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RESUMO  

Mendonça, DBD. Analise do microbioma de bactérias de luz intestinal de hamsteres 

e sua correlação com LPS circulante, decorrente da translocação microbiana na 

leishmaniose visceral experimental (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017. 

 

 A leishmaniose visceral, na sua forma clinica ativa, caracteriza-se por febre de longa 

duração, hepatoesplenomegalia e caquexia. No Brasil, a letalidade é, em média, de 7% e 

as principais causas de morte são: hemorragia, comorbidade com doenças 

imunossupressoras e infecção bacteriana. O mecanismo de aumento de infecção 

bacteriana na LV não está claro e uma das hipóteses, é que pode haver translocação 

bacteriana da mucosa intestinal para o lúmen dos vasos sanguíneos e ocasionar uma 

maior severidade da resposta imuno-inflamatória e com consequente piora clínica. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de translocação microbiana em hamsteres 

infectados experimentalmente com Leishmania (L.) infantum e correlacionar com as 

alterações histopatológicas encontradas no intestino dos animais infectados. Hamsteres 

(Mesocricetus auratus) foram infectados intraperitonealmente com 2x10
7
 amastigotas de 

L. (L.) infantum e eutanasiados após 48, 72 horas e 15, 45 e 90 dias de infecção. Como 

grupo controle foram utilizados hamsteres inoculados intraperitonealmente com meio de 

cultura RPMI. Foram coletados: sangue, fezes, baço, intestinos grosso e delgado. Para 

detecção de amastigotas na mucosa intestinal, foi utilizada a técnica de PCR em tempo 

real (qPCR), imunohistoquímica e análise histopatológica, sendo que nesta técnica 

também foram avaliadas alterações histológicas no tecido intestinal. O baço foi utilizado 

para determinar a carga parasitária através da técnica de Stauber. Para detecção da 

translocação microbiana ou produtos desde, foi realizada a quantificação de 

lipopolissacarídeo (LPS) em plasma. Para avaliar a possível mudança da flora bacteriana 

intestinal, foi realizado sequenciamento bacteriano de amostra de fezes de hamsteres 

controles e infectados nos vários tempos de infecção. Observamos aumento da carga 

parasitária em baço e em intestino com o decorrer da infecção, sendo a diferença 

significativa aos 90 dias de infecção. Paralelamente, observamos aumento de LPS 

circulante nos animais infectados em diferentes tempos, 48 horas, 72 horas, 45 dias e 90 

dias, com diminuição no período intermediário de 15 dias, porém com diferença 



 

significante somente aos 90 dias após a infecção em relação ao grupo controle. 

Alterações histopatológicas foram observadas no intestino grosso e delgado, variando de 

infiltrado inflamatório leve a grave, enterite, histiocitose e ainda presença de amastigotas. 

As alterações observadas ocorreram a partir de 48 horas de infecção, diferenciando a 

população do infiltrado inflamatório entre neutrófilos, linfócitos, e ainda eosinófilos em 

intestino grosso de animais com 90 dias de infecção. O sequenciamento de DNA 

bacteriano das fezes mostra que houve alteração no microbioma dos animais, porém não 

há identidade significante, ou seja, acima de 95% na maioria das bactérias. Concluímos 

que as alterações de histologia da mucosa, a invasão de amastigotas neste tecido e o 

aumento do LPS, sugerem que a translocação microbiana é um evento ocorrente durante 

a infecção por L. (L.) infantum neste modelo experimental.    

 

Descritores: Parasitologia. Protozoologia. Comportamento Animal. Microbiologia.  

Hamsteres. Infecção Experimental. 

 



 

ABSTRACT 

 

Mendonça, DBD. Microbial analysis of intestinal light bacteria of hamsters and their 

correlation with circulating LPS, due to microbial translocation in experimental visceral 

leishmaniasis (dissertation).  São Paulo: Instituto de Medicina Tropical of São Paulo of 

Universidade de São Paulo; 2017.  

 

Visceral leishmaniasis, in its active clinical form, is characterized by long-lasting 

fever, hepatosplenomegaly and cachexia. In Brazil, the lethality is, on average, 7% and 

the main causes of death are hemorrhage, comorbidity with immunosuppressive diseases 

and bacterial infection. The mechanism of increased bacterial infection in LV is unclear 

and one of the hypotheses is that there may be bacterial translocation of the intestinal 

mucosa to the lumen of the blood vessels and cause a greater severity of the immune-

inflammatory response and consequent clinical worsening. The objective of this work 

was evaluate the occurrence of microbial translocation in Leishmania (L.) infantum 

infected-hamsters and correlate with the histopathological changes found in the gut of 

infected animals. Hamsters (Mesocricetus auratus) were infected intraperitoneally with 

2x10
7
 amastigotes of L. (L.) infantum and euthanized after 48, 72 hours and 15, 45 and 90 

days of infection. As a control group, hamsters were inoculated intraperitoneally with 

RPMI culture medium. Were collected: blood, feces, spleen, large and small intestines. 

