das formas promastigotas das cepas em cultura foi acompanhado 

por um período de 12 dias. Os dados obtidos mostraram que as cepas isoladas de lesões 

de pacientes com LCNU e de paciente com LV apresentaram um perfil semelhante de 

crescimento. Sendo assim, de modo geral, observou-se que as cepas apresentaram um 

pico de crescimento no sexto dia, com uma fase logarítmica de aproximadamente 5 dias, 

seguido de uma fase estacionária de aproximadamente três dias, e a partir do nono dia de 

cultivo, foi observado um declínio na concentração dos parasitos em cultura (Figura 11). 
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Figura 11. Curva de crescimento das formas promastigotas das cepas isoladas de casos 

de LCNU e de paciente com LV de Honduras, em meio Schneider, partindo de uma 

concentração inicial de 104 células/mL (no dia zero), foi acompanhado por 12 dias, com 

contagens diárias. 
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5.4. ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 

5.4.1. DIVERSIDADE GENÉTICA POR GENE 12S, 9S E ND7  

 

Foram analisadas um total de nove sequências para cada gene, as sequências de 12S 

e ND7 tiveram 45,14% e 59,19% sítios conservados, respectivamente. Por outro lado, 

12S_9 apresentou uma maior porcentagem de sítios conservados (87,35%). Estes 

resultados correspondem ao número de sítios polimórficos documentados para cada gene.  

As sequências para 12S com um comprimento de 680 pb apresentaram 158 sítios 

polimórficos (23,23%), enquanto 12S_9 com um comprimento de 783 pb apresentou 57 

sítios polimórficos (7,27%). As sequências para ND7 com um comprimento de 593 pb 

tiveram 164 sítios polimórficos (27,65%). 

 O teste Tajima’s D mostrou, somente para o gene 12S_9, valores negativos e 

significativos no teste de neutralidade, este dado sugere neutralidade e expansão. O 

resultado obtido sugere que os genes 12S e ND7 estão sob seleção. Para cada gene, foram 

identificados uma gama de 3 a 4 haplótipos. Observamos quatro haplótipos para a 

sequências 12S_9 e ND7 e três haplótipos para as sequências 12S. Uma alta diversidade 

de haplótipos e nucleotídeos foi observada nas sequências de 12S (h= 0,70, π = 0,12). Os 

genes 12S_9 e ND7 mostraram baixa diversidade de nucleotídeos e haplótipos, os baixos 

valores de diversidade de nucleotídeos e haplótipos observados no gene 12S_9 poderiam 

sugerir eventos de expansão em L. (L.) infantum chagasi.  
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5.4.2. ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 

A análise filogenética foi realizada em seis cepas de L. (L.) infantum chagasi, sendo 

quatro delas, cepas isoladas de pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou 

atípica de Honduras (AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614) e duas cepas de 

referência MHOM/BR/1972/BH-46 e MHOM/BR/1974/PP75. Além de cepas de L. (L.) 

mexicana (MHOM/MX/2011/Lacandona), L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/1973/M2269) e L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1995/M15280). Foram 

sequenciadas por amostra, 2056 pb que incluem sequências dos genes do maxicírculo 

12S, 9S e ND7. 

A topologia da árvore de inferência bayesiana (0,96-1 PP) definiu três linhagens 

monofiléticas: 1) o clado 1 contém duas sequências das cepas de Honduras com altos 

valores de suporte (0,64-1 PP); 2) o clado 2 contém sequências do Brasil com valores de 

suporte (0,99-1 PP); e 3) o clado outgroup que é integrado por L. (L.) mexicana, L. (L.) 

amazonensis e L. (V.) braziliensis com altos valores de suporte (0,99-1 PP) (Figura 12). 
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Figura 12. Árvore filogenética baseada em sequências concatenadas de genes 12S, 

12S_9S e ND7 do maxicírculo para cada uma das seguintes espécies L. (L.) infantum 

chagasi, L. (L.) mexicana, L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis. Os valores nos ramos 

denotam probabilidades posteriores bayesianas. Sinalizando: quadrado verde: clado 1 e 

diamante magenta: clado 2.   
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5.5. CARACTERIZAÇÃO DAS MOLÉCULAS DE LIPOFOSFOGLICANO 

(LPG) 

 

5.5.1. EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE LPG 

 

Foi realizada a extração da fração contendo glicoconjugados para quatro cepas 

isoladas de pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica de Honduras 

(MHOM/HN/2017/AMA-65, MHOM/HN/2017/AMA-73, MHOM/HN/2018/AMA-161 

e MHOM/HN/2018/AMA-614) utilizando cerca de 109 parasitos/mL (Figura 13).  

 

 
Figura 13. Fração contendo glicoconjugados extraídos de quatro cepas de pacientes com 

LCNU de Honduras (MHOM/HN/2017/AMA-65, MHOM/HN/2017/AMA-73, 

MHOM/HN/2018/AMA-161 e MHOM/HN/2018/AMA-614). Quadro vermelho 

sinalizando os extratos para cada cepa. 

 

5.5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES REPETITIVAS DE LPG 

 

Os LPGs foram purificados em coluna de interação hidrofóbica e para confirmar 

o sucesso deste procedimento foram submetidos à técnica de western-blot utilizando o 
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anticorpo CA7AE. Este anticorpo reconhece as unidades repetitivas Gal-Man-P comum 

a todos os LPGs. Os LPGs das 4 cepas dermotrópicas (LCNU) de L. (L.) infantum chagasi 

foram reconhecidos por este anticorpo, confirmando o sucesso da purificação e indicando 

preliminarmente a existência de unidades repetitivas sem cadeias laterais (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Western-blot dos lipofosfoglicanos (LPGs) purificados das cepas de L. (L.) 

infantum chagasi isoladas de pacientes com LCNU (AMA-65, AMA-73, AMA-161 E 

AMA-614) utilizando o anticorpo CA7AE (1:1000). Fonte: (CARDOSO et al., 2020). 

 

Para se confirmar realmente a estrutura bioquímica destas unidades repetitivas, os 

LPGs foram despolimerizados e tratados com fosfatase alcalina para a retirada dos grupos 

fosfato. Posteriormente, estas unidades repetitivas desfosforiladas foram submetidas ao 

gel de carboidratos (FACE). Todas as cepas migraram junto com o padrão G2 indicando 

a presença do dissacarídio Gal-Man em todas as cepas. Não foram observadas cadeias 

laterais sendo que os LPGs das cepas mostraram-se ser do tipo I (Figura 15). 
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Figura 15. Eletroforese de carboidratos das unidades repetitivas dos lipofosfoglicanos 

(LPGs) purificados das cepas de L. (L.) infantum chagasi isoladas de pacientes com 

LCNU (AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614). G1-G7: padrão de oligoglicoses; 

Gal: galactose; e Man: manose. Fonte: Adaptado de (CARDOSO et al., 2020). 

 

5.5.3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PRO-INFLAMATÓRIA DO LPG 

 

Os LPGs das cepas dermotrópicas (LCNU: AMA-65, AMA-73, AMA-161 e 

AMA-614) foram mais pro-inflamatórios do que aqueles das cepas viscerotrópicas (BH-

46 e BA262) em ambos modelos murinos utilizados (BALB/c e C57BL/6). Em ambas as 

linhagens de camundongos, os LPGs de cepas dermotrópicas foram comparáveis ao LPS 

(controle positivo) ou ainda maior (AMA-161) na habilidade para induzir a produção de 

NO (Figura 16), IL-6 e TNF-α (Figura 17).  
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Figura 16. Produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos peritoneais murinos (BALB/c 

e C57BL/6) expostos a LPGs (10 µg/mL) de cepas dermotrópicas (AMA-65, AMA-73, 

AMA-161 e AMA-614) e cepas viscerotrópicas (BH-46 e BA262) de L. (L.) infantum 

chagasi. LPS (0,1 µg/mL) foi utilizado como controle positivo. As barras indicam 

diferenças estatísticas entre os grupos p < 0,05. Fonte: Adaptado de (CARDOSO et al., 

2020). 

 

 
Figura 17. Produção de (A) IL-6 e (B) TNF-α por macrófagos peritoneais murinos 

(BALB/c e C57BL/6) expostos a LPGs (10 µg/mL) de cepas dermotrópicas (AMA-65, 

AMA-73, AMA-161 e AMA-614) e cepas viscerotrópicas (BH-46 e BA262) de L. (L.) 

infantum chagasi. LPS (0,1 µg/mL) foi utilizado como controle positivo. As barras 
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indicam diferenças estatísticas entre os grupos p < 0,05. Fonte: Adaptado de (CARDOSO 

et al., 2020). 

Variações internas intra-espécies foram observadas na indução de produção de 

NO pelos LPGs das cepas viscerotrópicas em ambas as espécies de camundongos (BH-

46 versus BA262, p < 0,05). Da mesma maneira, nas cepas dermotrópicas, estas 

diferenças foram mais evidentes para os camundongos, tanto no modelo de BALB/c como 

no modelo de C57BL/6, onde AMA-161 mostrou níveis mais elevados de NO, IL-6 e 

TNF-α quando comparada às amostras AMA-65, AMA-73 e AMA-614 (p < 0,05). 
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6. DISCUSSÃO  

 

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 (CRESCENTE et al., 2009; SILVEIRA et al., 2010). Em 

Honduras, a leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica 

ocorrem na mesma região geográfica (MATUTE et al., 2009; OPS., 2009), ambas 

causadas pela mesma espécie de parasito, L. (L.) infantum chagasi (NOYES et al., 1997; 

PONCE et al., 1991). Este fato nos despertou grande interesse em avaliar se existem 

variantes que caracterizem o comportamento viscerotrópico ou cutâneo das cepas de L. 

(L.) infantum chagasi de Honduras, na tentativa de compreender melhor o papel do 

parasito na determinação destes distintos quadros clínicos causados por uma mesma 

espécie. 

Em nosso estudo, foram coletadas amostras de lesões de pele de 17 pacientes com 

leishmaniose cutânea não ulcerada ou atípica, além de sangue periférico de 3 pacientes 

com leishmaniose visceral provenientes de área endêmica, Honduras. Neste total de 

casos, foi possível isolar o parasito em 45% (9/20), sendo caracterizados por hsp70 PCR-

RFLP, utilizando a enzima de restrição HaeIII, como L. (L.) infantum chagasi. Da pouca 

literatura existente em relação à caracterização do agente etiológico da forma cutânea não ulcerada 

e visceral em Honduras, em 1991, Ponce e colaboradores caracterizaram 4 isolados de pacientes com 

LCNU e 2 com LV de Honduras, por meio de análise de isoenzimas e anticorpos monoclonais 

específicos como L. (L.) donovani chagasi [atualmente conhecida como L. (L.) infantum 

chagasi] (PONCE et al., 1991). Por outro lado, Noyes e colaboradores avaliaram um total de 33 

cepas, sendo que 2 dos isolados eram de vetor, 5 de leishmaniose visceral e 26 casos da forma cutânea 
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não ulcerada de pacientes de Honduras, esses isolados foram caracterizados por eletroforese de 

isoenzimas, anticorpos monoclonais e DNA-RAPD, como L. (L.) infantum chagasi 

(NOYES et al., 1997). Assim os autores, Ponce e Noyes, sugerem que o agente etiológico 

que causa as lesões cutâneas não ulceradas e a leishmaniose visceral em Honduras é L. 

(L.) infantum chagasi, dado que foi confirmando em nosso estudo, uma vez que a 

caracterização de 100% dos isolados de LV e das lesões cutâneas dos pacientes com 

LCNU mostrou que o agente etiológico é L. (L.) infantum chagasi.  

Por outro lado, para tentar compreender melhor o papel do parasito no 

desenvolvimento das diferentes formas clínicas causadas por L. (L.) infantum chagasi, 

avaliamos sequências concatenadas de genes do maxicírculo 12S, 9S e ND7, dois 

pequenos RNAs ribossomais e um gene NADH desidrogenase, para descrever a 

diversidade genética e a relação filogenética. Os genes do maxicírculo, altamente 

conservados, são considerados úteis como marcadores para estudos filogenéticos 

(CAMACHO et al., 2019; KAUFER et al., 2019). Em nosso estudo, o uso de genes do 

maxicírculo mostrou a existência de duas diferentes linhagens entre a mesma espécie, L. 

(L.) infantum chagasi, causando duas manifestações clínicas, LV e LCNU, separando 

filogeneticamente cepas viscerotrópicas, isoladas de pacientes com LV de Brasil, e cepas 

dermotrópicas isoladas de pacientes com LCNU. Neste sentido, Silveira e colaboradores, 

recentemente, fizeram análise do relógio molecular, utilizando o gene da subunidade alfa 

da DNA polimerase, uma região genômica altamente conservada relacionada a processos 

evolutivos dos parasitos de Leishmania, mostrando que L. (L.) infantum chagasi isolada 

de paciente com LCNU de Honduras poderia ser considerada mais ancestral 

(aproximadamente 382.800  anos) quando comparada a cepas de L. (L.) infantum do 

Brasil (aproximadamente 143.300 anos) e da Europa (aproximadamente 13.000 anos) 
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(SILVEIRA et al., 2021). Por outro lado, estudos prévios usando biópsias de pele de 

pacientes com LCNU mostraram in situ, uma forte resposta imune celular caracterizada 

por um infiltrado inflamatório de intensidade variável com formação de granuloma 

composto predominantemente por linfócitos T CD8 e células IFN-γ+ que poderiam 

controlar a dispersão do parasito e polarizar os macrófagos para o subtipo M1 

(SANDOVAL et al., 2021; SANDOVAL PACHECO et al., 2021). Apesar desta robusta 

resposta imune estabelecida, persiste um parasitismo tecidual discreto que poderia ser 

associado com a presencia discreta de células T regulatórias in situ o qual é necessário 

para um balanço da resposta imune na LCNU (ARAUJO FLORES et al., 2018). Estes 

achados tanto moleculares (parasito) quanto in situ (hospedeiro) suportam a ideia de uma 

variante que levaria a uma forte adaptação do parasito ao hospedeiro através do tempo, 

levando a um balanço bastante equilibrado na relação parasito-hospedeiro. 

A interação parasito-hospedeiro é complexa e desempenha um papel importante 

para determinar o resultado da infecção com ou sem o estabelecimento da doença 

(BOGDAN; RÖLLINGHOFF, 1998; KAYE; SCOTT, 2011; MUTISO et al., 2013; 

TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). O parasito visa a invasão, o estabelecimento e 

manutenção da infecção através das interações iniciais diretas das estruturas expressas na 

superfície de Leishmania com seus respectivos receptores presentes na membrana da 

célula hospedeira, principalmente macrófagos (DEY et al., 2007; GUPTA; OGHUMU; 

SATOSKAR, 2013; MOSSER; BRITTINGHAM, 1997; UENO et al., 2009; WILSON; 

PEARSON, 1988). Um fator de virulência de Leishmania amplamente estudado é o LPG, 

o qual está presente em toda a superfície das promastigotas e desempenha um papel 

crucial na proteção do parasito tanto no ambiente hostil do intestino do inseto vetor, 

quanto na sobrevivência do parasito para o estabelecimento da infecção no hospedeiro 
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vertebrado (ASSIS et al., 2012; IBRAIM et al., 2013; MAHONEY et al., 1999; 

NOGUEIRA et al., 2017). A estrutura do LPG de L. (L.) infantum tem sido 

bioquimicamente caraterizada em várias cepas do Brasil, Europa e África (COELHO-

FINAMORE et al., 2011; MAHONEY et al., 1999; SOARES et al., 2002, 2005; TURCO; 

DESCOTEAUX, 1992), porém, não se tinha nenhuma informação na literatura sobre a 

estrutura do LPG de cepas de L. (L.) infantum chagasi causadoras de lesões cutâneas não 

ulceradas em Honduras. Em nossos estudos foi observado que todas as cepas de LCNU 

migraram junto com o padrão oligo-glicose (Glc2), indicando a presença do dissacarídeo 

Gal(β1,4) Man(α1) um resultado esperado, uma vez que todos os LPGs possuem o 

dissacarídeo Gal-Man. Além disso, não foram observadas cadeias laterais, sendo este 

perfil consistente com o LPG do tipo I, o qual já foi observado em outras espécies 

dermotrópicas como L. (V.) braziliensis (SOARES et al., 2005), L. (V.) shawi (PASSERO 

et al., 2015) e Leishmania enrietti (PARANAÍBA et al., 2015); e a maioria das cepas 

viscerotrópicas de L. (L.) infantum (COELHO-FINAMORE et al., 2011) e L. (L.) 

donovani (Sudão) (TURCO et al., 1987). Assim, independente do tropismo de L. (L.) 

infantum, do velho e novo mundo, a maioria dos LPGs são desprovidos de cadeias 

laterais, reforçando que este glicoconjugado tem baixo polimorfismo nesta espécie e 

sugerindo que este fator de virulência multifuncional poderia não estar envolvido no 

tropismo para a derme na LCNU. 

Por outro lado, de maneira geral, os LPGs (tipo I) de todas as cepas de LCNU 

foram mais pró-inflamatórios do que aqueles das cepas viscerotrópicas (BH-46 e BA262) 

e foram comparáveis ao LPS ou ainda maiores (cepa AMA-161) em sua capacidade de 

induzir NO, IL-6 e TNF-α em ambos modelos murinos utilizados (BALB/c e C57BL/6). 

Além disso, foram observadas variações intraespecíficas internas nos LPGs das cepas 
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viscerotrópicas (BH-46 vrs BA262) para ambos modelos usados. Coelho-Finamore e 

colaboradores mostraram uma relação entre a estrutura da molécula do LPG de L. (L.) 

infantum e a produção de NO, observando que o LPG (tipo I) da cepa BA262 tem uma 

baixa capacidade em induzir a síntese de NO em macrófagos murinos estimulados com 

IFN-γ. Sugerindo diferença na produção de NO mesmo dentro do grupo de cepas que 

apresentam LPG do tipo I (COELHO-FINAMORE et al., 2011). Consistente com esta 

observação, Lazaro-Souza e colaboradores, observaram que a deleção de LPG1 da cepa 

BA262 induziu níveis elevados de NO em células RAW 264.7 (LÁZARO-SOUZA et al., 

2018), sugerindo que o LPG tem um papel importante neste processo.  

Em nosso estudo o LPG (tipo III) da cepa BH-46 induziu baixos níveis de NO e 

citocinas em macrófagos de camundongos BALB/c e C57BL/6, este resultado é 

semelhante ao observado por Ibraim et al (IBRAIM et al., 2013). Estas diferenças na 

estimulação dos macrófagos poderiam não ser apenas um resultado do comprimento do 

LPG, mas também do tipo de âncora lipídica. O LPG bioquimicamente é composto por 

quatro domínios, estudos têm mostrado que as fracções lipídicas e de glicanos são 

importantes para a estimulação de macrófagos não apenas por LPGs, mas também por 

glicoinositolfosfolípides (GIPLs) (ASSIS et al., 2012; DE VEER et al., 2003). 

Nossos resultados mostram que as cepas de LCNU tem um perfil pro-inflamatório, 

dentre delas vale destacar a cepa AMA-161 que se mostrou mais pro-inflamatória, a qual 

foi isolada de um paciente com 69 anos de idade e um tempo de evolução de 3 anos. 

Assim, sugerindo que o papel pró-inflamatório observado nestas cepas poderia ser o 

reflexo de uma adaptação parasito-hospedeiro mais balanceada. Estes achados 

observados nas cepas dermotrópicas de Honduras mostram-se diferentes do que já foi 

descrito para o LPG de cepas viscerotrópicas [L. (L.) infantum e L. (L.) donovani] que 

tem se mostrado mais imunossupressor correlacionado a uma menor produção de NO e 
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citocinas (FENG et al., 1999; IBRAIM et al., 2013; MAHONEY et al., 1999; MCNEELY; 

TURCO, 1987).  

Estudos mostram, que o LPG de cepas dermotrópicas do novo mundo como L. 

(V.) braziliensis (IBRAIM et al., 2013), L. (L.) amazonensis (NOGUEIRA et al., 2016), 

L. (L.) mexicana (ROJAS-BERNABÉ et al., 2014) e L. (V.) shawi (PASSERO et al., 

2015) apresentam um perfil pro-inflamatório com produção de NO e citocinas. Nossos 

resultados com o LPG de cepas de L. (L.) infantum chagasi causando lesões cutâneas não 

ulceradas são semelhantes ao observado nas cepas dermotrópicas, uma característica 

mostrada pela primeira vez para cepas de L. (L.) infantum chagasi isoladas de pacientes 

de Honduras, sugerindo que o LPG pode ter um papel chave na primeira interação 

parasito-hospedeiro. 



 
 

 
 

CAPÍTULO II:  

ESTUDO EXPERIMENTAL 
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7. CAPÍTULO II: ESTUDO EXPERIMENTAL IN VITRO 

 

7.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7.2. INFECÇÃO EXPERIMENTAL IN VITRO 

 

A infecção in vitro foi avaliada pelo índice de infecção de macrófagos infectados 

com quatro cepas isoladas de pacientes com leishmaniose cutânea não ulcerada 

(MHOM/HN/2017/AMA-65, MHOM/HN/2017/AMA-73, MHOM/HN/2018/AMA-161 

e MHOM/HN/2018/AMA-614), uma cepa isolada de paciente com LV de Honduras 

(MHOM/HN/2020/LV-3) e uma cepa de referência, utilizada como controle, isolada da 

forma visceral clássica no Brasil (MHOM/BR/1972/BH-46). 

 

7.2.1. PARASITOS 

 

Promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, das diferentes cepas isoladas de 

pacientes com LCNU e LV de Honduras; e a cepa de referência, foram isoladas de 

hamsters cronicamente infectados e cultivadas em meio Schneider suplementado com 

10% de soro fetal bovino e 1% de antibióticos para os experimentos. Para a infecção de 

macrófagos, todos os experimentos foram desenvolvidos utilizando parasitos na fase 

estacionária de crescimento (fase infectiva) com no máximo quatro passagens, a partir do 

isolamento. Os parasitos foram lavados três vezes com PBS estéril e sua concentração 

ajustada a uma razão de 10 parasitos por macrófago (aproximadamente 106 

promastigota/mL). 
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7.2.2. CULTURA DE MACRÓFAGOS PERITONEAIS 

 

Hamsters saudáveis (Mesocricetus auratus) foram eutanasiados e, em cabine de 

segurança biológica nível dois, assepticamente foi injetado cerca de 10 mL de salina 

tamponada com fosfato 0,01M pH 7,2 (PBS) estéril no peritônio e massageado 

cuidadosamente. Utilizando material cirúrgico estéril, o peritônio foi aberto, e as células 

foram recuperadas, através de aspirados com o auxílio de pipeta Pasteur estéril, e 

acondicionadas em tubos de 15 mL em gelo. A suspensão de células peritoneais foi 

centrifugada três vezes com PBS estéril, a 180 ×g, por 10 minutos a 4 ºC.  As células 

foram contadas em câmara de Neubauer com Trypan blue (T6146, Sigma-Aldrich®, 

EUA) na diluição de 1:10, 10 µL de lavado peritoneal e 90 µL de Trypan blue. A 

concentração de células foi ajustada para 106 células/mL em RPMI 1640 (31800-014, 

Gibco, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% L-glutamina e 1% de 

antibióticos (10.000 microgramas por mililitro (µg/mL) de Estreptomicina e 10.000 

Unidade Internacionais por mililitro (UI/mL) de penicilina), 1 mM sodium pyruvate, e 

1% v/v non-essential amino acid solution (Thermo Fisher, EUA) (RPMI completo). 

Lamínulas redondas com diâmetro de 13 mm (Perfecta, BR) estéreis foram colocadas em 

placas estéreis de cultura de células de 24 poços (TPP, Suíça). Foram adicionados 100 L 

da suspensão celular sobre as lamínulas redondas e incubadas por aproximadamente duas 

horas em incubadora a 32 °C, 34 °C e 36 °C com 5% de CO2 e atmosfera úmida para 

adesão dos macrófagos. Após este período, cada lamínula foi lavada três vezes com PBS 

estéril em temperatura ambiente, para retirar as células não aderidas. 
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7.2.3. INFECÇÃO DE MACRÓFAGOS COM L. (L.) infantum chagasi 

 

Macrófagos peritoneais de hamsters foram infectados com formas promastigotas 

de L. (L.) infantum chagasi na razão de 10 parasitos para cada macrófago, assim, 1 mL 

da suspensão de parasitos foi adicionada a cada poço contendo lamínula redonda com 

aproximadamente 105 células aderidas. Nos poços de controle de células, foram 

adicionados apenas 1 mL de RPMI 1640 completo. Após a infecção, as placas, contendo 

as lamínulas, foram incubadas por 24 e 48 horas a 32 °C, 34 °C e 36 °C com 5% de CO2 

e atmosfera úmida. Após este período de incubação, os sobrenadantes das culturas foram 

coletados e armazenados em freezer –80 °C para posterior quantificação de metabólitos 

derivados do nitrogênio e oxigênio; e determinação de citocinas.  

Para determinação do índice de infecção, as lamínulas foram retiradas dos poços 

das placas, lavadas em PBS estéril, fixadas em metanol e coradas com Giemsa. Após 

secagem, as lamínulas foram montadas sobre lâminas de vidro utilizando-se resina. As 

lamínulas foram observadas em microscópio óptico acoplado ao microcomputador em 

objetiva de 100× sendo então contados cerca de 100 macrófagos/lamínula, empregando-

se o programa AxioVision 4.8. Para avaliar o índice de infecção dos macrófagos foi 

utilizada a seguinte fórmula: 

Índice de Infecção = % de macrófagos infectados × número de parasitos/macrófago 

 

7.2.4. DETERMINAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO  

 

A produção de óxido nítrico foi determinada através da concentração de nitrito 

presente nos sobrenadantes de cultura de macrófagos infectados com as diferentes cepas 

de L. (L.) infantum chagasi, baseado na reação de diazotização descrita originalmente por 
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Griess em 1879 (GRIESS, 1879), utilizando o kit comercial Griess Reagent System 

(G2930, Promega©, EUA), sendo o protocolo efetuado de acordo com as instruções do 

fabricante. Brevemente, em uma microplaca de 96 poços, foi feita uma curva padrão de 

nitrito em concentrações de 100 a 1,56 μM, em um volume final de 50 μL, utilizando uma 

solução de nitrito 100 μM obtida a partir de uma diluição 1:1000 do 0,1M Nitrite Standard 

em RPMI 1640 completo. Em seguida, foram adicionados 50 μL de RPMI 1640 completo 

em cada poço e acrescentados 50 μL dos controles e amostras experimentais. 

Posteriormente, foram adicionados 50 μL de Sulfanilamide Solution e então a microplaca 

foi incubada à temperatura ambiente durante 10 minutos, protegida da luz. Depois deste 

tempo, foram adicionados 50 μL de NED Solution e a microplaca foi incubada à 

temperatura ambiente durante 10 minutos, protegida da luz. Finalmente, foi feita a leitura 

da absorbância em espectrofotômetro a 550 nm. 

 

7.2.5. DETERMINAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

 

A produção de peróxido de hidrogênio foi determinada através da concentração 

de H2O2 presente nos sobrenadantes de cultura de macrófagos infectados com L. (L.) 

infantum chagasi, utilizando o kit comercial Amplex Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase 

Assay (A22188, InvitrogenTM, EUA), sendo o protocolo efetuado de acordo com as 

instruções do fabricante. Foi feita uma curva padrão de H2O2 com concentrações de 0 a 

10 μM, no volume de 50 μL utilizando solução de trabalho com H2O2 20 mM, em tampão 

de reação. Em seguida, foram adicionados 50 μL das amostras da curva padrão, controles 

e amostras experimentais na microplaca. Posteriormente, foram adicionados 50 μL da 

solução de trabalho Amplex® Red reagent / HRP (100 μM de reagente vermelho Amplex®, 

0,2 U/mL de HRP e Tampão de Reação) e depois disto, a microplaca foi incubada à 
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temperatura ambiente durante 30 minutos, protegida da luz. A leitura foi feita utilizando 

o módulo de fluorescência do equipamento Glomax Multidetection System (Promega®) 

com excitação em 525 nm e emissão em 590 nm. 

 

7.2.6. DETERMINAÇÃO DE CITOCINAS 

 

A determinação das concentrações de IFN-γ, TNF-α, IL-12p70, MCP-1, IL-6 e 

IL-10 foram determinadas simultaneamente no equipamento para citometria de fluxo BD 

FACSVerse (BD™, EUA) usando o kit BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse 

Inflammation Kit (552364, BD™, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. 

 

7.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa GraphPad Prism 8.0. Os 

resultados foram expressos como a média ± erro padrão. Para análise da infecção in vitro 

em macrófagos peritoneais de hamster, determinação de óxido nítrico, peróxido de 

hidrogênio e citocinas foram utilizados o Test-T student e o Teste Anova de uma via. 

Os gráficos foram construídos utilizando o programa Origin 9.6.5.169. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. AVALIAÇÃO DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL IN VITRO  

 Foram determinados os índices de infecção em macrófagos peritoneais de hamster 

para 6 cepas de L. (L.) infantum chagasi, sendo 4 isoladas de pacientes com LCNU e 1 

de paciente com LV de Honduras; e a cepa de referência (BH-46). A relação entre 

Leishmania e macrófago empregada para a infecção in vitro foi de 10:1; seguido de 

incubação a 32 °C, 34 °C e 36 °C, por 24 horas e 48 horas. Os dados com as médias ± 

erro padrão estão sintetizados no Apêndice II.  

 Comparando os índices de infecção à 32 °C das diferentes cepas, foi possível 

observar um maior índice de infecção às 48 horas em relação às 24 horas de incubação 

para as cepas AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (p < 0,05). As médias ± erro padrão foram 

de 20,95 ± 2,11, 34,99 ± 5,5 e 43,05 ± 15,51 nas infecções por 24 horas e de 88,64 ± 

14,95, 124,56 ± 31,81 e 103,84 ± 6,42 nas infecções por 48 horas para as cepas AMA-73, 

AMA-161 e AMA-614, respectivamente (Figura 18). 
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Figura 18. Índice de infecção (média ± erro padrão) de macrófagos peritoneais de 

hamster infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum chagasi, 

incubação a 32 °C, por 24 horas e por 48 horas. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001. 

 

 Em relação aos índices de infecção de macrófagos peritoneais de hamsters 

infectados com as cepas dermotrópicas (LCNU) e viscerotrópicas (LV-3 e BH-46) não 

foi possível observar diferença significativa entre a incubação por 24 horas e a incubação 

por 48 horas à 34 °C (p > 0,05) (Figura 19). 
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Figura 19. Índice de infecção (média ± erro padrão) de macrófagos peritoneais de 

hamster infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum chagasi, 

incubação a 34 °C, por 24 horas e por 48 horas.  

 

 Nas infecções a 36°C, os índices de infecção dos macrófagos para todas as cepas 

de LCNU foram muito semelhantes, variando (média ± erro padrão) entre 17,65 ± 4,75 

(AMA-65) e 30,18 ± 11,78 (AMA-161) nas infecções por 24 horas e entre 13,98 ± 4,74 

(AMA-65) e 22,84 ± 5,33 (AMA-73) nas infecções por 48 horas, porém, sem diferença 

significante entre eles (p > 0,05). Por outro lado, as cepas isoladas de paciente com LV, 

tanto a cepa de Honduras quanto a BH-46, apresentaram índices de infecção superiores 

às cepas dermotrópicas (LCNU) em 24 horas (36,01 ± 5,66 e 43,56 ± 10,11, 

respectivamente), sendo mais evidente em 48 horas (136,69 ± 46,00 e 151,91 ± 48,32, 

respectivamente) (p < 0,05) (Figura 20). 
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Figura 20. Índice de infecção (média + erro padrão) de macrófagos peritoneais de 

hamster infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum chagasi, 

incubação a 36 °C, por 24 horas e por 48 horas. *: p < 0,05; **: p < 0,01. 

 

 Analisando os índices de infecção dos macrófagos peritoneais de hamster 

infectados somente por 24 horas, à 32 °C, observamos que a BH-46 apresentou índice de 

infecção discretamente menor (12,64 ± 5,11), quando comparado às cepas oriundas de 

Honduras, que variaram de 20,94 ± 2,11 (AMA-73) até 43,05 ± 15,51 (AMA-614), 

porém, sem diferenças significantes (p > 0,05) (Figura 21). Nas infecções a 34°C, 3 das 

4 cepas isoladas de casos de LCNU de Honduras e a BH-46 apresentaram índices de 

infecção próximos (p > 0,05). Porém, o índice de infecção da cepa AMA-614 (263,32 ± 

31,45) foi maior em relação à BH-46 (155,60 ± 0,69) (p < 0,001), à cepa LV-3 (18,41 ± 

0,99) (p < 0,0001), à cepa AMA-65 (114,17 ± 37,29) (p < 0,0001), à cepa AMA-73 

(153,40 ± 23,42) (p < 0,001) e à cepa AMA-161 (182,71 ±19,11) (p < 0,01). O índice de 

infecção da cepa AMA-161 foi também maior em relação à cepa AMA-65 (p < 0,05) 

(Figura 21). Além disso, o índice de infecção da cepa LV-3 foi menor em relação à BH-
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46 (p < 0,0001), à cepa AMA-65 (p < 0,001), à cepa AMA-73 (p < 0,0001) e à cepa 

AMA-161 (p < 0,0001). Nas infecções a 36°C, os índices de infecção de todas as cepas 

de Honduras e a BH-46 foram semelhantes (p > 0,05) (Figura 21). A morfologia da 

infecção de macrófagos com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, incubadas a 

32 °C, 34 °C e 36 °C às 24 horas estão ilustradas no Apêndice III. 

 

 
Figura 21. Índice de infecção (média ± erro padrão) de macrófagos peritoneais de 

hamster infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum chagasi, 

incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C por 24 horas. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; 

****: p < 0,0001. 

 

Analisando os índices de infecção dos macrófagos peritoneais de hamster 

infectados por 48 horas, e incubados a 32 °C observamos comportamento semelhante a 

infecção por 24 horas a 32 ºC. A BH-46 apresentou um índice de infecção menor (18,28 

± 1,53), do que as cepas de LCNU uma vez que os índices de infecção com estas cepas 
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variaram de 50,73 ± 10,36 (AMA-65) até 124,56 ± 31,81 (AMA-161), observando-se 

diferenças significantes entre a BH-46 e AMA-73 (p < 0,01), AMA-161 (p < 0,0001) e à 

cepa AMA-614 (p < 0,001). Em relação às cepas isoladas de casos de LCNU foi 

observado que o índice de infecção de AMA-161 foi maior que à cepa AMA-65 (p < 

0,01) e LV-3 (p < 0,001); e a cepa AMA-614 foi maior que LV-3 (p < 0,05) (Figura 22). 

As infecções à 34 °C por 48 horas mostraram também perfil semelhante às infecções com 

24 horas, uma vez que a cepa AMA-614 apresentou maior índice de infecção (299,73 ± 

64,77) em relação à cepa LV-3 (92,83 ± 4,52) (p < 0,01), em relação à AMA-73 (135,60 

± 36,10) (p < 0,05) e em relação à AMA-65 (98,63 ± 10,46) (p < 0,001). O índice de 

infecção da cepa AMA-161 foi maior em relação à AMA-65 (p < 0,05) e LV-3 (p < 0,01) 

(Figura 22). Quando as infecções foram realizadas a 36°C, a BH-46 apresentou um índice 

de infecção superior (151,91 ± 48,32) às 4 cepas dermotrópicas (LCNU) (p < 0,01). A 

cepa isolada de caso humano de LV em Honduras mostrou um comportamento similar 

que a BH-46, observando-se um maior índice de infecção (136,70 ± 46,00) que as cepas 

dermotrópicas (p < 0,01) (Figura 22). A morfologia da infecção de macrófagos com as 

diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C às 48 horas 

estão ilustradas no Apêndice IV. 
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Figura 22. Índice de infecção (média ± erro padrão) de macrófagos peritoneais de 

hamster infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum chagasi, 

incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C por 48 horas. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001; 

****: p < 0,0001. 

 

 

8.2. DETERMINAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO 

  

A produção de óxido nítrico foi mais expressiva nos macrófagos peritoneais de 

hamsters infectados com promastigotas de L. (L.) infantum chagasi das diferentes cepas 

dermotrópicas com 24 horas de infecção. A 32 °C de incubação, pudemos observar que 

houve produção de NO nos macrófagos infectados com a cepa AMA-73 (2,30 µM), 

AMA-614 (3,58 µM) e LV-3 (4,72 µM). Por outro lado, a 34 °C de incubação, foi 

observada apenas produção para a cepa AMA-614 (2,42 µM) e, finalmente, na incubação 

a 36 °C, apenas foi observada produção de NO para a cepa AMA-73 (3,27 µM) e para 

AMA-161(1,79 µM) (Figura 23A). 
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Nenhuma produção de NO foi determinada na infecção in vitro realizada a 32 °C 

por 48 horas, com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, dermotrópicas e 

viscerotrópicas. Na incubação a 34 °C, apenas os macrófagos infectados com as cepas 

AMA-73 (2,27 µM) e AMA-614 (3,23 µM) produziram níveis de NO acima do limite 

mínimo de detecção da reação. Já a 36 °C, observamos que macrófagos infectados com a 

cepa AMA-614 (1,76 µM) e a BH-46 (cepa de referência) (2,23 µM) mostraram reação 

positiva para NO (Figura 23B). 

 

 
Figura 23. Determinação da concentração de óxido nítrico (NO) produzida pelos 

macrófagos infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 

(LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum 

chagasi incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C por: (A) 24 horas e (B) 48 horas. *: p < 0.05; 

**: p < 0.01; ***: p <0.001. Linha tracejada na cor preta: limite mínimo de detecção do 

kit utilizado. 

 

 

8.3. DETERMINAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

 

 Os níveis de peróxido de hidrogênio nos macrófagos infectados com as diferentes 

cepas de L. (L.) infantum chagasi e incubados a 32 °C e 36 °C mostraram-se abaixo da 
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capacidade de detecção do kit, tanto às 24 horas, quanto às 48 horas. Com respeito à 

incubação a 34 °C, apenas os macrófagos infectados com a cepa AMA-65 (0,16 µM) 

produziram níveis detectáveis de peróxido de hidrogênio as 48 horas de infecção. 

 

8.4. DETERMINAÇÃO DE CITOCINAS 

 

No que tange à citocina IL-12, baixa quantidade foi produzida pelos macrófagos 

infectados com diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, sendo maior que o controle, 

macrófagos não infectados, para a cepa AMA-73 (12,74 pg/mL) e AMA-614 (15,74 

pg/mL) a 32 °C e para a cepa LV-3 (14,21 pg/mL) a 34 °C por 24 horas de incubação (p 

<0,05). A 32 °C, 48 horas de incubação foi observado que as cepas AMA-73 (14,28 

pg/mL) e AMA-161(15,31 pg/mL) produziram níveis maiores de IL-12 do que o controle. 

Já a 34 °C, foi observado maior produção de IL-12 para as cepas AMA-73 (17,09 pg/mL) 

e LV-3 (18,34 pg/mL) em relação ao controle (p <0,05).  

Por outro lado, apesar de não se observar diferenças estatisticamente 

significantes entre as cepas às 24 horas, foi produzida quantidade detectável de IL-12, 

apenas nas infecções com as cepas dermotrópicas [AMA-73, AMA-161(13,17 pg/mL) e 

AMA-614] incubadas a 32 °C. Aos 34 °C de incubação, além dessas cepas dermotrópicas, 

a cepa viscerotrópica de Honduras (LV-3, 14,21 pg/mL) também apresentou níveis 

detectáveis de IL-12. Com respeito a 36 °C, todas as cepas dermotrópicas (AMA-65, 

AMA-73 e AMA-161, 12,68 pg/mL, 12,48 pg/mL e 12,10 pg/mL, respectivamente) e 

viscerotrópicas (LV-3 e BH-46, 11,08 pg/mL e 11,79 pg/mL, respectivamente) 

produziram níveis detectáveis da citocina IL-12, com a exceção da cepa AMA-614 (10,02 

pg/mL) (Figura 24A). 