To detection amastigotes in intestinal mucosa, real-time PCR (qPCR), 

immunohistochemistry and histopathological analysis were used, and histological 

alterations in intestinal tissue were also evaluated. Spleen was used to determine the 

parasitic load through the Stauber technique. To detection of microbial translocation or 

products related, was performed quantification of lipopolysaccharide (LPS) in plasma. In 

order to evaluate the possible change in intestinal bacterial flora, bacterial sequencing of 

sample faeces from control and infected hamsters was carried. We observed increased 

parasite load on spleen and intestine as the infection progressed, the difference being 

significant at 90 days of infection. At the same time, we observed increased circulating 

LPS in infected animals at different times, 48 hours, 72 hours, 45 days and 90 days, with 

decrease in the intermediate period of 15 days, howeversignificant difference was 



 

observed only at 90 days post-infection in relation to control  group. Histopathological 

changes were observed in the large and small intestine, ranging from mild to severe 

inflammatory infiltrate, enteritis, histiocytosis, and amastigotes. The changes occurred 

from 48 hours of infection, differentiating the population of the inflammatory infiltrate 

between neutrophils, lymphocytes, and even eosinophils in the large intestine of animals 

with 90 days of infection. |Bacterial sequencing shows that there was a change in the 

microbiome of the animals, but there is no significant identity, ie, above 95% in most 

bacteria. We conclude that changes in mucosal histology, invasion of amastigotes in this 

tissue and increase in LPS, suggest that microbial translocation is an event occurring 

during L. (L.) infantum infection in this experimental model. 

 

Descriptors: Parasitology. Protozoology. Animal behavior. Microbiology. Hamsters. 

Experimental Infection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são parasitoses causadas por protozoários pertencentes à ordem 

Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, do gênero Leishmania, divididos nos 

subgêneros Viannia e Leishmania
1
. A espécie causadora influencia diretamente o tipo de 

manifestação clínica, podendo haver leishmaniose tegumentar (LT), ou leishmaniose 

visceral (LV)
2
. No Brasil, atualmente circulam oito espécies de Leishmania, dentre elas 

sete são responsáveis por causar leishmaniose tegumentar e apenas a uma é causadora da 

leishmaniose visceral
3
. No grupo das seis endemias prioritárias no mundo, a leishmaniose 

é a segunda doença em mortalidade
4
. A doença é endêmica em 98 países, em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos. No Brasil a incidência anual é de 3481 novos casos 

de LV e 26,008 de LC
5
. 

A Leishmania apresenta um ciclo heteroxênico com distinção morfológica entre os 

estágios. No hospedeiro invertebrado, encontram-se formas promastigotas que são 

alongadas, com flagelos exteriorizados e, que são as formas infectantes, transmitidas ao 

hospedeiro vertebrado, pelos insetos pertencentes a família Psychodidae, gênero 

Lutzomyia e Phlebotomus no Novo e Velho Mundo, respectivamente
6
. No hospedeiro 

vertebrado encontra-se a forma amastigota, arredondada, com flagelo interiorizado, sendo 

esta a forma patogênica (Figura 1). 

Figura 1- (A) Formas amastigotas de Leishmania sp.; (B) Formas promastigotas de Leishmania sp. 

 



13 
 

O ciclo biológico inicia-se quando a fêmea do mosquito ao realizar o repasto 

sanguíneo inocula formas promastigotas de Leishmania, no hospedeiro vertebrado. As 

promastigotas são fagocitadas por células do sistema mononuclear e no interior da célula, 

ocorre internalização do seu flagelo, transformando-se em amastigota, havendo 

replicação no interior da célula hospedeira por divisão binária do parasito, até que ocorra 

o rompimento da membrana celular e infectando novas células. Ao realizar um novo 

repasto sanguíneo, no indivíduo já infectado, o flebotomíneo ingere sangue contendo as 

células infectadas. Dentro do tubo digestório do inseto, o parasito se diferencia 

novamente em forma promastigota procíclica, e logo após, ocorre migração para a 

faringe, se diferenciando em promastigotas metacíclicas (Figura 2), forma infectante 

desse protozoário que será inoculada num próximo repasto sanguíneo.  