89 
 

 
 

Em relação às 48 horas de infecção, apesar de não se observar diferenças 

estatisticamente significantes entre as cepas (Figura 24B), a 32 °C foi produzida 

quantidade detectável de IL-12 para às cepas AMA-73, AMA-161 e AMA-614 (12,73 

pg/mL). Aos 34 °C e 36 °C de incubação, todas as cepas dermotrópicas e viscerotrópicas 

mostraram quantidades detectáveis de IL-12, com a exceção da cepa AMA-614 (10,13 

pg/mL) a 36 °C. Além disso, foi observado que macrófagos infectados com cepas 

dermotrópicas e viscerotrópicas de L. (L.) infantum chagasi produziram maiores 

quantidades de IL-12 em 48 em comparação com 24 horas (p <0,05), exceção foi 

observada em macrófagos infectados com as cepas AMA -161 e AMA-614. 

As citocinas IFN-γ, TNF-α, MCP-1, IL-6 e IL-10 não foram detectadas em 

nenhuma condição de cultura. 

 

 

Figura 24. Determinação da concentração da citocina IL-12 (pg/mL) produzida pelos 

macrófagos infectados com as cepas AMA-65, AMA-73, AMA-161 e AMA-614 

(LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46) de L. (L.) infantum 

chagasi incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C por: (A) 24 horas e (B) 48 horas. *: p < 0.05; 

**: p < 0.01. Linha tracejada na cor preta: limite mínimo de detecção do kit utilizado.
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9. DISCUSSÃO 

 

Classicamente, é considerado que L. (L.) infantum é o agente causal da 

leishmaniose visceral, mas no Velho e no Novo Mundo existem apresentações clínicas 

atípicas onde L. (L.) infantum causa lesões cutâneas em indivíduos sem histórico prévio 

de LV. Porém, a apresentação clínica varia dependendo da região, enquanto no Velho 

Mundo (AGUADO et al., 2013; DEL GIUDICE et al., 1998; GARCÍA-ALMAGRO, 

2005; KROIDL et al., 2014) e alguns países da América do Sul (AQUINO et al., 2014; 

CASTRO et al., 2016; DE LIMA et al., 2009; LYRA et al., 2015; SALVIONI et al., 

2017), a lesão cutânea causada por L. (L.) infantum ulcera, na América Central, esta lesão 

não ulcera, independentemente do tempo de evolução (ARAUJO FLORES et al., 2018; 

BELLI et al., 1999; CEDILLOS; ROMERO CHÉVEZ; GAVIDIA, 2014; PONCE et al., 

1991; SANDOVAL PACHECO et al., 2018; ZELEDÓN et al., 1982).  

A interação parasito-hospedeiro é complexa e desempenha um papel 

importante para determinar o resultado da infecção com ou sem o estabelecimento da 

doença (BOGDAN; RÖLLINGHOFF, 1998; KAYE; SCOTT, 2011; MUTISO et al., 

2013; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). Neste sentido, estudos na interação in vitro tem 

proporcionado avanços no conhecimento das leishmanioses, quer seja na resposta imune, 

bioquímica ou terapêutica (BALESTIERI et al., 2002; BRODSKYN et al., 1997; DE 

SANTANA et al., 2017; DOMINGUES PASSERO et al., 2014; MÉNDEZ et al., 2001). 

Porém, existem escassos relatos na literatura (CAMPOS-PONCE et al., 2005) do 

comportamento in vitro de cepas de L. (L.) infantum chagasi causadoras tanto da forma 

visceral como da cutânea não ulcerada em Honduras, um dos principais objetivos do 

nosso estudo. 
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A sobrevivência de Leishmania dentro de macrófagos depende de sua 

capacidade de evadir os mecanismos citotóxicos exibidos por esta célula (BOGDAN, 

2020; MOSSER, 2003). No presente estudo, avaliamos diferentes temperaturas para 

infecção de macrófagos peritoneais de hamster, já que desconhecíamos se o 

comportamento das cepas dermotrópicas de L. (L.) infantum chagasi seria o mesmo que 

o das cepas viscerotrópicas. Observamos que para as cepas dermotrópicas (LCNU), o 

índice de infecção de macrófagos foi maior a 32 °C e 34 °C em especial com 48 horas de 

incubação a 32 °C (p < 0,05); porém, sem diferença significativa em relação ao tempo de 

infecção (24 e 48 horas) a 34 °C. Já para as cepas viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), 

observamos que o índice de infecção foi maior a 34 °C e 36 °C, sendo maior ainda às 48 

horas de incubação quando comparado às 24 horas na temperatura de 36 °C. Portanto, é 

possível estimar que o índice de infecção poderia ser dependente da temperatura para 

estas amostras. Assim, as cepas isoladas das lesões de pele de pacientes com LCNU 

poderiam estar mais adaptadas a temperatura da superfície da pele e desta forma infectar 

melhor macrófagos nas baixas temperaturas; enquanto as cepas viscerotrópicas estariam 

mais adaptadas a temperatura interna corporal e infectar melhor os macrófagos em 

temperaturas mais elevadas. Porém, Campos-Ponce et al. mostraram resultados 

conflitantes ao nossos trabalhando com amostras isoladas da mesma região. Os autores 

realizaram estudo de infecção experimental in vitro em macrófagos peritoneais de 

camundongos BALB/c infectados com cepas de L. (L.) infantum chagasi isoladas de 

casos clínicos de LV e LCNU de Honduras e compararam com cepas isoladas de LC e 

LV do mediterrâneo, mostrando que, a 37 °C,  as cepas do mediterrâneo foram mais 

infectivas que as cepas de Honduras; e por sua vez, as cepas de Honduras mostraram um 

índice de infecção similar entre os isolados da forma visceral e a forma cutânea não 

ulcerada (CAMPOS-PONCE et al., 2005). Importante salientar que estes autores 
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empregaram macrófagos peritoneais de camundongos e fizeram a infecção a 37 °C, 

enquanto em nosso estudo utilizamos macrófagos peritoneais de hamster e a infecção foi 

conduzida a 32 °C, 34 °C e 36 °C. Além disso, estudos mostram que é relativamente 

comum existir diferenças na interação parasito-célula hospedeira, com capacidade 

diferencial de infecção entre diferentes cepas de uma mesma espécie nas mesmas 

condições experimentais (CAMPOS et al., 2008; FERREIRA-PAES et al., 2020). Por 

último, mas não menos importante, deveriam ser consideradas as variações intra-espécie 

observadas nas diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, que filogeneticamente separa 

as cepas de LCNU das cepas viscerotrópicas de Brasil (dados discutidos no capitulo I), o 

que poderia refletir nas diferentes manifestações clinicas causadas por L. (L.) infantum 

chagasi em Honduras. 

Após infecção, os mecanismos de ativação do macrófago são marcados por 

uma cascata de reações que culminam com a produção de intermediários reativos de 

oxigênio, de óxido nítrico e produção de citocinas relacionadas ao mecanismo de ativação 

da resposta imune (BALESTIERI et al., 2002; LIEW et al., 1990). Tem sido relatada uma 

associação entre maior índice de infecção e menor produção de óxido nítrico por 

macrófagos infectados com diferentes cepas de Leishmania (CAMPOS et al., 2008; 

FERREIRA-PAES et al., 2020). Porém, em nosso estudo não observamos associação na 

produção de NO e o índice de infecção em macrófagos peritoneais de hamster infectados 

com as diferentes cepas isoladas de casos de LCNU e LV. Estudos in vitro relatam que 

macrófagos murinos estimulados com IFN-γ e/ou LPS quando desafiados pela infecção 

por Leishmania mostram um aumento acentuado na produção de NO por estas células 

(BALESTIERI et al., 2002; GREEN et al., 1990; LIEW et al., 1990; MOSSER; 

EDWARDS, 2008), este fato poderia explicar as divergências nos resultados, uma vez 
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que utilizamos macrófagos de hamster e não estimulados previamente. Vale ressaltar, 

como mostrado no capítulo I, que experimentos in vitro prévios empregando macrófagos 

murinos estimulados com IFN-γ e desafiados com o LPG das cepas de LCNU foram 

capazes de induzir a produção de altos níveis de NO, maiores que o LPG de cepas 

viscerotrópicas em macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c e C57BL/6 

(CARDOSO et al., 2020). 

O processo de fagocitose do parasito pelo macrófago também resulta em um 

burst oxidativo da célula hospedeira que leva à geração de produtos tóxicos de oxigênio, 

como peróxido de hidrogênio (H2O2) e superóxido (O2
-) (WILSON; ANDERSEN; 

BRITIGAN, 1994). Neste sentido, Manika Das e colaboradores, usando L. (L.) donovani 

observaram que altas concentrações de H2O2 aumentavam a perda de motilidade e a lise 

parasitária, sugerindo que o grau de estresse oxidativo ao qual os parasitos são expostos 

é importante na sobrevivência de Leishmania (DAS; MUKHERJEE; SHAHA, 2001). 

Além disso, Channon e Blackwell demostraram que o H2O2 pode eliminar tanto 

promastigotas quanto amastigotas de L. (L.) donovani, sendo os amastigotas mais 

resistentes a lise pelo H2O2 (CHANNON; BLACKWELL, 1985a, 1985b). Em modelo 

murino, foi observado que a lise de L. (L.) tropica e L. (L.) donovani por macrófagos não 

estimulados está relacionada à produção de O2
- e H2O2 pelos macrófagos após a fagocitose 

(MURRAY, 1981). Estes estudos sugerem que o H2O2 produzido pelos macrófagos 

podem eliminar os parasitos intracelulares e, portanto, são reguladores importantes da 

infecção por protozoários (MAUEL; SCHNYDER; BAGGIOLINI, 1984; NABI; 

RABINOVITCH, 1984; SOLBACH; LASKAY, 2000). Intrigantemente, em nosso 

estudo, não foi possível correlacionar a produção de peróxido de hidrogênio com o índice 

de infecção dos macrófagos infectados pelas diferentes cepas nas diferentes condições de 
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cultura; já que, os resultados obtidos mostraram-se abaixo do limiar de detecção do kit 

nas diferentes condições experimentais. 

Em relação à produção de citocinas pelos macrófagos após a fagocitose dos 

parasitos das diferentes cepas nas diferentes condições experimentais do nosso estudo, 

somente uma baixa produção de IL-12 foi detectada nas sobrenadantes das culturas de 

macrófagos infectados com cepas dermotrópicas (LCNU) e viscerotrópicas (LV-3 e BH-

46) de L. (L.) infantum chagasi, sendo produzido níveis mais elevados pelos macrófagos 

incubados por 48 horas em comparação com 24 horas (p < 0,05). A IL-12 é uma citocina 

pró-inflamatória e desempenha um papel fundamental na potencialização das respostas 

imunes mediadas por células durante a infecção por Leishmania (CARRERA et al., 1996; 

DAYAKAR et al., 2019). Esta citocina promove o direcionamento da resposta imune 

celular para o tipo Th1 e induz à produção de IFN-γ pelas células NK e células T 

mediando a atividade leishmanicida pela indução da expressão de NOS2 e a produção de 

NO (BACELLAR et al., 1996; DAYAKAR et al., 2019; ROMANI; PUCCETTI; 

BISTONI, 1997). Na leishmaniose visceral ativa, a imunidade é caracterizada por 

supressão da resposta imune tipo Th1 com diminuição na produção de IL-2, IFN-γ e IL-

12, associada a um aumento na produção de IL-4 e IL-10 (MURPHY et al., 2001; 

SAMANT et al., 2021; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). Em camundongos BALB/c 

infectados com L. (L.) major e tratados com IL-12 na fase inicial da infecção foi mostrado 

uma regulação positiva de IFN-γ e inibição da produção de citocinas anti-inflamatórias, 

direcionando a resposta imune para o polo de resistência, o que sugere que a IL-12 poderia 

influenciar no controle parasitário por iniciar uma resposta protetiva Th1 com produção 

de IFN-γ já nas fases iniciais da infecção (CARRERA et al., 1996; HEINZEL et al., 1993; 

REINER et al., 1994; SYPEK et al., 1993). A resposta imune celular in situ nas lesões de 
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pele causada pela LCNU tem se mostrado bastante eficiente com a presença de um 

infiltrado inflamatório mononuclear, muitas vezes organizados em granulomas 

epitelioides e raras formas amastigotas do parasito (SANDOVAL PACHECO et al., 

2018). Este infiltrado inflamatório foi caracterizado principalmente pela presença de 

linfócitos T CD8, que mostram uma forte correlação com células IFN-γ+, além de 

macrófagos positivos para NOS2 (SANDOVAL et al., 2021). Dados preliminares e ainda 

não publicados têm mostrado que, de maneira geral, as diferentes subpopulações de 

células apresentadoras de antígenos nas lesões de LCNU são produtoras, principalmente, 

de IL-12, sugerindo que esta citocina pode ter uma participação importante na LCNU 

causada por L. (L.) infantum chagasi. 

Importante ressaltar que os estudos relativos à infecção in vitro representam 

apenas a ponta do iceberg, uma vez que não mimetizam o que acontece na infecção in 

vivo por completo, já que neste contexto entram em jogo muitos outros elementos, tanto 

da resposta imune inata e adaptativa do hospedeiro como diferentes moléculas do parasito 

e até elementos da saliva do inseto vetor. Assim, mais estudos são necessários para 

aprofundar conhecimentos na relação parasito-hospedeiro da infecção causada por L. (L.) 

infantum chagasi na América Central, que em adição à doença visceral causa uma forma 

cutânea não ulcerada e rara da doença. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III: 
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10. CAPÍTULO III: ESTUDO EXPERIMENTAL IN VIVO 

 

10.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

10.2. AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL IN 

VIVO 

 

10.2.1. ANIMAIS 

 

Foram utilizados, no total, 215 hamsters machos, de 45 a 60 dias de idade. Os 

animais foram obtidos no Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e os experimentos foram realizados em estrita concordância 

com as normas da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-IMT) e o Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) sob o protocolo de 

pesquisa N° 172/14 (Anexo B). Todos os animais ficaram alocados no biotério do 

Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT/USP), acondicionados 

em gaiolas de polipropileno, com água ad libitum e dieta apropriada com ração Nuvilab 

alimento completo (QUIMTIA, BR), mantidos em condições controladas de umidade e 

temperatura (25 ± 1 ºC) e ciclos claro/escuro de 12 horas e adaptados às condições 

laboratoriais por no mínimo 48 h. 

 

10.2.2. PARASITOS  

 

Para o presente estudo, foram utilizadas 4 cepas de L. (L.) infantum chagasi, sendo 

2 isoladas de pacientes com a forma clínica cutânea não ulcerada ou atípica 

(MHOM/HND/2017/AMA-65, MHOM/HND/2017/AMA-73) e 1 de paciente com LV 
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(MHOM/HND/2020/LV-3) de Honduras; e como controle uma cepa de referência, 

isolada da forma visceral clássica no Brasil (MHOM/BR/1972/BH-46).  

Para cada experimento, os parasitos foram isolados de hamsters cronicamente 

infectados ou recuperados de criotubos congelados e as culturas expandidas em meio 

Schneider suplementado com 10% de soro fetal bovino (12657-029, Gibco, EUA), 1% de 

L-glutamina, 10.000 µg/mL de Estreptomicina e 10.000 UI/mL de penicilina. Em todos 

os experimentos foram utilizadas formas promastigotas em fase estacionária de 

crescimento em cultura com no máximo quatro passagens a partir do isolamento.  

 

10.2.3. INFECÇÃO EXPERIMENTAL IN VIVO 

 

Para a infecção in vivo das cepas isoladas de Honduras e a BH-46 utilizadas neste 

estudo (item 10.2.2), formas promastigotas em fase estacionária de crescimento, foram 

coletadas por centrifugação e então lavadas três vezes com PBS estéril a 1843 ×g por 10 

min a 4ºC, e sua concentração ajustada para 108 promastigotas/mL.  

Os grupos experimentais foram organizados da seguinte maneira: hamsters 

(Mesocricetus auratus) foram inoculados por duas vias: subcutânea (SC), no coxim 

plantar traseiro direito, e intraperitoneal (IP), no peritônio, com 100 µL de suspensão 

contendo PBS estéril e 107 formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, em fase 

estacionária de crescimento em cultura, isoladas de casos humanos de LCNU e de 

paciente com LV de Honduras e a cepa de referência (BH-46). Cada grupo experimental 

por cepa, inoculado pela via SC e via IP tinha um total de 25 animais, que foram 

examinados nos seguintes tempos de infecção 15, 30, 60, 90 e 120 dias. Para os animais 

infectados pela via SC, o tamanho da lesão avaliado pela espessura das patas foi avaliado 
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a cada 15 dias até os 120 dias pós-infecção (PI). O tamanho da lesão foi obtido 

subtraindo-se a espessura da pata infectada pelo valor da espessura da pata não infectada.  

Em cada tempo pós-infecção: 15, 30, 60, 90 e 120 dias, 5 animais de cada grupo 

experimental (SC e IP) foram anestesiados e eutanasiados. Em seguida, fragmentos da 

pele e vísceras (baço, fígado e linfonodo) foram coletados para estudo histopatológico, 

determinação da carga parasitária e avaliação da expressão relativa de citocinas. Sangue 

total dos animais foi coletado e centrifugado a 4480 ×g por 10 min e os soros obtidos 

foram estocados a -80 ºC para posterior determinação de anticorpo anti-Leishmania. 

Hamsters saudáveis (n = 15) foram utilizados como controles e inoculados apenas 

com PBS estéril. O esquema de infecção experimental está sintetizado na Figura 25. 

As carcaças dos animais foram acondicionadas em sacos brancos, lacrados e 

identificados de acordo com as normas institucionais. O destino final destas carcaças foi 

efetuado por empresa especializada, contratada pela FMUSP. 
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Figura 25. Esquema de infecção experimental: 1) Inoculação de L. (L.) infantum chagasi pelas diferentes vias utilizadas, grupos experimentais 

com 25 animais via subcutânea e 25 animais via intraperitoneal; 2) eutanásia dos diferentes grupos experimentais nos tempos pós-infecção 15, 

30, 60, 90 e 120 dias, 5 animais por cada tempo pós-infecção (TPI); e 3 e 4) coleta de material biológico (sangue total, pele, linfonodo poplíteo, 

fígado e baço) para os diferentes estudos realizados. Este esquema foi realizado para cada experimento desenvolvido com 2 isolados de L. (L.) 

infantum chagasi da forma clínica de LCNU (MHOM/HND/2017/AMA-65, MHOM/HND/2017/AMA-73), 1 de paciente com LV 

(MHOM/HND/2020/LV-3) de Honduras e a cepa de referência (MHOM/BR/1972/BH-46. 5) 15 Hamsters utilizados como controle saudável e 

6) eutanásia e coleta de material biológico (sangue total, pele, linfonodo poplíteo, fígado e baço) para os diferentes estudos realizados. 
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10.2.4. ESTUDO HISTOPATOLÓGICO 

 

Fragmentos de pele, baço e fígado coletados foram fixados em formol 10% 

tamponado com fosfato 0,01 M por 24 horas e processados pelas técnicas usuais de 

histologia e embebidos em parafina para obtenção dos cortes. Os cortes histológicos 

foram corados por hematoxilina-eosina (HE) e observados em microscopia de luz com o 

objetivo de caracterizar as lesões da pele, no ponto de inoculação dos parasitos, e em 

vísceras como baço e fígado.  

Para o estudo histopatológico, foi realizada análise comparativa semiquantitativa 

dos cortes corados pelo HE de acordo com o método modificado de Ridley e Ridley 

(RIDLEY; RIDLEY, 1983), atribuindo-se cruzes de acordo com a intensidade dos 

diferentes processos caracterizados, usando uma objetiva de 40× da seguinte forma: (-) 

negativo , 1-50 células (+) discretas, 50-100 células (++) moderadas e maiores que 100 

células (+++) intensas. 

 

10.2.5. REAÇÃO DE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

A reação de imuno-histoquímica foi utilizada para avaliar a presença do 

parasitismo tecidual de acordo com o método modificado de Moreira e colaboradores 

(MOREIRA et al., 2007).  

Brevemente, cortes histológicos parafinados foram desparafinizados em xilol, em 

seguida, foi feita a hidratação dos cortes em uma série decrescente de concentração de 

etanol em água e, finalmente, passagem em água destilada. Seguindo-se com o bloqueio 

da peroxidase endógena com solução de H2O2 3% a temperatura ambiente no escuro. 

Posteriormente, foi realizada a recuperação antigênica com tampão citrato 10 mM pH 6 
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por 30 minutos em banho-maria. Em seguida, foi feito o bloqueio de ligações 

inespecíficas com solução de leite em pó desnatado a 6% (Molico®, Nestlé) por 60 

minutos a 37ºC. Posteriormente, foi feita a incubação com o anticorpo primário anti-

Leishmania (soro hiperimune de camundongo cronicamente infectado por L. (L.) 

amazonensis, LIM-50/HCFMUSP), diluído a 1/2000 em PBS com 1 % BSA (PBS-BSA) 

por 15 a 18 horas a 4 ºC. Como controle negativo da reação, foi utilizada solução contendo 

o diluente (PBS-BSA) com a omissão do anticorpo primário.  

Posteriormente, as lâminas foram lavadas por meio de 3 incubações de 5 minutos 

com PBS-T (solução salina tamponada com fosfato com 0,05 % de Tween 20). Foi 

utilizado o kit de revelação Novolink (RE7280-K, Leica), incubando-se o reagente pós-

primário por 30 minutos a 37 ºC. Em seguida, foram realizadas três incubações de 5 

minutos com PBS-T. Seguiu-se então com a incubação do polímero ligado à peroxidase 

por 30 minutos a 37 ºC. Posteriormente, foi realizada a lavagem como descrita 

anteriormente.  

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

hidrogênio, K3468, DakoCytomation) foi adicionado ao tecido e incubado por 5 minutos 

à temperatura ambiente. Posteriormente, os cortes foram contra-corados com 

hematoxilina de Harris por 2 minutos, seguindo a desidratação dos cortes, por passagens 

consecutivas em uma série de ascendente de concentração de etanol, quatro passagens em 

xilol e então montadas com resina (EP-51-05042, Erv-Mount) e lamínula de vidro. 
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10.2.6. DETERMINAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA 

 

10.2.6.1. DILUIÇÃO LIMITANTE 

A carga parasitária de pele, baço e fígado dos animais infectados com L. (L.) 

infantum chagasi foi determinada pelo ensaio de diluição limitante (LIMA; 

BLEYENBERG; TITUS, 1997; TITUS et al., 1985). Os animais de cada grupo 

experimental foram anestesiados e eutanasiados, em seguida, foram coletadas e pesadas 

as biópsias de pele e vísceras (baço e fígado). Estes fragmentos foram macerados e 

diluídos em meio Schneider (S9895, Sigma-Aldrich, EUA), suplementado com 10% de 

SFB, 1% de antibiótico (10.000 µg/mL de estreptomicina e 10.000 UI/mL de penicilina). 

Após uma pré-diluição, 150 µL da suspensão foram adicionados em poços de microplacas 

estéreis de 96 poços (Jet-Biofil) em quadruplicata. Em seguida, foram realizadas diluições 

seriadas (1:3) desta suspensão celular até a diluição de 177.147× (311×) nas próprias 

microplacas. Estas microplacas foram vedadas para evitar a evaporação e incubadas a 

25ºC em incubadora BOD, por 10 dias, para que as amastigotas viáveis se diferenciassem 

em promastigotas. Após este período, cada microplaca foi observada em microscópio 

invertido e a maior diluição em que foi possível observar formas promastigotas foi 

anotada e a concentração de formas promastigotas/peso de cada fragmento foi estimada 

seguindo a fórmula matemática: 

Carga parasitária = 

Recíproco do maior título positivo × diluição do material × (vol. homogeneizado 

/ vol. 1° poço * diluição)  

peso do órgão (gramas) 

 

 A carga parasitária foi expressa como o número de parasitos por miligrama de 

tecido. 
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10.2.6.2. DETERMINAÇÃO DA CARGA PARASITARIA POR qPCR 

 

10.2.6.2.1. EXTRAÇÃO DE RNA 

 

Material biológico coletado de hamster inoculados com L. (L.) infantum chagasi 

pelas diferentes vias utilizadas, IP (fígado e baço) e SC (linfonodo poplíteo, fígado e baço) 

aos 30 e 90 dias pós-infecção, foram utilizados para extrair o RNA total usando um kit 

comercial ReliaPrepTM RNA Tissue Miniprep System Kit (Z6111, Promega©, EUA), 

sendo o protocolo efetuado de acordo com as instruções do fabricante (Figura 26). 
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Figura 26. Esquema sintetizado do protocolo de extração de RNA total usando o kit 

ReliaPrepTM RNA Tissue Miniprep System Kit (Promega©, EUA). Fonte: Adaptado do 

manual técnico ReliaPrepTM RNA Tissue Miniprep System (Z6111).  

 

Adicionar LBA + tampão TG ao tecido, e misturar.  

Centrifugar 3 minutos. Transferir o eluido a um tubo novo 

Adicionar isopropanol 100%. Homogeneizar por 5 segundos.  

Para cada amostra, colocar uma minicoluna em um tubo coletor.  

Transferir o lisado para a minicoluna. Centrifugar por 1 minuto. Descartar 

o liquido do tubo coletor.  

Adicionar RNA Wash Solution à minicoluna. Centrifugar por 30 segundos. 

Descartar o liquido. 

Prepara DNase I Solution. Adicionar DNase I Solution diretamente à 

membrana da coluna. Incubar por 15 minutos. 

Adicionar Column Wash Solution. Centrifugar por 15 segundos 

Adicionar RNA Wash Solution. Centrifugar por 30 segundos. Descartar o 

liquido e o tubo coletor. 

Colocar a minicoluna para um tubo coletor novo. Adicionar RNA Wash 

Solution. Centrifugar por 2 minutos 

Colocar a minicoluna para um tubo de 1,5 mL. Adicionar Nuclease-Free 

Water à membrana da minicoluna. Centrifugar por 1 minutos. Descartar a 

minucoluna 

Estocar o tubo de 1,5 mL com o RNA total a -80 °C 
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10.2.6.2.2. SÍNTESE DE DNA COMPLEMENTAR (cDNA)  

 

As amostras de RNA total foram reversamente transcritas para cDNA. A uma 

quantidade de 11 μL do RNA total, foi adicionado 1 μL de uma mistura contendo os 

quatro dNTP’s (desoxirribonucleotídeos) (InvitrogenTM, EUA), 1 μL de random primers 

(48190011, InvitrogenTM, EUA). Em seguida, as reações foram levadas ao termociclador 

por, aproximadamente, 5 minutos a 65 °C. Após este tempo, as amostras foram retiradas 

e colocadas em banho de gelo por 20 segundos, seguido da adição da seguinte mistura: 

2 μL de DTT e 4 μL do tampão 5× (250mM, Tris-HCl pH 8,3; 375mM KCl; 15mM 

MgCl2) e colocado novamente no termociclador por 20 segundos a 37 °C. Após os 20 

segundos, foi adicionado 1 μL da enzima transcriptase reversa M-MLV RT 200U/µL 

(Moloney Murine Leukemia Vírus Reverse Transcriptase, M-MLV RT, 28025-013, 

InvitrogenTM, EUA), que é a responsável pela complementação do RNA para cDNA, 

seguido de um ciclo de 37°C durante 50 minutos. Por último, as amostras foram 

aquecidas a 95 °C, durante 5 min, para inativação da enzima transcriptase reversa. Ao 

final da reação as amostras foram acondicionadas a -20 °C até o momento do uso. 

 

10.2.6.2.3. PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL (qPCR) 

 

10.2.6.2.3.1. DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO 

 

Para determinar o comportamento da reação e o limite de detecção da qPCR foi 

realizada uma curva padrão em diluições seriadas de DNA proveniente de formas 

promastigotas em cultura em uma concentração de 1×107 parasitos/mL, dos diferentes 
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isolados de L. (L.) infantum chagasi (AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) e os pontos da 

curva variaram entre concentrações de 1×107 a 1×102 promastigotas. Os pontos da curva 

foram testados em triplicata. 

Os Cycle threshold (Ct) obtidos foram plotados contra as diferentes concentrações 

de parasitos. O número de parasitos foi calculado pelo valor do Ct, pela equação de 

regressão linear, y = ax + b, onde: y = Ct; onde: a = inclinação da curva (slope); x = 

número de parasitos; e b = valor onde a curva intercepta o eixo do y (y intercept). 

Deste modo, foi possível estimar o número de parasitos presentes em cada 

amostra, as curvas apresentaram ótima linearidade e reprodutibilidade. Sendo o R2 

determinado para cada cepa, o que indica a correlação entre as variáveis. Foi determinado 

o limite de detecção da curva correspondendo aos valores de máximos de Ct para cada 

uma das cepas, bem como a inclinação da curva, conforme demonstrado na Figura 27. 
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Figura 27. Curva padrão do Ldon-qPCR usando cDNA das diferentes cepas de L. (L.) 

infantum chagasi: (A) AMA-65, (B) AMA-73, (C) LV-3 e (D) BH-46. Os pontos das 

curvas são a média das triplicatas obtidas de cada concentração de cDNA para cada cepa.  

 

10.2.6.2.3.2. QUANTIFICAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA  

 

Para a quantificação da carga parasitária, foram utilizadas sondas de hidrólise do 

tipo TaqMan, duplamente marcadas utilizando os iniciadores a partir da região da actina 

da espécie L. (L.) infantum: Ldon Forward: 3’AAGTGCGACATTGATGTGCGC’5; 

Ldon Reverse: 3’AAGGTTGAGGAACATGGTCGAC’5 e a sonda de hidrólise TaqMan 

marcada com o fluoróforo HEX; LdonPB, 5'CCGGACAGCACGATGTTCCCGTAC3', 
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de acordo com Nunes e colaboradores (NUNES et al., 2016), utilizando-se da curva 

padrão para determinar o número absoluto de parasitos presentes por grama de amostra. 

As reações foram realizadas em um Step One Real Time PCR System (Applied 

BiosystemsTM, EUA), em um volume final de 10 μL por reação. O volume de 1 μL de 

cDNA foi adicionado a uma mistura contendo 5 μL de 2× TaqMan Universal PCR Master 

Mix (4304437, Applied BiosystemsTM, EUA), 0,5 μL dos iniciadores forward, reverse e 

a sonda TaqMan, marcada com HEX, utilizando NFQ como quencher e 3,5 μL de água 

ultrapura livre de DNAse e RNAse. Foram utilizados controles positivos e negativos para 

cada uma das reações. As amplificações ocorreram em um ciclo inicial de 50 °C por 2 

minutos. A segunda etapa foi um ciclo a 95 °C por 10 minutos, em seguida, foram 

realizados 40 ciclos a 95 °C por 15 segundos e a 60 °C por 1 minuto. 

 

10.2.7. AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE CELULAR 

 

10.2.7.1. AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO RELATIVA DE CITOCINAS POR 

qPCR 

 

O material biológico coletado de hamsters inoculados com L. (L.) infantum 

chagasi pelas diferentes vias utilizadas, IP (fígado e baço) e SC (linfonodo poplíteo, 

fígado e baço) aos 30 e 90 dias pós-infecção foi utilizado para avaliação da expressão 

gênica das citocinas IFN-γ, TNF-α, IL- 17, IL-10, IL-4 e TGF-β, usando a metodologia 

de sondas de hidrólise do tipo TaqMan duplamente marcada com os fluoróforos 

específicos, para que seja possível a quantificação da expressão relativa das citocinas 

tendo como gene normalizador uma microglobulina de hamster obtida da sequência de 

genes armazenada no Genbank. As sequências dos primers, referentes aos genes 

avaliados neste estudo foram segundo (DA SILVA et al., 2020). Os primers foram 
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produzidos pela INTEGRATED DNA TECNOLOGIES (IDT), as sequências das 

citocinas estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Sequências dos primers utilizados para avaliar a expressão relativa de 

citocinas 

 

 

As reações foram realizadas em Step One Real Time PCR System (Applied 

BiosystemsTM, EUA), em um volume final de 10 μL por reação. Foi adicionado 0,5 μL 

de uma mistura que inclui os marcadores forward, reverse, e a sonda TaqMan, marcada 

com FAM para as citocinas e HEX para o gene constitutivo, utilizando NFQ como 

quencher na placa. Em seguida foi preparado um mix contendo 5 μL de 2× TaqMan 

Universal PCR Master Mix (4304437, Applied BiosystemsTM, EUA), 3,5 μL de água 

ultrapura livre de DNAse e RNAse e 1μL de cDNA das amostras, que foram 

Primer 1: GAGGAGCATAGACACCATCAAG

Primer 2: CCTGAAGGTCATTTACCGGAAT

Probe: /56-FAM/TCTTCAACA/Zen/GCAGCATGGAGAAACTCA/3IABkFQ/

Primer 1: GGTTTACTCCCAGGTTCTCTTC

Primer 2: GGACAGGAGGTTGACGTTAT

Probe: /56-FAM/TCAGCCGCA/Zen/TTGCTGTGTCCTA/3IABkFQ/

Primer 1: CTCCAGCAGCAACTCTTCTT

Primer 2: TCTTCTGTTGCTGGTCTCTTG

Probe: /56-FAM/CCAGCCAGG/Zen/GTTCTTCTCAAGCTC/3IABkFQ/

Primer 1: CCAGCTGGACAACATACTACTC

Primer 2: CTGGATCATTTCTGATAAGGTTTGG

Probe: /56-FAM/TGCAGGACT/Zen/TTAAGGGTTACTTGGGT/3IABkFQ/

Primer 1: GAAGAACTCCACGGAGAAAGAC

Primer 2: GGGTCACCTCATGTTGGAAATA

Probe:/56-FAM/CTTCCCAGG/Zen/TGCTTCGCAAGTTT/3IABkFQ

Primer 1: GGCAGCTGTACATCGACTTT

Primer 2: GACAGAAGTTGGCGTGGTAG

Probe: /56-FAM/TGGAAGTGG/Zen/ATTCACGAGCCCAAG/3IABkFQ/

Primer 1: GGTCTTTCTATCTCTTGGCTCA

Primer 2: CTTGGGCTCCTTCAGAGTTATG

Probe: /HEX/ACTGCGACT/Zen/GATAAATACGCCTGCA/3IABkFQ/

MG 

(Microglobulina, 

gene constitutivo 

de hamster)

IFN-γ 

IL-10

IL-4

TGF-β

IL-17

TNF-α



111 
 

 
 

homogeneizados ao mesmo tempo para todas as citocinas, para que todas estivessem com 

a mesma concentração final de cDNA, e então adicionados à placa. Foi utilizado um 

controle negativo para cada citocina. As amplificações ocorreram em um ciclo inicial de 

50 °C por 2 minutos seguido de um ciclo a 95 °C por 10 minutos. Em seguida foram 

realizados 40 ciclos a 95 °C por 15 segundos e a 60 °C por 1 minuto.  

Os resultados foram expressos pelo método ΔCt (delta Cycle Threshold) que 

consiste de uma quantificação relativa, onde é realizada a normalização da expressão de 

cada alvo pela subtração do valor de Ct encontrado para cada citocina, pelo valor do Ct 

do gene constitutivo, conforme (DA SILVA et al., 2020). 

 

10.2.8. AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE HUMORAL 

 

10.2.8.1.  DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE IMUNOGLOBULINA 

 

Placas de ELISA de 96 poços de alta ligação (Costar, EUA) foram sensibilizadas 

com o antígeno total espécie-especifico de formas promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi (MHOM/HN/2017/AMA-73) a uma concentração de proteínas de 10 µg/mL em 

tampão carbonato-bicarbonato 0,1 M, pH 9,5, por 18h a 4 °C. Após este período, as placas 

foram lavadas três vezes em solução salina tamponada com fosfato, pH 7,4 com 0,05% 

de Tween 20 (PBS-T), e bloqueadas com leite desnatado a 10% diluído em PBS por 60 

min a 37 °C. As placas foram lavadas por mais 3 vezes com PBS-T, e em seguida, 100 

µL dos soros dos grupos experimentais foram adicionados aos poços (diluição 1: 400 em 

PBS-T) por 60 min a 37 °C. Como controles positivos da reação foram utilizados soros 

de animais cronicamente infectados com L. (L.) infantum chagasi, e soros de animais 

saudáveis foram utilizados como controles negativos. Após o período citado, as placas 
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foram, novamente, lavadas 3 vezes com PBS-T, seguido pela adição de anticorpo 

secundário anti-IgG total de hamster produzido em cabra e conjugado com peroxidase 

(PA1-29626, InvitrogenTM, EUA), na diluição 1:20000 em PBS-T, por 45 minutos a 37 

°C. Após este passo, foram efetuadas lavagens das placas com PBS-T, e foi adicionado 

aos poços, 100 µL/poço de substrato 3,3', 5,5' tetrametilbenzidina (TMB) (BD 555214; 

BD™, EUA), por 20 min. A reação foi interrompida com a adição de 50 µL/poço de 

H2SO4 (ácido sulfúrico) 2N e então a absorbância foi medida em um espectrofotômetro a 

450 nm.  

 

10.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa GraphPad Prism 8.0. Os 

resultados foram expressos como a média ± erro padrão. Para análise da evolução de 

lesão, por meio da avaliação do tamanho da lesão, da carga parasitária nos órgãos 

coletados dos animais infectados pelas diferentes cepas e avaliação da imunidade humoral 

foi utilizado o Teste Anova de duas vias. Por outro lado, para avaliação da imunidade 

celular foi utilizado o Teste Anova de uma via. 

Os gráficos foram construídos utilizando o programa Origin 9.6.5.169.
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11. RESULTADOS 

 

11.1. AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL IN 

VIVO 

 

A evolução do tamanho da lesão de pele nos hamsters inoculados por via 

subcutânea com as duas cepas isoladas das lesões cutâneas de pacientes com LCNU 

(AMA-65 e AMA-73), 1 de paciente com LV (LV-3) de Honduras e a cepa controle 

(BH-46) (item 10.2.2), foi acompanhada a cada 15 dias até os 120 dias pós-infecção. No 

decorrer da infecção, as quatro cepas avaliadas não desenvolveram lesão evidente no 

sítio de inoculação (Figura 28). Os dados obtidos mostram que a espessura do coxim 

plantar traseiro direito inoculado com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi 

não foi superior a espessura do coxim plantar traseiro esquerdo (controle). Embora 

diferenças significativas tenham sido observadas entre os diferentes grupos 

experimentais, vale ressaltar que os tamanhos das lesões causadas pelas diferentes cepas 

ao longo de todo o período de estudo mostraram valores inferiores a 1 mm de espessura 

(Figura 29). 
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Figura 28. Imagem do coxim plantar traseiro direito inoculado com L. (L.) infantum 

chagasi após 120 dias de infecção com: (A) cepa AMA-65; (B) cepa AMA-73, (C) cepa 

LV-3 e (D) cepa BH-46. Círculo vermelho evidenciando a pata inoculada com as 

diferentes cepas. 
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Figura 29. Evolução do tamanho da lesão no coxim plantar de hamster, Mesocricetus 

auratus, inoculados com L. (L.) infantum chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, LV-3 e 

BH-46), avaliados a cada 15 dias até 120 dias pós-infecção. O retângulo vermelho 

sinalizando a escala, onde observamos medidas menores a 1 mm.  Os símbolos mostrando 

diferença significante entre os grupos: ¤: AMA-65 e AMA-73 (p < 0,05); Φ: AMA-65 e 

LV-3 (p < 0,05); ¥: AMA-65 e BH-46 (p < 0,05); ∞: AMA-73 e LV-3 (p < 0,01); §: 

AMA-73 e BH-46 (p < 0,05); Ω: LV-3 e BH-46 (p < 0,0001). 