No Brasil, a LV é causada pela espécie Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, 

do complexo donovani. É considerada a forma clínica mais grave das leishmanioses, 

podendo ser letal, caso não tenha diagnóstico confirmado rapidamente e não tratada 

adequadamente
7
. Anualmente ocorrem 300.000 casos estimados de LV e mais de 20.000 

mortes no mundo. Além disto, há cerca de um bilhão de pessoas vivendo em áreas de 

risco
8
 e 34 países com registros de casos de coinfecção LV – HIV

9
. Nas Américas de 

2001 a 2011 foram registrados 38.808 casos de LV amplamente distribuídos em 12 

países, porém o Brasil contribui com cerca de 96% dos casos autóctones
10

. No Brasil, em 

2015 a letalidade foi de 7,8%, e 7,4% dos casos tinham coinfecção com HIV.   
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Figura 2- Ciclo biológico de Leishmania. (1) Flebotomíneo ingere sangue de um indivíduo saudável 

(inoculando forma promastigota); (2) No hospedeiro vertebrado, promastigotas são fagocitados 

por macrófagos; (3) Promastigotas se transformam em amastigotas dentro de macrófagos; (4) 

Amastigotas se multiplicam dentro da célula por divisão binária; (5) Flebotomíneo ingere sangue 

com macrófagos infectados com amastigotas; (6) Ingestão de células parasitadas; (7) 

Amastigotas se transformam em promastigotas no tubo digestório do flebotomíneo; (8) 

Promastigotas dividem-se no intestino do flebotomíneo e migram para a faringe do inseto. 

. 

A evolução da doença depende de fatores relacionados ao parasito e ao hospedeiro 

vertebrado, tais como a quantidade de inóculo do parasito e o status imunológico do 

hospedeiro. Durante a fase ativa da infecção, o parasito multiplica-se nas células do 

sistema fagocítico monuclear (baço fígado e medula óssea). O estado imunológico do 

paciente tem influência direta na forma clínica da LV, sendo elas: assintomática, 

oligossintomática e clássica
2,11

. A forma assintomática é caracterizada por ausência de 

manifestação clínica e sorologia para Leishmania ou teste de Montenegro positivo, sendo 

considerado um polo de resistência. Na forma oligossintomática há presença de discretas 

manifestações clínicas, como febre, hepato/esplenomegalia discreta, associado à 

sorologia positiva para leishmaniose, sendo que esta forma pode evoluir para forma 
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clássica ou forma assintomática, em decorrência de susceptibilidade ou resistência do 

hospedeiro vertebrado. A forma clássica é a mais grave, com manifestações clínicas 

exacerbadas, como febre de longa duração, hepatoesplenomegalia, e pode apresentar 

infecção bacteriana associada 
12; 13

, além de outros sinais de gravidade (icterícia, 

sangramento), além disto, nesta forma da doença, há imunossupressão antígeno 

específico e ativação policlonal com produção de citocinas pró-inflamatórias, que são 

revertidos após a cura clínica
14

. Para um melhor entendimento da imunopatogenia da LV, 

modelos experimentais têm sido utilizados.  

A utilização de modelos experimentais para estudos sobre leishmaniose tem revelado 

aspectos importantes sobre a evolução da doença e a resposta imune. Além disso, também 

têm sido utilizados para ampliar e sugerir novas estratégias terapêuticas e 

desenvolvimento de vacinas 
15

. Hamsteres e cães têm se mostrado excelentes modelos 

experimentais para LV, especialmente por apresentarem susceptibilidade similar ao 

homem, além de sinais clínicos clássicos durante a infecção experimental, enquanto o 

camundongo mostra poucos ou não apresenta tais sinais 
16; 17

. Ainda assim, há dificuldade 

nesses estudos em obter homogeneidade nos resultados, isto por que a evolução da 

doença visceral experimental, assim como na infecção natural, é singular para cada 

indivíduo, dependendo quase exclusivamente do estado imunológico em que se encontra. 

O hamster Mesocricetus auratus, ou hamster dourado como é conhecido, foi selecionado 

para este estudo por reproduzir aspectos da LV como hipergamaglobulinemia, 

pancitopenia, leucopenia, caquexia, e diminuição de células T, semelhante ao homem 
18

.   

Diversos fatores são estudados como preditores de gravidade e risco de morte na LV. 

Belo et al (2014)
19

, em um estudo de meta-análise, na análise multivariada, observaram 

que icterícia, trombocitopenia, hemorragia, dispneia, neutropenia severa, infecção por 

HIV, diarreia e infecção bacteriana são fatores fortemente associados ao óbito por LV. De 

fato, a infecção bacteriana é um fator de pior prognóstico na LV, visto que se descreve 

com frequência infecção por Gram negativo associada à LV. Em recentes estudos, há 

descrição de aumento de LPS em sangue circulante de pacientes com LV e 

principalmente naqueles coinfectados com HIV
20

. Ademais, diarreia está não somente 

associada a desfecho desfavorável (risco de morte), como também é mais frequente em 

pacientes com infecção pelo HIV
21

. Estes fatos sugerem que possa ocorrer quebra de 
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barreira gastrointestinal e então translocação microbiana da mucosa intestinal para o 

lúmen dos vasos sanguíneos.  

Berg e Garlington (1980)
22

 citam a translocação microbiana (TM) como "a passagem 

de bactérias viáveis através da mucosa epitelial na lâmina própria e, em seguida para os 

linfonodos mesentéricos e, possivelmente, outros tecidos", este conceito se repetiu ao 

longo dos anos. Entretanto, atualmente essa definição tornou-se mais ampla e inclui a 

passagem não fisiológica de microflora viáveis ou não
23; 24

, além de seus produtos 

microbianos, após a microbiota intestinal entrar em contato com os gânglios linfáticos 

ocorre a disseminação para outros órgãos
25

. O fígado, nestas circunstancias, torna-se o 

órgão com maior vulnerabilidade a uma exposição desses produtos bacterianos 

translocados quando as funções de barreira do epitélio intestinal são interrompidas
 26

. 

Os mecanismos pelos quais a TM provoca ativação imune crônica não são bem 

claros. Um evento patogênico parece ser a ativação constante de imunidade inata via 

receptores Toll-like e outros receptores de reconhecimento de patógenos. Caso o sistema 

imunológico do paciente já esteja comprometido, os mecanismos de defesa naturais da 

lâmina própria do intestino tornam-se falhos, permitindo a saída e até a sobrevivência de 

bactérias em locais distantes extra-intestinais
27; 28

. A TM já foi descrita em outras 

doenças, como na doença inflamatória intestinal
29

, linfocitopenia CD4 idiopática
30

 e 

infecção pelo HIV 
31; 32

. A invasão das mucosas por amastigotas de Leishmania e a 

depleção de linfócitos sistêmicos, observada em pacientes com LV, pode contribuir para 

a liberação de lipopolissacarídeo (LPS)
33

. A TM pode ativar células do sistema imune 

inato através de receptores Toll, contribuindo assim para um ambiente repetitivo de 

ativação imunológica e pode associar-se à infecção crônica, o que ocorre em pacientes 

com HIV, e possivelmente ocorra em também em pacientes com LV
34;35

.   

Luz et al (2010)
36

 demonstraram em pacientes com LV submetidos à endoscopia 

com biópsia duodenal, presença de amastigotas de Leishmania (L.) infantum, além do 

aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias. A infecção por LV tem seu quadro 

clínico agravado em pacientes adultos e crianças que são acometidos por infecção 

bacteriana, que pode ser causada pela TM, inclusive sendo a principal causa de óbitos 

desses pacientes
37; 38

. Estes achados justificam a hipótese de que a infecção por 

Leishmania acomete a mucosa intestinal e favorece a TM, este sendo um dos principais 

fatores de gravidade em pacientes com LV. O trato gastrointestinal (TGI) funciona como 
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uma barreira de contenção da microbiota no interior do lúmen intestinal, estímulos 

fisiológicos e patológicos podem causar alteração na permeabilidade desta barreira
39

, que 

participa de um complexo ecossistema com importante relação com o sistema imune do 

hospedeiro e suas células epiteliais
40

. Essa interação permite um bom funcionamento 

desse ecossistema, reduzindo o risco de uma passagem excessiva de agentes microbianos 

para a circulação, prevenindo a ativação imune sistêmica
41

, sendo assim, é importante a 

identificação de bactérias suscetíveis a translocação microbiana.  

No trato gastrointestinal, especificamente nos intestinos, é onde se concentra a maior 

parte de microrganismos, e com maior diversidade. Essa microbiota pode exercer 

significativa influência sobre os mecanismos homeostáticos humanos, como, por 

exemplo, a sua participação na digestão de alimentos e produção de vitaminas B12 e K, 

que têm impacto sobre a função e conservação da saúde do sistema digestivo, e a saúde 

humana como um todo
42

. Além disso, a microbiota intestinal corrobora com o sistema 

imune, impedindo que ocorram possíveis proliferações de organismos patogênicos, isto 

por competição
41

. 

O microbioma é o conjunto de microrganismos que habitam um organismo, e não se 

refere apenas a bactérias, mas inclui bactérias, archaea, eucarya, vírus e seus elementos 

genéticos
39;41

. Existe uma relação de simbiose entre o organismo humano e os 

microrganismos que no mesmo habitam, sendo que ambos desfrutam dos benefícios desta 

associação
43

. Os termos microbioma e microbiota são considerados por alguns autores 

como sinônimos
44

, outros consideram microbiota um grupo de microrganismos que 

habitam um determinado local do organismo, e microbioma o conjunto inteiriço de genes 

que constituem o genoma deste mesmo grupo de organismos
45

, consideramos correto que 

microbiota e microbioma não são sinônimos, portanto usamos o termo microbioma.  