 

 

11.2. ESTUDO HISTOPATOLÓGICO 

 

11.2.1. ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NO FÍGADO 

 

As alterações histopatológicas encontradas no fígado dos animais inoculados com 

107 formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi cepa AMA-65, por via 

intraperitoneal, se caracterizaram por uma infiltração portal discreta de células 

mononucleares a partir de 90 dias PI, aumentando para moderada aos 120 dias PI, 



116 
 

 
 

formando nódulos inflamatórios. O parênquima mostrava-se infiltrado por células 

mononucleares formando nódulo a partir de 15 dias PI que se tornaram mais evidentes 

com o tempo de evolução da infecção. A hiperplasia e hipertrofia de células de Kupffer 

foi de caráter moderado desde os 15 dias pós-infecção (Tabela 3 e Figura 30A e B). Por 

outro lado, quando os animais foram inoculados por via subcutânea, as lesões observadas 

no espaço portal foram semelhantes; porém o parênquima hepático mostrou a presença 

de células inflamatórias formando nódulos somente a partir de 60 dias de infecção; e a 

hiperplasia e hipertrofia de células de Kupffer foi discreta a partir de 15 dias de infecção 

(Tabela 4 e Figura 30C e D). 

Já as lesões hepáticas dos animais inoculados com a cepa AMA-73, por via 

intraperitoneal, se caracterizaram por infiltrado inflamatório mononuclear no espaço 

porta e no parênquima formando nódulos a partir de 30 dias pós-infecção, que 

aumentaram com o tempo de infecção. A hiperplasia e hipertrofia das células de Kupffer 

foi moderada e esteve presente a partir de 15 dias pós-infecção (Tabela 3 e Figura 31A e 

B). Quando os animais foram inoculados por via subcutânea, as lesões hepáticas se 

caracterizam por um discreto infiltrado de linfócitos e macrófagos a partir de 90 dias de 

infecção no espaço portal e a partir de 30 dias no parênquima sem a formação de nódulos; 

e uma discreta hiperplasia e hipertrofia de células de Kupffer entre 15 e 60 dias pós-

infecção, que se tornou moderada aos 90 e intensa aos 120 dias de infecção (Tabela 4 e 

Figura 31C e D). 

As alterações histopatológicas observadas no fígado dos animais inoculados por 

via intraperitoneal com a cepa viscerotrópica de Honduras (LV-3) se caracterizaram por 

um infiltrado inflamatório mononuclear formado por linfócitos e macrófagos no espaço 

portal com a formação de nódulos a partir de 30 dias PI. O parênquima também 
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apresentava infiltrado inflamatório mononuclear com a formação de nódulos desde os 

primeiros 15 dias de infecção. A hiperplasia e hipertrofia das células de Kupffer mostrou-

se de intensidade moderada a partir de 15 dias PI (Tabela 3 e Figura 32A e B). Quando 

os animais foram inoculados por via subcutânea com esta cepa, foi observado um 

infiltrado inflamatório mononuclear portal com a formação de nódulo somente aos 90 

dias de infecção e de caráter discreto. O infiltrado inflamatório no parênquima com a 

formação de nódulos e a hiperplasia e hipertrofia de células de Kupffer foram discretos 

durante todo o período de infecção (Tabela 4 e Figura 32C e D). 

Por outro lado, as alterações histopatológicas encontradas no fígado dos animais 

inoculados com a cepa BH-46, por via intraperitoneal, se caracterizaram por um infiltrado 

inflamatório, formado por células mononucleares, em especial, linfócitos e macrófagos e 

raros polimorfonucleares no espaço porta, a partir de 30 dias de infecção, que se torna 

mais evidente com a evolução da infecção. A presença de nódulos inflamatórios no 

espaço porta foi observada a partir de 90 dias de infecção. O parênquima mostrava-se 

permeado por células mononucleares formando nódulos desde os 15 dias de infecção. O 

infiltrado inflamatório mononuclear e a presença dos nódulos no parênquima hepático 

aumentou com o tempo de evolução da infecção. Hiperplasia e hipertrofia moderada de 

células de Kupffer foi observada ao longo de todo o período de infecção (Tabela 3 e 

Figura 33A e B). Quando os animais foram inoculados por via subcutânea com esta cepa, 

as alterações histopatológicas hepáticas foram semelhantes, tanto nas características 

como na intensidade durante todo o período de infecção. A presença de nódulos no espaço 

portal foi observada a partir de 30 dias de infecção. Evidência de hiperplasia e hipertrofia 

de células de Kupffer foi observada durante todo o período do estudo, variando de discreta 

a moderada (Tabela 4 e Figura 33C e D). 
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A análise histopatológica no fígado dos hamster saudáveis, mostrou arquitetura 

hepática preservada em todos os períodos experimentais (Figura 34A e B).  

O parasitismo tecidual no fígado dos hamster inoculado pelas diferentes vias (IP 

e SC) com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi tanto dermotrópicas (AMA-65 

e AMA-73) quanto viscerotrópicas (LV-3 e BH-46) foi confirmado pela reação de imuno-

histoquímica (Tabela 3, Tabela 4 e Figura 35).  
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Tabela 3. Análise semiquantitativa das alterações histopatológicas hepáticas em hamster inoculados com 107 promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) por via intraperitoneal, de acordo com o tempo de infecção 

 
Legenda: LINF: Linfócito; MØ: Macrófago; PMN: Polimorfonuclear; IHQ: imuno-histoquímica; (-): Ausente; (+): Discreto; (++): Moderado; 

(+++): Intenso

IHQ

Intensidade LINF MØ PMN Intensidade LINF MØ PMN

15  -  - -   -  -  +  + +   -  + ++  ++   -

30  -  - -   -  -  +  + +   -  +  +  +  +

60  -  - -   -  -  + ++  ++   -  + ++  ++   +

90  + +++  +++   +  + ++  ++  ++   -  + ++  ++  ++ 

120 ++ +++  +++   + ++  ++ +++  +++   - ++  ++  ++   +

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  +

30  + +++  +++   +  +  + ++  ++   -  + ++  ++   +

60  + ++ ++ - +  + ++ ++  - +  -  -  +

90 ++ +++  +++   + ++  ++ ++  ++   - ++  ++  ++  ++ 

120 +++  +++  ++   - ++  +++  +++  +++   - ++  ++  ++   +

15  -  -  -  -  -  +  +  + -   + ++  ++   +

30  + ++  ++   +  +  +  +  +  -  +  +  +  +

60  + +++  +++   +  +  + +++   +  -  + ++  ++   +

90 ++  +++  +++   + ++   + ++  ++   - ++  ++  ++   +

120 ++  +++  +++   +  + ++  +++  +++   - ++  +++  +++   +

15  -  -  -  -  -  + +++  +++   +  + ++  ++   +

30  + +++  ++   +  -  +  +  +  -  -  +  +  +

60  + +++  +++   +  -  + ++   +  -  +  +  +  -

90 ++  +++  ++   + ++   + ++  ++   - ++  ++  ++   +

120 ++  +++  ++   -  + ++  +++  ++   - ++   +  + +++ 
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Tabela 4. Análise semiquantitativa das alterações histopatológicas hepáticas em hamster infectados com 107 promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) por via subcutânea, de acordo com o tempo de infecção 

 
Legenda: LINF: Linfócito; MØ: Macrófago; PMN: Polimorfonuclear; IHQ: imuno-histoquímica; (-): Ausente; (+): Discreto; (++): 

Moderado; (+++): Intenso 

IHQ

Intensidade LINF MØ PMN Intensidade LINF MØ PMN

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -

30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -

60  -  -  -  -  -  + +++  +++   -  +  +  +  -

90  + +++  +++   +  +  + +++  +++   -  +  +  +  -

120 ++  +++  +++   - ++  ++  +++  +++   - ++  ++  ++   +

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  +  -

30  -  -  -  -  -  + +++  +++   -  -  +  +  -

60  -  -  -  -  -  + +++  +++   -  +  +  +  +

90  + +++  +++   -  -  + +++  +++   -  + ++  ++   +

120  + +++  +++   +  - ++  +++  +++   - ++  +++  +++   +

15  -  -  -  -  -  + +++  +++   - ++  ++  ++   -

30  -  -  -  -  -  + +++  ++   +  + ++  ++   -

60  -  -  -  -  -  + +++  +++   -  + ++  ++   -

90  + +++  +++   +  +  + +++  +++   - ++  ++  ++   -

120  -  -  -  -  -  + +++  +++   -  +  +  +  +

15  -  -  -  -  -  + +++  +++   -  +  +  +  -

30  + +++  +++   +  +  + +++  ++   -  + ++  ++   -

60  + +++  +++   -  +  + +++  ++   -  - ++  ++   +

90 ++  +++  +++   +  +  + +++  +++   +  + ++  ++   +

120  + +++  ++   -  +  + +++  ++   -  +  +  +  +
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Figura 30. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas hepáticas em hamster Mesocricetus auratus inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa AMA-65: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) 

animais inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via 

subcutânea. Onde P: parênquima; EP: espaço porta; NP: nódulo no parênquima; NE: 

nódulo no espaço porta. Coloração Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400.  
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Figura 31. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas hepáticas em hamster Mesocricetus auratus inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa AMA-73: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) 

animais inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via 

subcutânea. Onde P: parênquima; EP: espaço porta; NP: nódulo no parênquima; NE: 

nódulo no espaço porta. Coloração Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400.  
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Figura 32. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas hepáticas em hamster Mesocricetus auratus inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa LV-3: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) animais 

inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via subcutânea. 

Onde P: parênquima; EP: espaço porta; NP: nódulo no parênquima; NE: nódulo no espaço 

porta. Coloração Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400.  
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Figura 33. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas hepáticas em hamster Mesocricetus auratus inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa BH-46: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) 

animais inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via 

subcutânea. Onde P: parênquima; EP: espaço porta; N: nódulo; NP: nódulo no 

parênquima; NE: nódulo no espaço porta. Coloração Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400.  

 

 

Figura 34. Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de hamster saudável 

Mesocricetus auratus: (A) 30 dias e (B) 90 dias. Onde P: parênquima; EP: espaço porta. 

Coloração Hematoxilina- Eosina ×10 ×400.  
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Figura 35. Reação de imuno-histoquímica para Leishmania spp. em fígado de hamsters 

Mesocricetus auratus inoculados por via intraperitoneal (IP) e subcutânea (SC) com 

diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, dermotrópicas e viscerotrópicas mostrando 

em (A) e (B) cepa AMA-65; (C) e (D) cepa AMA-73; (E) e (F) cepa LV-3; e (G) e (H) 

cepa BH-46. (A), (C), (E) e (G) animais inoculados por via IP e (B), (D), (F) e (H) animais 

inoculados por via SC. (×400) A seta vermelha está evidenciando as formas amastigotas 

de Leishmania spp. 

 
 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(G) (H) 
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11.2.2. ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NO BAÇO 

 

As alterações histopatológicas encontradas no baço dos animais inoculados com 

107 formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, cepa AMA-65, por via 

intraperitoneal, se caracterizaram por uma hiperplasia e hipertrofia de macrófagos na 

polpa vermelha formando nódulos, sendo de caráter discreto aos 15 e 30 dias e moderado 

a partir de 60 dias pós-infecção. A polpa branca se manteve preservada (Tabela 5 e Figura 

36A e B). Quando os animais foram inoculados por via subcutânea, as características das 

lesões esplênicas na polpa vermelha foram as mesmas observadas nos animais inoculados 

com a mesma cepa por via intraperitoneal, porém de intensidade discreta aos 15, 30 e 60 

dias de infecção, tornando-se moderada aos 90 e 120 dias pós-infecção. A polpa branca 

também se manteve preservada (Tabela 6 e Figura 36C e D). 

Quando os animais foram inoculados com a cepa AMA-73, por via 

intraperitoneal, as alterações histopatológicas foram caracterizadas por hiperplasia e 

hipertrofia discreta da polpa vermelha aos 15 e 30 dias PI, tornando-se moderado a partir 

de 60 dias de infecção. Discreta formação de nódulos foi observada aos 30 dias PI, sendo 

de caráter intenso a partir dos 60 dias PI. Hiperplasia moderada da polpa branca foi 

observada aos 60 dias PI (Tabela 5 e Figura 37A e B). Já nos animais inoculados por via 

subcutânea, a hiperplasia e hipertrofia de macrófagos na polpa vermelha foi de caráter 

discreto aos 15, 30 e 60 dias de infecção e moderada aos 90 e 120 dias. A formação de 

nódulos foi observada a partir de 60 dias PI. Hiperplasia discreta da polpa branca esteve 

presente aos 90 e 120 dias de infecção (Tabela 6 e Figura 37C e D). 

Em relação às alterações histopatológicas encontradas nos animais inoculados por 

via intraperitoneal, com a cepa LV-3, foram caracterizadas por hiperplasia e hipertrofia 
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de macrófagos na polpa vermelha a partir de 15 dias de infecção, sendo discreta aos 15, 

30 e 60 dias e moderada aos 90 e 120 dias PI. A presença de nódulos foi observada a 

partir de 90 dias de infecção. Discreta hiperplasia da polpa branca esteve presente aos 60 

dias de infecção (Tabela 5 e Figura 38A e B). Quando os animais foram inoculados por 

via subcutânea, a hiperplasia e a hipertrofia da polpa vermelha mostraram-se discretas 

aos 15 e 30 dias, e moderadas a partir de 60 dias PI. A presença de nódulos foi observada 

a partir de 60 dias de infecção. A polpa branca se manteve preservada (Tabela 6 e Figura 

38C e D).  

No que tange à infecção pela cepa BH-46, as alterações histopatológicas 

encontradas nos animais inoculados por via intraperitoneal se caracterizaram, 

basicamente, por uma hiperplasia e hipertrofia de macrófagos na polpa vermelha de 

caráter discreto aos 15, 30 e 60 dias e moderado com a formação de nódulos aos 90 e 120 

dias pós-infecção. Discreta hiperplasia da polpa branca foi observada aos 90 e 120 dias 

pós-infecção (Tabela 5 e Figura 39A e B). Finalmente, nos animais inoculados por via 

subcutânea, as características histopatológicas da polpa vermelha foram semelhantes, 

porém, a formação de nódulos foi observada a partir de 30 dias de infecção. Discreta 

hiperplasia da polpa branca foi observada aos 60 e 120 dias de infecção e hipoplasia 

discreta foi evidenciada aos 90 dias pós-infecção (Tabela 6 e Figura 39C e D). 

A análise histopatológica no baço dos hamsters saudáveis mostrou arquitetura 

esplênica preservada em todos os períodos experimentais (Figura 40A e B). 

O parasitismo tecidual no baço dos hamsters inoculados pelas diferentes vias (IP 

e SC) com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, tanto dermotrópicas (AMA-

65 e AMA-73), quanto viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), foi comprovada pela reação de 

imuno-histoquímica (Tabela 5, Tabela 6 e Figura 41).    
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Tabela 5. Análise semiquantitativa das alterações histopatológicas esplênicas em hamsters infectados com 107 promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) por via intraperitoneal, de acordo com o tempo de infecção 

 

Legenda: IHQ: imuno-histoquímica; (-): Ausente; (+): Discreto; (++): Moderado; (+++): Intenso 

 

IHQ

Hiperplasia Hipoplasia Hiperplasia Hipertrofia Granuloma Parasito

15  -  -  +  +  -  +

30  -  -  +  +  +  +

60  -  - ++  ++   +  +

90  -  - ++  ++  ++  ++

120   ++ ++ ++ ++

15  -  -  +  +  -  -

30  -  -  +  +  +  +

60 ++  - +++  +++  +++  +++ 

90  -  - ++  ++  ++  +++ 

120  -  - +++  +++  +++  +++ 

15  -  -  +  +  -  +

30  -  -  +  +  -  +

60  +  -  +  +  - +++ 

90  -  - ++  ++  ++  +++ 

120  -  - ++  ++  ++  +++ 

15  -  -  +  +  -  -

30  -  -  +  +  -  -

60  -  -  +  +  -  +

90  +  - ++  ++  ++  +++ 

120  +  - ++  ++  ++  +++ 

Polpa vermelha

LV-3

BH-46

Polpa branca

Cepa

Tempo de 

infecção 

(Dias)

AMA-65

AMA-73
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Tabela 6. Análise semiquantitativa das alterações histopatológicas esplênicas em hamsters infectados com 107 promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) por via subcutânea, de cordo com o tempo de infecção  

 
Legenda: IHQ: imuno-histoquímica; (-): Ausente; (+): Discreto; (++): Moderado; (+++): Intenso

IHQ

Hiperplasia Hipoplasia Hiperplasia Hipertrofia Parasito Granuloma Parasito

15  -  -  +  +  -  -  +

30  -  -  +  +  -  -  -

60  -  -  +  +  -  +  +

90  -  - ++  ++   -  +  +

120  -  - ++  ++   - ++  +++ 

15  -  -  +  +  -  -  -

30  -  -  +  +  -  -  +

60  -  -  +  +  -  + ++ 

90  +  - ++  ++   -  + ++ 

120  +  - ++  ++   - ++  ++ 

15  -  -  +  +  -  -  +

30  -  -  +  +  -  -  +

60  -  - ++  ++   -  +  +

90  -  - ++  ++   -  + +++ 

120  -  - ++  ++   - ++  +++ 

15  -  -  +  +  -  -  -

30  -  -  +  +  -  +  -

60  +  -  +  +  -  +  +

90  -  + ++  ++   + +++   +

120  +  - ++  ++   - ++   +

Polpa vermelha

AMA-65

AMA-73

LV-3

BH-46

Cepa

Tempo de 

infecção 

(Dias)

Polpa branca
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Figura 36. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas esplênicas em hamsters, Mesocricetus auratus, inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa AMA-65: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) 

animais inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via 

subcutânea. Onde PV: polpa vermelha; PB: polpa branca; N: nódulo. Coloração 

Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400.
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PV 
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PB 

PV 

N 
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Figura 37. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas esplênicas em hamsters, Mesocricetus auratus, inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa AMA-73: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) 

animais inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via 

subcutânea. Onde PV: polpa vermelha; PB: polpa branca; N: nódulo. Coloração 

Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400.
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N 
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Figura 38. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas esplênicas em hamsters, Mesocricetus auratus, inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa LV-3: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) animais 

inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via subcutânea. 

Onde PV: polpa vermelha; PB: polpa branca; N: nódulo. Coloração Hematoxilina- Eosina 

×100 e ×400.
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Figura 39. Fotomicrografias de cortes histológicos mostrando as alterações 

histopatológicas esplênicas em hamsters, Mesocricetus auratus, inoculados com L. (L.) 

infantum chagasi cepa BH-46: (A) e (C) 30 dias PI e (B) e (D) 90 dias PI. (A) e (B) 

animais inoculados por via intraperitoneal e (C) e (D) animais inoculados por via 

subcutânea. Onde PV: polpa vermelha; PB: polpa branca; N: nódulo. Coloração 

Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400. 

 

 
Figura 40. Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de hamster saudável, 

Mesocricetus auratus: (A) 30 dias e (B) 90 dias. Onde PV: polpa vermelha; PB: polpa 

branca. Coloração Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400. 
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Figura 41. Reação de imuno-histoquímica para Leishmania spp. em baço de hamsters 

inoculados por via intraperitoneal (IP) e subcutânea (SC) com diferentes cepas de L. (L.) 

infantum chagasi, dermotrópicas e viscerotrópicas, mostrando em (A) e (B) cepa AMA-

65; (C) e (D) cepa AMA-73; (E) e (F) cepa LV-3; e (G) e (H) cepa BH-46. (A), (C), (E) 

e (G) animais inoculados por via IP e (B), (D), (F) e (H) animais inoculados por via SC. 

(×400) A seta vermelha está evidenciando as formas amastigotas de Leishmania spp.

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(G) (H) 
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11.2.3. ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NA PELE 

 

As alterações histopatológicas no ponto de inoculação subcutâneo dos parasitos 

se caracterizaram por lesões somente na derme, a epiderme se manteve preservada. Os 

dados histopatológicos estão sintetizados na Tabela 7. 

As lesões na derme dos animais inoculados com 107 promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi, cepa AMA-65, se caracterizaram por um infiltrado inflamatório 

mononuclear discreto e difuso com predomínio de linfócitos, seguido de macrófagos e 

raros plasmócitos.  Já os animais infectados com a cepa AMA-73 apresentavam infiltrado 

inflamatório mononuclear que variou de discreto a moderado, de difuso a focal, com a 

presença de macrófagos, linfócitos, plasmócitos e neutrófilos. Granulomas foram 

observados aos 60 dias de infecção (Figura 42). 