Aproximadamente 35 mil espécies bacterianas compõem o microbioma humano e 

estão distribuídas por todo o organismo humano (pele, vagina, mucosa oral, vias 

respiratórias e intestinos)
46

, sendo que 70% concentram-se no intestino grosso e 

interagem diretamente com o sistema imune (Figura 3)
47

. A distribuição das bactérias 

depende de inúmeros fatores, tais como temperatura, umidade, acidez e, principalmente, 

disponibilidade de nutrientes
40

. A variabilidade é significativa, inclusive em indivíduos 

saudáveis, além de gêneros de bactérias Firmicutes e Bacteroidetes, o cólon humano 



18 
 

também hospeda patógenos primários, porém estes com baixa abundância (0,1% ou 

menos)
47; 48

. 

 

Figura 3- Distribuição da microbiota intestinal normal humana (Modificado de Jandhyala et al)
47

.  

 

 

O microbioma começa a definir-se após o nascimento e alguns fatores determinam o 

microbioma do indivíduo, tornando-o singular, com a idade, dieta, ambiente, uso de 

antibióticos e até situações de estresse
49

.  

O microbioma intestinal também pode ser alterado com a evolução de patogenias e 

para esta determinação, pode-se utilizar a técnica de sequenciamento de genes, que 

consiste em duas principais fases: sequenciamento de genes bacterianos com base em 

rRNA 16S e análise bioinformática.  A região 16S do gene bacteriano é pequena (~1,5kb) 

e bem conservada, suficiente para diferenciação de diversas espécies bacterianas
50

, e tem 

sido o principal gene de escolha para o estudo de taxonomia e filogenética de bactérias
51

. 

Estas bactérias podem translocar-se da luz intestinal para a corrente sanguínea ou então 

pode haver passagem de produtos das mesmas. Tanto a bactéria, como componentes da 

sua parede podem estar relacionados com a resposta imune, induzindo uma ativação 
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policlonal, com participação de diversos tipos celulares e citocinas secretadas pelas 

células imunoativadas.  

O lipopolissacarídeo (LPS) é uma endotoxina liberada da membrana celular externa 

das bactérias Gram negativas, que normalmente compõem a microbiota intestinal. A 

presença dessa molécula no plasma sugere a ocorrência de um possível dano à barreira do 

trato gastrointestinal, que permite a passagem deste para a circulação
52

.  A TM pode ser 

indiretamente detectada pela quantificação dos níveis plasmáticos de LPS
52

. Esta 

endotoxina possui a capacidade de estimular as células mononucleares por meio do 

reconhecimento dos receptores TLR-4, e, assim, promover a secreção de inúmeros fatores 

inflamatórios solúveis, como o IFN-γ, IL-1, IL-6, TNF-α e o MIF
53

, além disto, pode 

causar danos ao organismo se uma excessiva inflamação for induzida.  

A resposta pró-inflamatória durante a LV é potencializada em pacientes coinfectados 

com HIV, podendo resultar em uma progressão da doença mais agressiva e assim os 

níveis de LPS aumentam durante esta infecção e junto a isto, ocorre ativação celular do 

hospedeiro. Na patogenicidade de infecções como o HIV, a translocação de produtos 

microbianos também tem sido indiciada como um importante fator de ativação de 

resposta imune crônica que está associado à progressão destas doenças e o mesmo ocorre 

em pacientes coinfectados LV-HIV
20; 54

.  

Estudos em modelo experimental de hamsteres infectados com Leishmania infantum 

demonstraram que ocorre aumento de LPS em sangue periférico, com aumento da 

ativação de resposta imune. Interessantemente o uso de antibiótico reduziu tanto a carga 

parasitaria quanto a ativação crônica de resposta imune, indicando que a TM que ocorre 

durante a doença ativa parece estar relacionada com possível dano em mucosa intestinal, 

entretanto, não houve mensuração das alterações intestinais, assim como da origem do 

produto bacteriano
55;56

. 

Apesar da detecção de LPS na corrente sanguínea de pacientes com LV
33

 e de 

modelos experimentais
55,56

, não se sabe ao certo qual a origem desse produto. Sendo 

assim, a elucidação da origem do LPS circulante, pode contribuir para um melhor 

entendimento da imunopatogenia da LV, visto que durante a doença ativa já foi descrita a 

imunoativação como mecanismo de lesão órgão-específico. Pressupõe-se que o 

acometimento da luz intestinal, pela presença de Leishmania, promova alterações 
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inflamatórias que podem favorecer a TM de bactérias Gram negativas ou produtos destas 

e, consequentemente, ativar células que produzam citocinas pró-inflamatórias que 

induziriam a imunoativação.  A caracterização do processo inflamatório intestinal e a 

identificação das bactérias podem auxiliar na determinação do uso de antimicrobiano 

específico ou de anti-inflamatórios que possam diminuir a carga bacteriana e a 

inflamação, com o intuito de reduzir o dano tecidual e consequentemente do processo 

imunopatogênico. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar possíveis lesões intestinais e alteração de flora intestinal em animais 

infectados com Leishmania (L.) infantum e se ocorre translocação microbiana durante 

esta infecção. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar a evolução da infecção por Leishmania (L.) infantum em hamsteres, através da 

determinação de peso dos baços, de alterações intestinais e ainda pela quantificação de 

carga parasitária em baço; 

b) Determinar níveis de LPS circulantes em animais controle e infectados; 

c) Caracterizar as alterações intestinais e determinar carga parasitária nesses tecidos; 

d) Avaliar possíveis alterações na flora intestinal dos animais infectados, e determinar se 

estas alterações são tempo dependentes. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Animais 

Foram utilizados hamsteres (Mesocricetus auratus), não isogênicos, machos, com 

idade entre 40-60 dias, fornecidos pelo Biotério Central da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos no Biotério de Experimentação 

Animal do Instituto de Medicina Tropical, em gaiolas convencionais contendo cinco 

animais cada, alimentados 2 vezes ao dia com ração em pellet (NUVITAL) autoclavada e 

água ad libitum, ciclo de luz/escuridão. Trinta hamsteres foram divididos nos grupos GC 

(Controle sem infecção); G48HPI (48 horas pós-infecção); G72HPI (72 horas pós-

infecção); G15DPI (15 dias pós-infecção); G45DPI (45 dias pós-infecção); e G90DPI (90 

dias pós-infecção). Este projeto teve aprovação pela Comissão de Ética e Pesquisa 

Animal do Instituto de Medicina Tropical – SP (CEUA-IMT), sob o protocolo 000311A 

(Anexo I).  

 

3.2 Parasitos 

L. (L.) infantum (CEPA MHOM/BR/1972/LD46) foi mantida em hamsteres com 

inoculações intraperitoneais periódicas de homogeneizado de baço de animais infectados 

a cada 90 dias, aproximadamente.  

 

3.2.1 Obtenção de amastigotas.  

Baços de hamteres infectados com Leishmania (L.) infantum foram macerados em 

meio RPMI 1640 (GIBCO, EUA), e filtrados em gaze estéril. O macerado foi processado 

progressivamente, em agulhas 19G, 21G, e 24G e centrifugado a 250 G a 4 ºC por 10 

minutos. O sobrenadante foi submetido à nova centrifugação nas mesmas condições 

seguido de centrifugação por 30 minutos a 1200 G a 4 ºC. O precipitado contendo formas 

amastigotas foi ressuspenso em meio RRMI 1640 e contadas em câmara de Neubauer.  
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3.3 Protocolo experimental 

    Para indução de infecção, hamsteres foram inoculados, intraperitonealmente, com 

2x10
7 

amastigotas de L. (L.) infantum, em cada animal. Os animais foram eutanasiados 

em tempos crescentes após a infecção. Como grupo controle, hamsteres foram inoculados 

intraperitonealmente com meio de cultura RPMI 1640.    

 

3.3.1 Coleta de Amostras 

Nos tempos determinados pós-infecção os animais foram anestesiados com 

200mg/Kg de cloridrato de quetamina, associado com 10mg/Kg de peso de cloridrato de 

xilazina, intramuscular
57

; sendo então coletado o sangue periférico por punção cardíaca 

em tubo de coleta com EDTA. Após eutanásia sob CO2 foram retirados o intestino grosso, 

intestino delgado e baço, por dissecção abdominal. As amostras de tecidos foram 

divididas em duas partes: uma parte mantida em formalina tamponada 10% e, 

posteriormente emblocada em parafina para análise histológica; e outra parte do tecido 

armazenada em freezer -20 ºC para extração de DNA. 

 

3.4  Análise da carga parasitária por microscopia óptica 

        A contagem de amastigotas de Leishmania e células mononucleares foi 

realizada por meio da leitura de imprints de baço (aposição do órgão em lâminas), os 

quais foram corados com Panótico (Newprov, Paraná, Brasil), e examinados em 

microscopia óptica (Zeiss, Alemanha). A determinação de carga parasitária foi realizada 

segundo Stauber (1958)
58

. Contou-se 1000 células ou parasitos de cada amostra, e a 

Leishmania donovani Unit (LDU) foi calculada com a seguinte fórmula:  

LDU= Nº de amastigotas  x peso do órgão (mg) x 2x10
4
 

                                    Nº de células 
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3.5 Quantificação de LPS 

        O sangue total foi coletado em tubo contendo EDTA, dos animais, sob anestesia 

e antes da eutanásia. Após a coleta, o sangue foi centrifugado imediatamente, a 3000rpm 

por 10 minutos, para separar o plasma, que foi mantido em -80 ºC até o momento do uso. 