Por outro lado, os animais inoculados com as cepas viscerais: na cepa LV-3 

(Honduras), mostravam infiltrado inflamatório mononuclear formado por linfócitos, 

macrófagos e plasmócitos na derme que variou de discreto aos 30 e 60 dias PI a moderado 

aos 90 e 120 dias PI, de caráter focal aos 60 e 90 dias e difuso aos 30 e 120 dias de 

infecção. A presença de nódulos foi observada aos 90 e 120 dias de infecção (Figura 42). 

Já os animais inoculados com a BH-46 mostraram infiltrado inflamatório mononuclear 

discreto e difuso a partir de 15 dias de infecção. Os granulomas epitelioides estavam 

presentes a partir a partir de 60 dias PI (Figura 43). 

A análise histopatológica na pele dos hamsters saudáveis, em todos os períodos 

experimentais, mostrou histologia cutânea preservada (Figura 44). 
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O parasitismo tecidual na pele dos hamsters inoculados por via subcutânea com 

as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, tanto dermotrópicas (AMA-65 e AMA-

73), quanto viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), foi comprovado pela reação de imuno-

histoquímica (Tabela 7 e Figura 43).    
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Tabela 7. Análise semiquantitativa das alterações histopatológicas na pele em hamsters infectados com 107 promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) por via subcutânea, de acordo com o tempo de infecção 

 

Legenda: LINF: Linfócito; MØ: Macrófago; PMCT: Plasmócito; PMN: Polimorfonuclear; IHQ: imuno-histoquímica; (-): Ausente; (+): 

Discreto (++): Moderado; (+++): Intenso

IHQ

Discreto Moderado Intenso LINF MØ PMCT PMN Difuso Focal

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +

30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +

60  -  +  -  - +++  ++   +  -  +  -  -  +

90  -  +  -  - +++  ++   -  -  -  +  -  +

120  -  +  -  - +++  ++   +  -  +  -  -  +

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ++ 

30  -  +  -  - +++  ++   +  +  -  +  -  +

60  -  -  +  - +++  ++  ++   +  +  -  +  +

90  -  +  -  - +++  ++  ++   +  -  +  -  +

120  -  +  -  - +++  ++   -  -  +  -  -  +

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +

30  -  +  -  - +++  ++   +  -  +  -  -  +

60  -  +  -  - +++  ++   +  -  -  +  -  +

90  -  -  +  - +++  ++  ++   +  -  +  +  +

120  -  -  +  - +++  ++  ++   -  +  -  +  +

15  -  +  -  - +++   +  -  -  -  +  -  +

30  -  -  +  - +++  ++   -  -  +  -  -  +

60  -  +  -  - +++  ++   -  -  +  -  +  +

90  -  +  -  - +++  ++   +  +  +  -  +  +

120  -  +  -  - +++  ++   +  -  +  -  +  +

Parasito

Derme

Cepa

Tempo de 

infecção 

(Dias)

Epiderme Infiltrado Inflamatório
Granuloma

BH-46

AMA-65

AMA-73

LV-3
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Figura 42. Fotomicrografias de cortes histológicos de pele mostrando as alterações 

histopatológicas cutâneas em hamsters, Mesocricetus auratus, inoculados por via 

subcutânea com L. (L.) infantum chagasi: (A) 30 dias PI e (B) 90 dias PI com a cepa 

AMA-65; (C) 30 dias PI e (D) 90 dias PI com a cepa AMA-73; (E) 30 dias PI e (F) 90 

dias PI com a cepa LV-3. Evidenciando em (A) pele normal; (B), (C), (D) e (E) infiltrado 

inflamatório discreto e em (F) infiltrado inflamatório moderado. Coloração 

Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400. 

(A) 

(F) (E) 

(C) 

(B) 

(D) 
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Figura 43. Fotomicrografias de cortes histológicos de pele mostrando as alterações 

histopatológicas cutâneas em hamsters, Mesocricetus auratus, inoculados por via 

subcutânea: (A) 30 dias PI e (B) 90 dias PI com L. (L.) infantum chagasi BH-46, e em 

hamster saudável: (C) 30 dias e (D) 90 dias. Evidenciando em (A) infiltrado inflamatório 

moderado; (B) infiltrado inflamatório discreto; (C) e (D) controle saudável. Coloração 

Hematoxilina- Eosina ×100 e ×400. 

(A) 

(D) (C) 

(B) 
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Figura 44. Reação de imuno-histoquímica para Leishmania spp. em biópsia de pele do 

coxim plantar traseiro de hamsters inoculados por via subcutânea com diferentes cepas 

de L. (L.) infantum chagasi, dermotrópicas e viscerotrópicas, mostrando em: (A) cepa 

AMA-65; (B) cepa AMA-73; (C) cepa LV-3; e (D) cepa BH-46. (×400) A seta vermelha 

está evidenciando as formas amastigotas de Leishmania spp. 
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(C) (D) 
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11.3. ANÁLISE DA CARGA PARASITÁRIA 

 

11.3.1. DILUIÇÃO LIMITANTE 

 

 Foi determinada a carga parasitária, aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias PI, em fígado e 

baço de hamsters inoculados com as duas cepas isoladas de lesões cutâneas dos pacientes 

com LCNU (AMA-65 e AMA-73), uma cepa isolada de caso de leishmaniose visceral de 

Honduras (LV-3) e a cepa de referência utilizada como controle (BH-46), por via 

intraperitoneal; e em fígado, baço e pele dos animais inoculados por via subcutânea com 

as mesmas cepas. 

 Analisando a carga parasitária em baço, e considerando os animais inoculados por 

via intraperitoneal, observou-se que, aos 90 dias de infecção, a carga parasitária (média ± 

erro padrão) em baço do grupo de animais inoculados com a cepa AMA-73 (1,16 × 109 ± 

1,15 × 109 parasitos/mg de tecido) foi maior em relação à carga parasitária dos animais 

inoculados com a cepa AMA-65 (1,46 × 104  ± 6,92 × 103) (p < 0,05), a cepa LV-3 (8,55 

× 105 ± 3,69 × 105) (p < 0,05) e  a cepa BH-46 (2,63 × 103 ± 9,20 × 102) (p < 0,01). Porém, 

nos outros tempos de infecção não houve diferença significante na carga parasitária entre 

os diferentes grupos experimentais (Figura 45A).  

 Nos animais inoculados por via subcutânea, observa-se que aos 120 dias pós-

infecção, a carga parasitária esplênica no grupo inoculado com a cepa AMA-73 (1,55 × 

107 ± 5,32 × 106 parasitos/mg de tecido) foi maior em relação à AMA-65 (2,39 × 105 ± 

9,80 × 104), à cepa LV-3 (5,39 × 106 ± 4,87 × 106) e à BH-46 (1,29 × 104 ± 4,88 × 103) 

(p < 0,0001). No mesmo tempo PI, os animais inoculados com a cepa LV-3 mostraram 

maior carga parasitária em relação aos animais infectados com a cepa BH-46 (p < 0,05) 

(Figura 45B).  
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 Foi observado que a carga parasitaria em baço de hamster inoculado com a cepa 

AMA-73 mostrou um aumento em função do tempo (p < 0,05) nos animais infectados 

por via intraperitoneal; porém, para as outras cepas estudadas não foram observadas 

diferenças significativas da carga parasitária em função do tempo de infecção (p ˃ 0,05). 

Por outro lado, a carga parasitária aumentou, em função do tempo, nos animais infectados 

por via subcutânea com as cepas AMA-73 (p < 0,0001) e LV-3 (p < 0,05) (Figura 45A e 

B).   

 
Figura 45. Carga parasitária em baço de animais infectados com L. (L.) infantum chagasi, 

cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência 

(BH-46). (A) animais inoculados por via intraperitoneal; e (B) animais inoculados por via 

subcutânea. Os símbolos mostram diferença significante entre os grupos: ¤: AMA-65 e 

AMA-73; ∞: AMA-73 e LV-3; §: AMA-73 e BH-46; Ω: LV-3 e BH-46. p < 0,05. 

 

 Comparando a carga parasitária no fígado dos animais infectados com as 

diferentes cepas, podemos observar que no grupo inoculado por via intraperitoneal, aos 

90 dias pós-infecção, os animais inoculados com a cepa AMA-73 (1,10 × 1010 ± 1,10 × 

1010 parasitos/mg de tecido) apresentaram carga parasitária maior do que os animais 

inoculados com a cepa AMA-65 (6,18 × 103  ± 5 × 103), a cepa LV-3 (6,08 × 104  ± 3,60 

× 104) e a cepa BH-46 (9, 63 × 102 ± 8,57 × 102) (p < 0,01) (Figura 46A). 
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 Nos grupos inoculados por via subcutânea (Figura 46B), aos 60 dias PI, o grupo 

infectado com a cepa AMA-65 apresentou maior carga parasitária em fígado (1,62 × 103 

± 1,62 × 103 parasitos/mg de tecido) quando comparado com a cepa AMA-73 (1,84 ± 

1,23), a cepa LV-3 (carga parasitária indetectável) e a  cepa BH-46 (23,93 ± 21,03) (p ˂ 

0,05). Não foram detectados parasitos viáveis aos 15 e 30 dias pós-infecção nos grupos 

de animais infectados com as cepas isoladas de casos de LCNU (AMA-65 e AMA-73) e 

visceral (LV-3) de Honduras. 

A carga parasitária aumentou, em função do tempo, nos animais infectados por 

via intraperitoneal com a cepa AMA-73 (p < 0,05), porém, nas outras cepas avaliadas não 

foi observado aumento da carga parasitária em função do tempo (p ˃ 0,05). Por outro 

lado, a carga parasitária aumentou, em função do tempo, nos animais infectados por via 

subcutânea com a cepa AMA-65 (p < 0,05) (Figura 46A e B).
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Figura 46. Carga parasitária em fígado de animais infectados com L. (L.) infantum 

chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de 

referência (BH-46). (A) animais inoculados por via intraperitoneal; e (B) animais 

inoculados por via subcutânea. Os símbolos mostram diferença significante entre os 

grupos: ¤: AMA-65 e AMA-73; Φ: AMA-65 e LV-3; ¥: AMA-65 e cepa-46 ∞: AMA-73 

e LV-3; §: AMA-73 e BH-46. p < 0,05. 
 

 Em relação à carga parasitária na pele dos animais inoculados por via subcutânea, 

não houve diferença entre os grupos nos tempos de infecção estudados. Somente aos 15 

dias pós-infecção, a carga parasitária em pele dos animais infectados pela cepa AMA-65 

(10,44 ± 1,76 parasitos/mg de tecido) e pela cepa LV-3 (4,54 × 102 ± 1,8 × 102) foram 

menores em relação à cepa AMA-73 (2,08 × 104 ± 1,94 × 104) (p < 0,01) (Figura 47). 
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Figura 47. Carga parasitária em pele de animais inoculados por via subcutânea com L. 

(L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e 

cepa de referência (BH-46). Os símbolos mostram diferença significante entre os grupos: 

¤: AMA-65 e AMA-73; ∞: AMA-73 e LV-3. p < 0,01. 

 

 Analisando o baço e o fígado, nos grupos inoculados via intraperitoneal e 

subcutânea com as cepas dermotrópicas (AMA-65 e AMA-73) e a cepa viscerotrópica 

(LV-3) de Honduras, observa-se que não houve diferença na carga parasitária quando 

comparadas às vias de inoculação, por tempo de infecção (p ˃ 0,05) (Figura 48). Porém, 

nos grupos inoculados (IP e SC) com a cepa BH-46, observa-se que a carga parasitária 

em baço e fígado foi maior aos 120 dias pós-infecção no grupo inoculado via 

intraperitoneal, em relação ao grupo inoculado via subcutânea (p < 0,0001) (Figura 49). 
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Figura 48. Carga parasitária nos grupos inoculados com L. (L.) infantum chagasi: (A) e 

(B) cepa AMA-65; (C) e (D) cepa AMA-73; e (E) e (F) cepa LV-3. Em (A), (C) e (E) 

baço e (B), (D) e (F) fígado, por via subcutânea (linhas vermelhas) e via intraperitoneal 

(linhas pretas).  
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Figura 49. Carga parasitária nos grupos inoculados com a cepa BH-46 em (A) baço e (B) 

fígado, por via subcutânea (linhas vermelhas) e via intraperitoneal (linhas pretas). **** 

diferença significante entre os grupos inoculados via intraperitoneal e subcutâneo aos 120 

dias pós-infecção (p < 0,0001).  

 

11.3.2. DETERMINAÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA POR qPCR 

 

A avaliação da carga parasitária foi realizada também por qPCR (Ldon) no 

material biológico coletado de hamster inoculados com L. (L.) infantum chagasi (cepas 

AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) pelas diferentes vias utilizadas, IP (fígado e baço) e 

SC (linfonodo poplíteo, fígado e baço) aos 30 e 90 dias pós-infecção.  

Analisando a carga parasitária (média ± erro padrão) no baço dos animais 

inoculados por via intraperitoneal, foi observado que aos 90 dias pós-infecção, que a cepa 

AMA-65 (3,37 × 107 ± 3,07 × 107 amastigotas/ g de tecido) teve carga parasitária maior 

em relação à cepa AMA-73 (2,77 × 103 ± 2,55 × 103), à cepa LV-3 (6,51 × 105 ± 5,27 × 

105) e à cepa BH-46 (5,07 × 105 ± 3,81 × 105) (p < 0,001) (Figura 50A). Nos animais 

inoculados por via subcutânea, aos 90 dias à cepa AMA-65 (1,50 × 107 ± 1,34 × 107) 

também mostrou uma carga parasitária maior em relação à cepa AMA-73 (1,54 × 103 ± 
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1,23 × 103), à cepa LV-3 (1,29 × 104 ± 9,51 × 103) e à cepa BH-46 (1,59 × 103 ± 1,59 × 

103) (p < 0,001). A carga parasitária das cepas AMA-65 e LV-3 foi indetectável aos 30 

dias PI (Figura 50B).  

 

 
Figura 50. Carga parasitária determinada por qPCR, em baço de animais infectados com 

L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV 

e cepa de referência (BH-46). (A) animais inoculados por via intraperitoneal; e (B) 

animais inoculados por via subcutânea. ND: Não determinado. *** p < 0,001. 

 

Comparando a carga parasitária em fígado, observa-se que aos 90 dias PI a cepa 

AMA-65 (3,17 × 105 ± 2,88 × 105 amastigotas/ g de tecido) mostrou uma maior carga 

parasitária em relação à cepa AMA-73 (1,12 × 104 ± 9,17 × 103) (p < 0,001), à cepa LV-

3 (3,89 × 104 ± 3,89 × 104) e à cepa BH-46 (5,99 × 104 ± 3,85 × 104) (p < 0,01). A carga 

parasitária das cepas AMA-73 e LV-3 foi indetectável aos 30 dias PI (Figura 51A). Aos 

90 dias PI, em fígado no grupo inoculado por via subcutânea, o grupo AMA-65 (8,76 × 

103 ± 6,28 × 103) apresentou maior carga parasitária que à cepa AMA-73 (2,77 × 103 ± 

2,55 × 103) (p < 0,01) e que a cepa BH-46 (5,94 × 102 ± 5,94 × 102) (p < 0,0001). A carga 

parasitária dos fígados dos animais inoculados com a cepa LV-3 foi indetectável aos 30 

e 90 dias pós-infecção, assim como para a cepa AMA-65 aos 30 dias PI (Figura 51B).   
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Figura 51. Carga parasitária determinada por qPCR, em fígado de animais infectados 

com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes 

com LV e cepa de referência (BH-46). (A) animais inoculados por via intraperitoneal; e 

(B) animais inoculados por via subcutânea. ND: Não determinado. ** p < 0,01; *** p < 

0,001; **** p < 0,0001. 

 

 Em relação à carga parasitária em linfonodo poplíteo dos animais inoculados por 

via subcutânea, observou-se que a cepa AMA-65 (4,83 × 106 ± 1,72 × 106 amastigotas/ g 

de tecido) foi maior que a cepa AMA-73 (4,77 × 104 ± 2,14 × 104), que a cepa LV-3 (3,30 

× 105 ± 1,81 × 105) e que a cepa BH-46 (2,82 × 105 ± 1,97 × 105) (p < 0,0001) (Figura 

52). 
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Figura 52. Carga parasitária determinada por qPCR, em linfonodo poplíteo de animais 

inoculados por via subcutânea com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 

(LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). **** p < 0,0001. 

 

11.3.3. AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE CELULAR 

 

A imunidade celular foi avaliada por meio da expressão de mRNA das citocinas 

IFN-γ, TNF-α, IL-17, IL-10, IL-4 e TGF-β, utilizando qPCR, no material biológico 

coletado de hamster inoculados com L. (L.) infantum chagasi pelas diferentes vias de 

inoculação utilizadas, IP (fígado e baço) e SC (linfonodo poplíteo, fígado e baço) aos 30 

e 90 dias pós-infecção. 

Com respeito às citocinas pro-inflamatórias, observamos que a expressão do 

IFN-γ aos 30 dias pós-infecção tanto no baço (Figura 53A e B) como no fígado (Figura 

54A e B) foi menor nos animais infectados com a cepa AMA-73 e com as cepas 

viscerotrópicas em relação ao controle saudável, com a exceção da cepa AMA-65, que 

teve uma maior expressão que o controle saudável (p < 0,05), tanto nos animais 

inoculados intraperitonealmente como nos inoculados subcutaneamente. Aos 90 dias PI, 
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observou-se o mesmo padrão que aos 30 dias, quando todas as cepas dermotrópicas e 

viscerotrópicas mostraram menor expressão de IFN-γ que o controle (p < 0,05). 

A expressão de TNF-α tanto no baço (Figura 53C e D) como no fígado (Figura 

54C e D), aos 30 PI, foi menor em todas as cepas estudadas em relação ao controle nas 

duas vias de inoculação utilizadas; com exceção da cepa LV-3, que teve expressão maior 

que o controle nos animais inoculados SC (p < 0,05). Já aos 90 dias PI, foi observado 

padrão similar da carga parasitária em baço e fígado nos animais inoculados pela via IP 

e SC, com exceção dos animais inoculados com a cepa AMA-73 que mostrou uma 

expressão maior que o controle no baço dos animais inoculados por via IP, porém, sem 

diferença estatística. 

Em relação à citocina IL-17, observamos no baço dos animais inoculados, por 

via IP, aos 30 dias PI, (Figura 53E) que os hamsters infectados com as cepas AMA-73 e 

a LV-3 mostraram uma expressão menor que o controle, e os animais inoculados com as 

cepas AMA-65 e BH-46 apresentaram uma expressão maior que o controle, porém sem 

diferença estatística. Já aos 90 dias, os animais infectados com as cepas AMA-65, AMA-

73 e BH-46 tiveram maior expressão que o controle (p < 0,05). Por outro lado, nos animais 

inoculados subcutaneamente (Figura 53F), observou-se uma menor expressão, tanto aos 

30, como aos 90 dias PI, para todas as cepas estudadas com exceção da cepa AMA-65 

que foi maior que o controle, porém sem diferença estatística. Com respeito ao fígado, a 

expressão de IL-17 mostrou-se, tanto aos 30, como aos 90 dias PI, menor que o controle 

para todas as cepas utilizadas pelas duas vias de inoculação (IP e SC), com exceção da 

cepa AMA-65 (IP-30 dias) e da cepa BH-46 (IP-90 dias e SC-30 dias), que tiveram uma 

expressão maior que o controle (Figura 54E e F).
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Figura 53. Expressão relativa de mRNA de citocinas pro-inflamatórias em baço de 

animais infectados com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). (A) e (B) IFN-γ; (C) e (D) TNF-

α; e (E) e (F) IL-17. (A), (C) e (E) mostrando animais inoculados por via intraperitoneal; 

e (B), (D) e (F) mostrando animais inoculados por via subcutânea. C (-): Saudável. * p < 

0,05; ** p < 0,01; **** p < 0,0001. 
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Figura 54. Expressão relativa de mRNA de citocinas pro-inflamatórias em fígado de 

animais infectados com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). (A) e (B) IFN-γ; (C) e (D) TNF-

α; e (E) e (F) IL-17. (A), (C) e (E) mostrando animais inoculados por via intraperitoneal; 

e (B), (D) e (F) mostrando animais inoculados por via subcutânea. C (-): Saudável. * p < 

0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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Com respeito às citocinas anti-inflamatórias, observamos que a expressão do IL-

10 no baço dos animais inoculados, tanto pela via intraperitoneal, como pela subcutânea, 

com todas as cepas utilizadas aos 30 dias pós-infecção, mostraram maior expressão que 

o controle, com exceção da cepa BH-46, que foi menor do que o controle nos animais 

inoculados por via IP (Figura 55A). Já aos 90 dias PI, os animais infectados com as cepas 

AMA-65, AMA-73 e BH-46 mostraram maior expressão do que o controle (Figura 55B). 