Para a quantificação do LPS, utilizamos o kit QCL-1000 Quantitative Chromogenic 

Limulus Amebocyte Lysate (LAL) (Lonza, Suíça), seguindo orientações do fabricante. 

Em microplacas de 96 poços, adicionou-se 50L das amostras de cada tempo de 

infecção, em duplicata, o controle da concentração, a partir de amostra de E. coli 

(fornecido pelo fabricante) e amostras negativas, isto é, água apirogênica. Posteriormente, 

acrescentou-se 100L de solução de substrato, mantido a 37 ºC, por 10 minutos. Depois 

foi adicionado 100L do reagente de parada (ácido acético glacial). A leitura foi realizada 

em espectrofotômetro com comprimento de onda de 410nm, os resultados foram 

expressos em pg/mL, com limite de detecção de 10pg/mL.   

 

3.6 Análise Histopatológica 

A análise histopatológica foi realizada no centro de anatomia patológica do Instituto 

Adolfo Lutz. Amostras de baço, intestino grosso e delgado foram removidos e mantidos 

em formalina tamponada a 10%, pH7.0, em seguida emblocados em parafina. Foram 

realizados cortes de 5 m e fixados em lâmina tratada com organo-silano. 

Posteriormente, as amostras foram desidratadas em álcoois em concentrações crescentes 

de 70, 85, 95 e 100%. Após a desidratação, os tecidos foram embebidos em três banhos 

de xilol para diafanização e em seguida incluídos em parafina e seccionados em 

micrótomo manual. Cortes de 5µm de espessura foram dispostos em lâminas de vidro, 

com coloração de hematoxilia-eosina (HE), analisados por microscopia de luz, sem 

identificação prévia dos grupos. 

 

3.7 Reação de Imunohistoquímica 

Os cortes de tecidos de intestinos grosso e delgado já emblocados, foram 

desparafinizados e rehidratados com xilol quente, à temperatura ambiente, submergidos 

em etanol absoluto, 95%, 80% e 50%, respectivamente. Após, foi realizada a recuperação 
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antigênica, com solução pH 9,0, contendo Tris EDTA, em panela de pressão. O bloqueio 

da peroxidase endógena foi realizado com peroxido de hidrogênio com incubação de 30 

minutos, a 37 ºC. Em seguida foi realizado o bloqueio de ligações inespecíficas, com 

incubação a 37 ºC, por 40 minutos. Realizamos a incubação com anticorpo primário 

Leishmania, diluído 1/5000 em solução de albumina bovina a 1%. As lâminas 

permaneceram em geladeira (4 ºC) overnight. Após este período, foi realizada a 

incubação com anticorpo secundário, em estufa a 37 ºC, durante 30 minutos. Em seguida, 

foi realizada a incubação com polímero (complexo estreptoavidina peroxidase), em estufa 

a 37 ºC, por 30 minutos. A revelação foi realizada com DAB (Substrato cromogênico) e a 

contra-coloração com a Hematoxilina de Harris, seguida de desidratação com etanol a 

50%, 80%, 95% e absoluto, respectivamente e xilol.  A montagem das lâminas foi 

realizada com Entellan.  

 

3.8 Extração e Quantificação de DNA 

Foi extraído o DNA total dos tecidos de intestinos grosso e delgado, utilizando-se kit 

comercial de isolamento de DNA gênomico (QIAamp DNA Mini Kit , Qiagen 

Biotecnologia Brasil), seguindo orientações do fabricante. O DNA foi quantificado por 

espectrometria de massa no equipamento Nanodrop 2000.  

 

3.9 Detecção de L. (L.) infantum através de qPCR 

A detecção do DNA de L. (L.) infantum foi realizada por meio da qPCR utilizando-se 

oligonucleotídeos que se ligam à região conservada do minicírculo do kDNA, 

previamente descritos por Ghasemian et al (2016)
59

, RV1 

CTTTTCTGGTCCTCCGGGTAGG e RV2 CCACCCGGCCCTATTTTACACCAA. O 

mix de reação foi composto por 12,5L de intercalante de DNA, BRYT Green (Promega, 

Brasil), 4L DNA a 25ng/l, 0,1L de cada iniciador a 10pMol e 6,5L de H2O. As 

condições de ciclagem foram as seguintes: um ciclo a 95 ºC por 15 segundos, seguido de 

40 ciclos a 95 ºC por 15 segundos, 58 ºC por 1 minuto e 60 ºC por 20 segundos.  
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3.10 Extração do DNA de bactérias a partir de amostras fecais 