Por outro lado, no fígado, os animais inoculados com todas as cepas apresentaram uma 

expressão semelhante ao controle saudável aos 30 e 90 dias PI pelas duas vias de 

inoculação usadas, com exceção da cepa AMA-73, que mostrou menor expressão que o 

controle aos 90 dias PI na via IP (p < 0,0001) (Figura 56A e B). 

A expressão da citocina IL-4 foi menor em baço (Figura 55C e D) e em fígado 

(Figura 56C e D)  de todos os animais inoculados, tanto com as cepas dermotrópicas, 

como com as cepas viscerotrópicas de Leishmania, em relação ao controle, aos 30 e 90 

dias PI, na infecção intraperitoneal e subcutânea; com exceção da cepa AMA-73, que 

mostrou expressão maior do que o grupo controle aos 90 dias nos animais inoculados 

intraperitonealmente, porém, sem diferença significante. 

Em relação à expressão de TGF-β no baço dos animais infectados tanto pela via 

IP quanto pela via SC aos 30 dias PI, semelhança em relação ao controle para todas as 

cepas utilizadas, com exceção da cepa LV-3, que mostrou uma expressão maior do que o 

controle desta citocina (p < 0,05). Já aos 90 dias PI, os animais infectados com as cepas 

AMA-73 e BH-46 apresentaram maior expressão do que o controle saudável, tanto pela 

via IP, como pela via SC (p < 0,05) (Figura 55E e F). Em fígado dos animais inoculados 

por via IP, tanto aos 30, como aos 90 dias, mostraram expressão de TGF-β semelhante ao 

controle, com exceção da cepa AMA-73, que mostrou menor expressão do que o controle 
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(p < 0,0001) (Figura 56E). Já nos animais inoculados por via SC, aos 30 dias PI, foi 

observada uma maior expressão de TGF-β para as cepas AMA-65 e LV-3, porém, sem 

diferença significante, e para a cepa BH-46 foi observada uma menor expressão que o 

controle (p < 0,05). Por outro lado, aos 90 dias PI, a cepa AMA-73 teve uma expressão 

maior do que o controle, porém sem diferença significante, e a cepa AMA-65 mostrou 

uma menor expressão do que o controle (p < 0,01) (Figura 56F).
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Figura 55. Expressão relativa de mRNA de citocinas anti-inflamatórias em baço de 

animais infectados com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). (A) e (B) IFN-γ; (C) e (D) TNF-

α; e (E) e (F) IL-17. (A), (C) e (E) mostrando animais inoculados por via intraperitoneal; 

e (B), (D) e (F) mostrando animais inoculados por via subcutânea. C (-): Saudável. * p < 

0,05; ** p < 0,01; **** p < 0,0001.
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Figura 56. Expressão relativa de mRNA de citocinas anti-inflamatórias em fígado de 

animais infectados com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), 

LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). (A) e (B) IFN-γ; (C) e (D) TNF-

α; e (E) e (F) IL-17. (A), (C) e (E) mostrando animais inoculados por via intraperitoneal; 

e (B), (D) e (F) mostrando animais inoculados por via subcutânea. C (-): Saudável. * p < 

0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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No que se refere à determinação das citocinas pro-inflamatórias no linfonodo 

poplíteo dos animais inoculados por via SC, observamos uma menor expressão de IFN-γ 

e TNF-α em relação ao controle saudável para todas as cepas utilizadas no estudo aos 30 

e 90 dias pós-infecção (p < 0,05). Por outro lado, para a citocina IL-17, os animais 

infectados com as cepas AMA-65 e BH-46 mostraram maior expressão do que o controle 

aos 30 dias PI, assim como os animais inoculados com a cepa AMA-65 aos 90 dias PI (p 

< 0,05) (Figura 57). 

    
 

Figura 57. Expressão relativa de mRNA de citocinas pro-inflamatórias em linfonodo 

poplíteo de animais inoculados por via subcutânea com L. (L.) infantum chagasi, cepas 

AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). 

(A) IFN-γ; (B) TNF-α; e (C) IL-17. C (-): Saudável. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 

0,001; **** p < 0,0001. 
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No que tange às citocinas anti-inflamatórias, IL-10 mostrou uma maior expressão 

aos 30 e 90 dias PI nos animais inoculados com as cepas AMA-65 e AMA-73 comparados 

ao grupo controle (p < 0,05). Para as citocinas IL-4 e TFG-β, todas as cepas estudadas, 

aos 30 e 90 dias pós-infecção, mostraram menor expressão quando comparados ao 

controle (p < 0,05) (Figura 58). 

 

 
Figura 58. Expressão relativa de mRNA de citocinas anti-inflamatórias em linfonodo 

poplíteo de animais inoculados por via subcutânea com L. (L.) infantum chagasi, cepas 

AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). 

(A) IL-10; (B) IL-4; e (C) TGF-β. C (-): Saudável. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; 

**** p < 0,0001. 
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11.3.4. AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE HUMORAL 
 

 

Em relação aos níveis de IgG total nos soros dos hamsters (Mesocricetus auratus) 

infectados com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, isoladas de lesões de pele 

de pacientes com LCNU (AMA-65 e AMA-73), de sangue periférico de paciente com LV 

(LV-3) de Honduras e a cepa referência (BH-46), pelas vias de inoculação IP (Figura 

59A) e SC (Figura 59B), observamos que a infecção pelas diferentes cepas levaram a um 

aumento nos títulos de IgG em comparação aos animais saudáveis a partir de 30 dias PI, 

com a exceção da cepa BH-46, que mostrou aumento nos títulos de IgG total a partir de 

60 dias PI nos animais inoculados por via IP (p < 0,05). 

 

 
 

Figura 59. Níveis de IgG total nos soros dos hamster (Mesocricetus auratus) infectados 

com L. (L.) infantum chagasi, cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes 

com LV e cepa de referência (BH-46), e vias de inoculação: (A) via intraperitoneal e (B) 

via subcutânea. 
 

Analisando a evolução da infecção nas diferentes cepas dermotrópicas (AMA-65 

e AMA-73) e viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), foi observado que, nos animais inoculados 

por via IP, todas as cepas estudadas mostraram um aumento nos títulos de IgG com a 
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evolução da infecção para os diferentes tempos avaliados (p < 0,05), com exceção da cepa 

AMA-65, que não mostrou aumento no tempo de evolução da infecção (p ˃ 0,05). Por 

outro lado, nos animais inoculados por via SC, foi observado que todas as cepas 

dermotrópicas e viscerotrópicas mostraram aumento nos títulos de IgG aos 120 dias PI 

em relação aos 15 e 30 dias PI (p < 0,05) (Figura 60).  
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Figura 60. Evolução dos níveis de IgG total de acordo com o tempo pós-infecção nos 

soros dos hamster (Mesocricetus auratus) infectados com L. (L.) infantum chagasi, cepas 

AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). 

(A) e (B) cepa AMA-65; (C) e (D) cepa AMA-73; (E) e (F) cepa LV-3; e (G) e (H) cepa 

BH-46. (A), (C), (E) e (G) mostrando animais inoculados por via intraperitoneal; e (B), 

(D), (F) e (H) mostrando animais inoculados por via subcutânea. * p < 0,05; ** p < 0,01; 

*** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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Analisando os títulos de IgG total entre as diferentes cepas (AMA-65, AMA-73, 

LV-3 e BH-46), em cada tempo pós-infecção nos animais inoculados por via 

intraperitoneal, observamos que, aos 15 dias pós-infecção, a cepa AMA-65 mostrou título 

de IgG maior que a cepa LV-3 (p < 0,05). Já, aos 30 dias PI foram observados títulos de 

IgG menores para a cepa BH-46 em relação às cepas de Honduras (AMA-65, AMA-73 e 

LV-3) (p < 0,05). Aos 60 e 120 dias PI, a cepa AMA-73 mostrou títulos maiores que todas 

as cepas estudadas (p < 0,05), com exceção da cepa LV-3, aos 120 dias PI, que não 

mostrou diferença estatisticamente significante (p ˃ 0,05) (Figura 61).  

 

 
Figura 61. Níveis de IgG total por tempo de infecção nos soros dos hamster 

(Mesocricetus auratus) infectados por via intraperitoneal com L. (L.) infantum chagasi, 

cepas AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência 

(BH-46). * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 

 

Com respeito aos títulos de IgG total entre as diferentes cepas (AMA-65, AMA-

73, LV-3 e BH-46), por tempo de infecção nos animais inoculados, por via subcutânea, 
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observamos que, aos 30 dias PI, a cepa de referência (BH-46) mostrou títulos maiores do 

que as cepas de Honduras (AMA-73 e LV-3) (p < 0,001); aos 60 dias pós-infecção, as 

cepas isoladas de pacientes com LCNU mostraram títulos de IgG maiores do que as cepas 

viscerotrópicas (Brasil e Honduras) (p < 0,05); e aos 90 dias, foi observado maior título 

de IgG para a cepa AMA-65 em relação à cepa visceral de Honduras (LV-3) (p < 0,05). 

Finalmente, aos 120 dias, observamos que a cepa AMA-73 mostrou títulos de IgG 

maiores do que a cepa LV-3 (p < 0,05) (Figura 62). 

 

 

Figura 62. Níveis de IgG total por tempo de infecção nos soros dos hamster 

(Mesocricetus auratus) infectados por via subcutânea com L. (L.) infantum chagasi, cepas 

AMA-65 e AMA-73 (LCNU), LV-3 de pacientes com LV e cepa de referência (BH-46). 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001.



165 
 

 
 

12. DISCUSSÃO 
 

Em estudos experimentais in vivo, o resultado da infecção por Leishmania em 

animais suscetíveis depende, não só da imunidade do hospedeiro, mas também de uma 

combinação de fatores que inclui espécie do parasito inoculado, virulência da cepa, 

natureza do inóculo, tamanho do inóculo e via de inoculação (GARG; DUBE, 2006; 

LORÍA-CERVERA; ANDRADE-NARVAEZ, 2014; MEARS et al., 2015; MELBY et 

al., 1998; MOREIRA et al., 2016). Neste sentido, o modelo experimental de hamster 

dourado, Mesocricetus auratus, infectado por L. (L.) infantum chagasi mostra 

características clínico-patológicas, que são notavelmente semelhantes aos da doença 

visceral humana e canina (DEA-AYUELA et al., 2007; REQUENA et al., 2000). Estudos 

utilizando hamsters infectados com L. (L.) donovani mostram uma infecção sistêmica 

marcada por um aumento da carga parasitária em vísceras, caquexia progressiva, 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia, hipergamaglobulinemia e algumas vezes levando à 

morte do animal (LORÍA-CERVERA; ANDRADE-NARVAEZ, 2014; MELBY et al., 

2001). 

Em nosso estudo, utilizamos o hamster dourado como modelo experimental e duas 

vias de inoculação (IP e SC), uma vez que trabalhamos com isolados de L. (L.) infantum 

chagasi que causam doença cutânea e visceral no homem. Observamos que os hamsters 

inoculados por via subcutânea com as cepas dermotrópicas (AMA-65 e AMA-73) e as 

cepas viscerotrópicas (LV-3 e BH-46) não desenvolveram lesão cutânea macroscópica no 

sítio de inoculação até os 120 dias pós-infecção. As alterações histopatológicas na pele 

foram, principalmente, na derme e caracterizadas por um infiltrado inflamatório 

mononuclear discreto de distribuição difusa, com predomínio de linfócitos, seguido de 

macrófagos. Aos 90 dias PI foi observada a formação de granuloma em três das quatro 
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cepas utilizadas. Para todas as cepas utilizadas foram observadas formas amastigotas no 

tecido cutâneo pela técnica imuno-histoquímica a partir dos 15 dias PI. Quando analisada 

a carga parasitária por diluição limitante, observamos que não houve diferença entre os 

grupos experimentais nos tempos de infecção estudados. Somente aos 15 dias PI, foi 

observado que as cargas parasitárias na pele dos hamsters infectados com as cepas AMA-

65 e LV-3 foram menores do que a carga parasitária na pele dos hamsters infectados com 

a cepa AMA-73 (p ˂ 0,01). Estes dados mostram uma persistência parasitária no sítio de 

inoculação sem causar grande dano ao tecido, como já observado em outros estudos do 

grupo (LAURENTI et al., 1990, 1996). Estudos têm sugerido que a formação do 

granuloma tem um papel importante no controle da infecção no sítio de inoculação 

(RIDLEY; RIDLEY, 1986; WILSON et al., 1987). Neste sentido, Laurenti e 

colaboradores, em infecção experimental em hamster com L. (L.) infantum chagasi por 

via subcutânea, sugerem que a disseminação do parasito para órgãos viscerais poderia 

acontecer antes da formação do granuloma no sítio de inoculação, uma vez que durante a 

resposta imune inespecífica, o parasito poderia aproveitar-se e alcançar os órgãos alvo, 

como baço e fígado (LAURENTI et al., 1990). Fato este, que pode ser observado em 

nosso estudo, onde tanto as cepas dermotrópicas, como as viscerotrópicas inoculadas por 

via subcutânea estabeleceram infecção nas vísceras dos animais experimentais a partir 

dos 30 dias PI; mostrando que as cepas isoladas de pacientes acometidos por LCNU não 

conservaram seu tropismo cutâneo original, sugerindo que a resposta imune estabelecida 

pelo hospedeiro humano são cruciais para controlar a infecção causada por L. (L.) 

infantum chagasi em Honduras. Os mecanismos pelos quais uma espécie viscerotrópica 

de Leishmania, como L. (L.) infantum chagasi, persiste na pele ainda são desconhecidos 

e mais estudos são necessários para elucidar a habilidade desta espécie de parasito em 

causar as formas clínicas distintas, em especial na América Central. 
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Na LV, os principais órgãos envolvidos na doença são o fígado, o baço, a medula 

óssea e os linfonodos. Enquanto no fígado é possível observar um certo grau de controle 

da infecção devido a formação de granulomas, no baço, a infecção adquire um caráter 

progressivo com o tempo de evolução da doença, levando à intensa proliferação de 

macrófagos com alto grau de parasitismo e desestruturação da polpa branca com 

substituição da celularidade linfocitária por células da polpa vermelha como, macrófagos 

parasitados e plasmócitos (CORBETT et al., 1992; ENGWERDA; KAYE, 2000; 

HERMIDA et al., 2018; MOREIRA et al., 2016; SAINI; RAI, 2020). Em nosso estudo, 

as alterações histopatológicas observadas nas vísceras (fígado e baço) dos animais dos 

diferentes grupos experimentais (AMA-65, AMA-73, LV-3 e BH-46) inoculados por via 

IP e SC foram semelhantes. De um modo geral, as alterações histopatológicas no fígado 

foram caracterizadas por um infiltrado inflamatório formado por células mononucleares, 

em especial, linfócitos e macrófagos e raros polimorfonucleares com presença de nódulos 

inflamatórios, tanto no espaço porta, quanto no parênquima. A carga parasitária no fígado 

dos animais infectados com as diferentes cepas mostrou um aumento, em função do 

tempo de infecção, nos animais inoculados com as cepas dermotrópicas, 

independentemente da via de inoculação utilizada (p < 0,05). A literatura mostra que nas 

alterações histopatológicas hepáticas se observam espaços portais moderadamente 

expandidos com um infiltrado inflamatório composto por linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos, sendo estes últimos, algumas vezes parasitados (DUARTE; CORBETT, 

1987; GUTIERREZ; MAKSEM; REINER, 1984; MATHIAS; COSTA; GOTO, 2001; 

MELENEY, 1925). Já no parênquima, é observada uma hiperplasia e hipertrofia de 

células de Kupffer, com presença de um infiltrado inflamatório composto por linfócitos, 

plasmócitos e raros polimorfonucleares. Uma das alterações de maior importância 

observada para controlar a infecção no fígado é a formação de nódulos em torno de células 
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de Kupffer infectadas. Durante a formação do granuloma ocorre uma fusão das células 

de Kupffer infectadas para formar células multinucleadas as quais podem contribuir na 

produção de citocinas inflamatórias (MURRAY, 2001; NIETO et al., 2011; RIÇA-

CAPELA et al., 2003). Estudos experimentais em modelo murino os granulomas 

hepáticos aumentam em número e tamanho no primeiro mês, levando à eliminação dos 

parasitos e resolução da infecção durante o segundo mês de infecção (GUTIERREZ; 

MAKSEM; REINER, 1984; MCELRATH; MURRAY; COHN, 1988). Por outro lado, na 

LV humana, a presença de granulomas no fígado se correlaciona com a capacidade de 

controlar e manter a infecção em um nível subclínico (ANDRADE; ANDRADE, 1966; 

KEDZIERSKI; EVANS, 2014; MURRAY, 2001). Em nossos resultados, apesar de ser 

observada a formação de nódulo no fígado, independentemente da via de inoculação 

utilizada, foi observado um aumento na intensidade das alterações histopatológicas e da 

carga parasitária com o tempo de evolução da infecção, sugerindo que a formação de 

nódulo hepático nem sempre está associada ao controle do parasito, e que a eficácia dos 

granulomas para a eliminação de Leishmania é dependente de seu grau de maturação 

(MURRAY, 2001; MURRAY; NATHAN, 1999; NIETO et al., 2011). 

Por outro lado, o baço desempenha um papel central na defesa contra patógenos 

circulantes, e na leishmaniose visceral, mudanças sequenciais ocorrem neste órgão 

durante o curso da doença em todos os hospedeiros suscetíveis (HERMIDA et al., 2018). 

Estudos sugerem que nos primeiros momentos da infecção por Leishmania, os linfócitos 

T são primados para os antígenos deste parasito no baço, e migram para o fígado onde 

iniciaram o processo de formação de granuloma (ENGWERDA; ATO; KAYE, 2004; 

ENGWERDA; KAYE, 2000; KAYE et al., 2004; STANLEY; ENGWERDA, 2007).  Não 

obstante, no baço, ocorre uma falha na resolução da infecção por Leishmania, sendo 

observada uma persistência parasitária, a qual é acompanhada por uma falha na formação 
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do granuloma, levando a uma esplenomegalia, ruptura da microarquitetura esplênica 

(ruptura dos folículos de células B e da zona marginal) e desintegração da polpa branca 

(CORBETT et al., 1992; GUTIERREZ; MAKSEM; REINER, 1984; NIETO et al., 2011). 

Neste sentido, as lesões histopatológicas observadas em nosso estudo foram 

caracterizadas por uma hiperplasia e hipertrofia de macrófagos na polpa vermelha 

formando esboços granulomatosos, e a polpa branca manteve-se preservada nos tempos 

estudados com as diferentes cepas (dermotrópicas e viscerotrópicas). Com respeito à 

carga parasitária, foi observado que as cepas dermotrópicas mostraram um aumento em 

função do tempo de evolução da infecção nos animais inoculados por via intraperitoneal 

(p < 0,05). Por outro lado, além das cepas dermotrópicas, a cepa LV-3 (Honduras) 

também mostrou um aumento da carga parasitária em função do tempo nos animais 

inoculados por via subcutânea (p < 0,05). Nossos dados estão em concordância com o já 

observado, tanto na leishmaniose visceral canina (SANTANA et al., 2008; TAFURI et 

al., 1996, 2001), como na leishmaniose visceral experimental usando o hamster como 

modelo (RIÇA-CAPELA et al., 2003). Nossos resultados apontam, em relação ao curso 

clínico da infecção, que a via de inoculação, intraperitoneal ou subcutânea, não tem 

influência significativa para a infecção por L. (L.) infantum chagasi. Apesar que a via SC 

se assemelha ao que acontece na infecção natural, o processo de visceralização demora 

um pouco mais, sendo assim, o uso da via IP parece favorecer este processo de 

estabelecimento do parasito nas vísceras de uma forma mais rápida, independentemente, 

do uso de uma cepa dermotrópica (LCNU) ou viscerotrópica (LV-3 e BH-46). 

Em nosso estudo, empregamos como primeira escolha a técnica da diluição 

limitante para determinação da carga parasitária na pele (ponto da inoculação dos 

parasitos), fígado e baço dos animais inoculados por via SC, e em baço e fígado dos 
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animais inoculados por via IP. Esta tem sido uma das metodologias mais empregadas e 

mais aceita para o propósito de determinação de parasitismo tecidual, porém, tem a 

desvantagem de ser um ensaio bastante laborioso e que pode contaminar facilmente por 

empregar um meio rico para recuperação de parasitos viáveis (BRETAGNE et al., 2001; 

BUFFET et al., 1995). Porém, tivemos também a oportunidade de trabalhar com a 

quantificação da carga parasitária por qPCR para os tempos de 30 e 90 dias, incluindo o 

linfonodo por ocasião da determinação de citocinas. A qPCR apresenta vantagens em 

relação à quantificação de parasitas por outros métodos, por ser uma técnica bastante 

sensível e específica (ASCHAR et al., 2016). Porém, há que considerar que a distribuição 

dos parasitos não é homogênea nos diferentes tecidos e resultados conflitantes podem ser 

observados, o que foi visto em nosso estudo. 

Na LV humana, o resultado da doença é criticamente influenciado pela resposta 

imune desenvolvida pelo hospedeiro. A resolução ou o estabelecimento da infecção por 

Leishmania depende das diferentes interações da imunidade celular, ativação de células 

T para a produção de citocinas pro ou anti-inflamatórias e ativação de macrófagos 

infectados (ANDARGIE; DIRO EJARA, 2015; GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 

2013; KAYE; SCOTT, 2011; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). Uma infecção 

sistêmica, com disseminação dos parasitos para os órgãos alvo, principalmente, para o 

baço, fígado, linfonodos e medula óssea, é acompanhada por um alto título de anticorpos 

circulantes e uma depressão da imunidade mediada por células, com diminuição da 

produção de IFN-γ e IL-12 e um aumento acentuado de citocinas IL-4 e IL-10 

(AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004; MCCALL; ZHANG; MATLASHEWSKI, 2013; 

PERUHYPE-MAGALHÃES et al., 2005). 

Em nosso modelo experimental, na avaliação da participação de citocinas pro e 

anti-inflamatórias, de um modo geral, observamos que não houve um aumento ou 
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diminuição muito expressivos em relação ao controle saudável, que pudesse refletir em 

uma grande ativação ou supressão da resposta imune celular nos animais infectados com 

as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi causando doença cutânea não ulcerada e 

visceral.  

Em relação às citocinas pro-inflamatórias, observamos uma maior expressão de 

IFN-γ nos animais infectados com a cepa AMA-65 nas etapas iniciais da infecção, 30 dias 

PI, tanto em baço, como em fígado, na infecção pela via IP e, somente em fígado nos 

animais infectados pela via SC. Já a expressão de TNF-α foi maior no baço dos animais 

infectados com a cepa AMA-73 por via IP e em fígado dos animais infectados pela via 

SC com a cepa LV-3. Aparentemente, houve uma maior participação de IL-17, que 

mostrou-se aumentada em baço dos animais inoculados com as cepas AMA-65 (30 e 90 

dias PI), AMA-73 (90 dias PI) e BH-46 (30 e 90 dias PI), e em fígado dos animais 

inoculados com as cepas AMA-65 (30 dias PI) e BH-46 (90 dias PI) pela via IP; assim 

como em baço e linfonodo dos hamsters infectados com AMA-65 (30 e 90 dias PI), e 

fígado dos hamsters infectados com a cepa BH-46 (30 dias PI). Vale ressaltar que, com 

exceção do mencionado acima, todos os outros tecidos (baço, fígado e linfonodo) dos 

animais infectados com as diferentes cepas, aos 30 e 90 dias PI por via IP ou SC 

mostraram uma expressão de citocinas pro-inflamatórias abaixo dos controles saudáveis, 

sugerindo portanto, uma maior supressão do que ativação da resposta imune celular pro-

inflamatória nos animais infectados com estas diferentes cepas de L. (L.) infantum 

chagasi, isoladas tanto da forma clínica clássica de LV, como a forma cutânea não 

ulcerada de Honduras. 

Intrigantemente, Melby e colaboradores observaram em hamsters infectados com 

L. (L.) donovani, que apesar de uma forte expressão de citocinas Th1, como IFN-γ, TNF-

α e IL-2, no baço, fígado e medula óssea, houve um aumento na replicação parasitária 
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nestes órgãos, sugerindo que no hamster, o progresso da doença está associado com um 

defeito na capacidade dos macrófagos desses animais em gerar NO em resposta ao IFN-

γ, principal mecanismo efetor anti-Leishmania responsável pelo controle da infecção 

(MELBY et al., 2001). 

As citocinas pro-inflamatórias contribuem para a ativação e diferenciação de 

células Th1 necessárias para a ativação de macrófagos e subsequente lise parasitária. As 

células Th1, por sua vez, produzem IFN-γ, o qual ativará macrófagos, resultando na 

síntese de intermediários de nitrogênio e reativos de oxigênio, que junto ao burst 

oxidativo, representam um importante mecanismo de eliminação dos parasitos 

intracelulares (BOGDAN, 2012; GUPTA; OGHUMU; SATOSKAR, 2013; OGHUMU; 

NATARAJAN; SATOSKAR, 2015). Em sinergia com o IFN-γ, o TNF-α mostra-se 

crucial na cascata inflamatória por ativar a resposta imune Th1, potencializando a 

atividade dos macrófagos e essencial para a formação e manutenção dos granulomas 

(BOSCH-NICOLAU et al., 2019). Corroborando com nossos resultados, estudo 

experimental empregando hamsters infectados com L. (L.) donovani mostrou uma 

expressão diminuída dos transcritos de mRNA de iNOS, TNF-α, IFN-γ e IL-12, sugerindo 

que a expressão diminuída destas citocinas na LV experimental poderia estar relacionada 

com o progresso da doença (GUPTA et al., 2012). 

A IL-17 apresenta-se como uma citocina altamente inflamatória que está 

envolvida na lise de vários patógenos intra e extracelulares em modelo experimental 

murino (BACELLAR et al., 2009; CASTILHO et al., 2010; GONZALEZ-LOMBANA 

et al., 2013; PITTA et al., 2009; TRISTÃO et al., 2017; UMEMURA et al., 2007); no 

entanto, seu papel na leishmaniose é controverso. Enquanto, na lesão cutânea causada por 

L. (L.) major, a IL-17 tem sido associada à exacerbação da doença; em lesões de pele 
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causadas por espécies pertencentes ao subgênero Viannia, seu papel protetor tem sido 

demonstrado, principalmente, em sinergia com IFN-γ (BANERJEE et al., 2016; 

CASTILHO et al., 2010; GONZALEZ-LOMBANA et al., 2013). Em relação à LV, foi 

demonstrado que células mononucleares de sangue periférico de pacientes tratados da 

infecção por L. (L.) donovani, quando estimulados produziam altos níveis de IL-17 e IL-

23, sugerindo que a resposta Th17 pode ter um papel protetor na eliminação do parasito 

(PITTA et al., 2009). Em adição, na infecção por L. (L.) infantum, foi demonstrado que 

IL-17, em associação com IFN-γ, desempenha um papel crucial na proteção do 

hospedeiro (NASCIMENTO et al., 2015). 

Já no que diz respeito às citocinas anti-inflamatórias, IL-4 mostrou uma menor 

expressão em relação ao controle para todos os animais infectados com as diferentes cepas 

de L. (L.) infantum chagasi, tanto pela via IP como SC de inoculação, aos 30 e 90 dias 

PI; com exceção do tecido esplênico dos animais inoculados com a cepa AMA-73 por via 

IP aos 90 dias PI. Discreta participação também foi observada em relação ao TGF-β, foi 

notado um aumento na expressão desta citocina no baço dos animais infectados com a 

cepa AMA-73, por via IP e SC aos 90 dias PI, com a cepa LV-3, por via IP e SC aos 30 

dias PI e, com a cepa BH-46, aos 90 dias PI. Quanto ao tecido hepático, observamos 

aumento, somente, na infecção SC pelas cepas AMA-65 (30 dias PI), AMA-73 (90 dias 

PI) e LV-3 (30 dias PI). Houve uma participação mais evidente de IL-10. Praticamente 

em todos os baços infectados com as diferentes cepas por via IP e SC aos 30 e 90 dias PI 

notamos uma maior expressão de IL-10, com exceção da cepa LV-3, na fase mais crônica 

(90 dias PI), que mostrou diminuição em relação ao controle saudável. Também foi 

observado aumento na expressão de IL-10 em fígado e linfonodo dos animais infectados 

com as cepas dermotrópicas por via SC. 
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As citocinas anti-inflamatórias têm capacidade reguladora e inibidora, sendo 

capazes de neutralizar os efeitos das citocinas pró-inflamatórias para limitar o processo 

de inflamação e inibir a função exacerbada de IFN-γ (ANDARGIE; DIRO EJARA, 2015; 

BOGDAN; RÖLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000; KAYE; SCOTT, 2011). A IL-4 é 

uma citocina que contribui na proliferação da população de células Th2, regulando 

negativamente a resposta das células Th1 e inibindo a função dos macrófagos 

(ANDARGIE; DIRO EJARA, 2015). Em infecção experimental em hamsters com L. (L.) 

donovani, não foi observada expressão de mRNA da citocina IL-4 esplênica ou hepática 

em relação ao nível basal (MELBY et al., 2001). Resultado similar foi observado em 

nosso estudo utilizando diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi e o hamster como 

modelo experimental. Em relação ao TGF-β, é uma citocina reguladora que suprime a 

expressão de óxido nítrico sintase induzível e inibe a produção de IFN-γ, deixando os 

macrófagos permissivos à infecção por Leishmania (BARRAL-NETTO et al., 1992; 

TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007).  TGF-β pode desempenhar um papel na limitação da 

produção de IFN-γ durante a infecção por L. (L.) chagasi em camundongos suscetíveis 

(BALB/c) (WILSON et al., 1998), e há sugestão que o TGF-β ativado no local da infecção 

poderia aumentar a sobrevivência do parasito por meio de seu efeito na resposta imune 

inata e adaptativa (GANTT et al., 2003). Estudos mostram que as citocinas TGF-β e IL-

10 atuam em sinergia para suprimir a ativação de macrófagos e a expressão de NOS2 

(BARRAL et al., 1993; WILSON; JERONIMO; PEARSON, 2005). A IL-10, é uma 

citocina crítica da resposta imune do hospedeiro que tem sido associada à patogênese da 

LV, sendo importante, não apenas no estabelecimento da infecção, mas também durante 

a persistência do parasito através da inibição direta do desenvolvimento de células Th1 

(ARAÚJO-SANTOS et al., 2017; CECÍLIO et al., 2014; NYLÉN; SACKS, 2007). A IL-

10 pode tornar os macrófagos não responsivos aos sinais de ativação e inibir a lise das 
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amastigotas, regulando negativamente a produção de TNF-α e NO (GAUTAM et al., 

2011; KEDZIERSKI; EVANS, 2014; KUMAR; NYLÉN, 2012; SAMANT et al., 2021). 

Desta forma, IL-10 tem sido associada à LV ativa, uma vez que, foram observados níveis 

elevados de IL-10 na fase ativa da doença, os quais diminuem consideravelmente após o 

início do tratamento (ARAÚJO-SANTOS et al., 2017). No entanto, na LCNU, tem sido 

observada uma participação bastante discreta de IL-10, tanto in situ nas lesões cutâneas, 

como nos níveis séricos dos pacientes com esta forma clínica não ulcerada da 

leishmaniose (ARAUJO FLORES et al., 2018; LAURENTI et al., 2021). 

Em conjunto, podemos sugerir que em nossos experimentos, utilizando a 

metodologia de expressão de mRNA por qPCR, os resultados de quantificação de 

citocinas apontam para um papel importante da IL-10 na suscetibilidade do hamster frente 

à infecção por L. (L.) infantum chagasi. Porém, mais estudos são necessários para elucidar 

a resposta imune desencadeada por esta espécie do parasito, causadora da leishmaniose 

cutânea não ulcerada.   

Com respeito à imunidade humoral, de um modo geral, nos soros dos hamsters 

infectados com as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, observamos que todas as 

cepas dermotrópicas (LCNU) e viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), independentemente da 

via de inoculação utilizada (IP e SC), mostraram aumento nos títulos de IgG total em 

comparação aos animais saudáveis a partir de 30 dias PI (p < 0,05), além, de evidente 

aumento nos títulos de IgG total em função do tempo de infecção (p < 0,05). A literatura 

mostra que a LV está associada a uma imunidade celular deprimida, a qual é marcada por 

altos níveis de anticorpos específicos contra antígenos de Leishmania, como 

consequência da ativação policlonal de células B (ANAM et al., 1999; GALVÃO-

CASTRO et al., 1984; MILES et al., 2005). Na leishmaniose visceral, tanto em humanos 
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como cães e em modelo murino, tem sido mostrado que os níveis de IgG aumentam com 

o tempo de infecção, os quais se correlacionam com o aumento na carga parasitária; por 

outro lado, baixos níveis de IgG são observados com a diminuição da carga parasitária 

após o tratamento específico (MELBY et al., 2001; MILES et al., 2005; REQUENA et 

al., 2000; RIÇA-CAPELA et al., 2003). Por outro lado, embora a LV e a LCNU sejam 

causadas pela mesma espécie de parasito, L. (L.) infantum chagasi, pacientes acometidos 

por LCNU apresentam uma resposta imune predominantemente celular caracterizada por 

DTH positiva associada a uma resposta imune humoral fraca com baixos níveis séricos 

de imunoglobulina G (LAURENTI et al., 2021). 

De acordo com todos os dados obtidos no estudo in vivo, podemos concluir que, 

as diferentes cepas de L. (L.) infantum chagasi, dermotrópicas (AMA-65 e AMA-73) e 

viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), levaram ao desenvolvimento de uma doença visceral no 

hamster, com aumento da carga parasitária, das lesões histopatológicas e da imunidade 

humoral relacionadas ao tempo de evolução da infecção, independentemente da via de 

inoculação utilizada (IP e SC). A resposta imune celular mostrou-se fraca e não foi capaz 

de controlar a infecção. 
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13. CONCLUSÕES 

 

➢ Todas as cepas isoladas de lesões cutâneas de pacientes com LCNU e de sangue 

periférico de paciente com LV de Honduras foram caracterizadas como L. (L.) 

infantum chagasi; 

➢ Análise filogenética de genes do maxicírculo (12S, 9S e ND7) mostrou a 

existência de duas diferentes linhagens entre a mesma espécie, L. (L.) infantum 

chagasi, separando filogeneticamente cepas viscerotrópicas, isoladas de pacientes 

com LV de Brasil, e cepas dermotrópicas isoladas de pacientes com LCNU em 

Honduras; 

➢ Os LPGs das cepas isoladas de pacientes com LCNU foram caracterizados como 

sendo do tipo I e mostraram-se mais pro-inflamatórios do que aqueles das cepas 

viscerotrópicas. 

➢ O estudo in vitro mostrou que as cepas isoladas de LCNU infectaram melhor 

macrófagos em temperaturas mais baixas, sugerindo que estas cepas poderiam 

estar mais adaptadas a temperatura da superfície corporal o que pode ser um fator 

que contribui para limitar a infecção deste parasito à pele;  

➢ Os macrófagos peritoneais de hamster infectados com as diferentes cepas 

estudadas produziram baixos níveis de metabólitos derivados do oxigênio e do 

nitrogênio, assim como de citocinas inflamatórias, que não mostraram correlação 

como o índice de infecção, sugerindo fraca ativação dos macrófagos após 

infecção;  

➢ No estudo in vivo, observamos que tanto as cepas dermotrópicas (LCNU) como 

viscerotrópicas (LV-3 e BH-46) inoculadas pelas diferentes vias (IP e SC) 

estabeleceram infecção nas vísceras dos animais experimentais, mostrando 
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aumento da carga parasitária e alterações histopatológicas com o tempo de 

infecção; 

➢ As cepas isoladas de pacientes acometidos por LCNU não conservaram seu 

tropismo cutâneo original, permanecendo no sítio de inoculação subcutâneo 

apenas como infecção latente, proliferando em vísceras, onde causa lesão tecidual, 

sugerindo que a resposta imune estabelecida pelo hospedeiro vertebrado é crucial 

para a determinação do fenótipo da infecção causada por L. (L.) infantum chagasi; 

➢ Em relação à imunidade celular nos hamsters infectados com as diferentes cepas 

de L. (L.) infantum chagasi, dermotrópicas e viscerotrópicas, não observamos 

evidente aumento ou diminuição de citocinas pro e anti-inflamatórias em relação 

ao controle saudável, sugerindo fraca ativação da imunidade celular neste modelo 

experimental, independente do tempo de infecção e da via de inoculação utilizada 

(IP e SC); 

➢ Em relação à imunidade humoral, observamos um aumento nos títulos de IgG 

total em função do tempo de infecção, para todas as cepas utilizadas, 

dermotrópicas (AMA-65 e AMA-73) e viscerotrópicas (LV-3 e BH-46), 

independente da via de inoculação empregada (IP e SC), sugerindo ativação da 

imunidade humoral no modelo experimental utilizado. 

➢ Em conjunto, nossos resultados mostram diferenças genotípicas e fenotípicas 

entre parasitos isolados de pacientes com leishmaniose visceral e leishmaniose 

cutânea não ulcerada, que refletiram, parcialmente, na infecção in vitro, porém 

não na infecção in vivo, onde uma complexidade maior de elementos da resposta 

imune concorre para a suscetibilidade do hospedeiro vertebrado à infecção por L. 

(L.) infantum chagasi. 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO A. Comitê de Ética de Investigación de la Maestría de Enfermedades Infecciosas 

y Zoonóticas da Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
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ANEXO B. Comissão de Ética no uso de animais da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Asentimiento 

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 L. (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 II. Índices de infecção (média e erro padrão) de macrófagos peritoneais de hamsters infectados com diferentes cepas de L. (L.) 

infantum chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, AMA-161, AMA-614, LV-3 e BH-46) incubados à 32 °C, 34 °C e 36 °C, 24 e 48 horas. Os dados 

mostrados na tabela são representativos de três experimentos desenvolvidos separadamente. 
 

Cepa 

32 ˚C 34 ˚C 36 ˚C 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 

Média 
Erro 

padrão 
Média 

Erro 

padrão 
Média 

Erro 

padrão 
Média 

Erro 

padrão 
Média 

Erro 

padrão 
Média 

Erro 

padrão 

AMA-65 25,2 6,6 50,7 10,4 114,2 37,3 98,6 10,5 17,7 4,8 13,9 4,7 

AMA-73 20,9 2,1 88,6 14,9 153,4 23,4 135,6 36,1 26,2 3,7 22,8 5,3 

AMA-161 34,9 5,5 124,6 31,8 182,7 19,1 269,3 69,4 30,2 11,8 19,1 10,9 

AMA-614 43,1 15,5 103,8 6,4 263,3 31,5 299,7 64,8 19,1 5,9 18,7 4,6 

LV-3 26,8 6,0 38,0 5,9 18,4 1,0 92,8 4,5 36,0 5,7 136,7 46,0 

BH-46 12,6 5,1 18,3 1,5 155,6 0,7 173,3 49,5 43,6 10,1 151,9 48,3 

 



 
 

 
 

APÊNDICE III. Morfologia da infecção de macrófagos com as diferentes cepas de L. 

(L.) infantum chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, AMA-161, AMA-614, LV-3 e BH-

46), incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C por 24 horas 
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APÊNDICE IV. Morfologia da infecção de macrófagos com as diferentes cepas de L. 

(L.) infantum chagasi (cepas: AMA-65, AMA-73, AMA-161, AMA-614, LV-3 e BH-

46), incubadas a 32 °C, 34 °C e 36 °C por 48 horas 
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APÊNDICE V. Artigo publicado 1 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

APÊNDICE V. Artigo publicado 2 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

APÊNDICE V. Artigo submetido para publicação 1 
 



 
 

 
 

 

 