     Após eutanásia foram coletadas 100mg de fezes dos animais, a partir do intestino 

grosso, centrifugadas em salina estéril (NaCl 0,85%). Foi utilizado o protocolo 

modificado de Ley et al (2005)
60

. O DNA foi extraído utilizando-se 500L de solução 

tampão (200mM Tris*pH8.0, 200mM NaCl, 20mM EDTA), 210L de SDS 20%, 500L 

fenol: clorofórmio: álcool isoamílico (25:24:1) e 5 esferas de vidro de 0,1mm de 

diâmetro. Após a adição da amostra foi realizada homogeneização em vórtex à 

temperatura ambiente, por 15 segundos. Posteriormente, as amostras foram submetidas à 

centrifugação a 21480 g, durante 5 minutos, para a separação do sobrenadante, o qual foi 

incubado com 10L de Proteinase K (10U/L) durante 15 minutos, a 37 °C. Após isso foi 

feita nova precipitação com fenol: clorofórmio: álcool isoamílico (25:24:1) e separado o 

sobrenadante. Foi adicionado ao sobrenadante 600l de isopropanol, misturado por 

inversão e incubado por 10 minutos à temperatura ambiente. O isopropanol foi 

desprezado e foi adicionado 1000L de etanol 70% gelado. Foi realizada centrifugação 

por 5 minutos, a 21480g, desprezando-se o etanol. Depois de seco o pellet, o DNA foi 

ressuspendido em água estéril.  

 

3.11 Sequenciamento  

3.11.1 Amplificação de sequências-alvo 

 Para amplificação das sequências-alvo, utilizamos os oligonucleotídeos iniciadores 

específicos para RNA Ribossomal - 16S, sendo eles: 8F 

(AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) e 1492R (GGHTACCTTGTTACGACTT)
61

.  

Os iniciadores foram utilizados em volumes iguais (2L) a 10pMol, junto a 12,5µL 

do PCR MasterMix (Promega, Brasil), 5µL de 20–50 ng de DNA genômico, e 5,5L de 

H2O DNase Free, em um volume total de 25µL. 

Os tubos foram então colocados no termociclador com as seguintes condições de 

amplificação: ativação da enzima a 95 ºC, por 2 minutos, seguido de 30 ciclos de 95 ºC 

por 1 minuto, 54 ºC por 1 minuto, 72 ºC por 1 minuto, com extensão final de 72 ºC por 10 

minutos e 4 ºC ∞
62

.  
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3.11.2 Purificação de fragmentos 

Os fragmentos foram purificados com kit comercial QIAquick PCR purification 

(Qiagen Biotecnologia Brasil), seguindo orientações do fabricante. Foram adicionados 

10L do produto de PCR e 50L de tampão PB à coluna, centrifugados por 60 segundos 

a 18928g. Desprezado o filtrado, foi adicionado 750L de tampão PE, após uma nova 

centrifugação nas mesmas condições.  Novamente descartado o filtrado, e eluído com 

30L de tampão EB, deixado à temperatura ambiente por 1 minuto, seguido de 

centrifugação final de 18928g por 60 segundos.  

 

3.11.3 Reação de Sequenciamento 

As amostras foram enviadas ao Setor de Serviços de Sequenciamento do Centro de 

Estudos do Genoma Humano e Células Tronco da Universidade de São Paulo. Os 

produtos desta reação foram submetidos ao sequenciamento de nucleotídeos no 

sequenciador ABI 3730 DNA Analyser (Life Technologies, Estados Unidos), utilizando 

5mM de cada primer e BigDye Terminador v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life 

Technologies, Estados Unidos) para prosseguir a reação.  

As sequencias foram analisadas pelo software BioEdit 7.0.4 (Carlsbad, CA) e os 

resultados obtidos foram comparados com a base de dados do GenBank, as bactérias 

encontradas foram comparadas entre si, afim de verificar se houve alteração no 

microbioma dos hamsteres.  

 

3.12 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism 6 

(GraphPad Software, San Diego, EUA), e foram considerados estatisticamente 

significativos os valores de p < 0,05. As comparações foram feitas entre os grupos de 

animais controle e infectados, para isto, foi utilizado o teste Kruskal Wallis (não-

paramétrico).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análise morfológica do baço 

 

Para acompanhar a evolução do quadro clínico dos animais infectados, fizemos 

análise morfológica do baço, pesando-os após serem coletados. A única manifestação 

clínica evidente foi a esplenomegalia, não houve outras manifestações clínicas de LV, 

como arqueamento das patas ou alteração na textura dos pelos.  Observou-se o aumento 

do baço dos animais do grupo G90DPI, em três vezes, em relação ao baço de um animal 

não infectado na mesma idade. Consideramos significativa a diferença no peso com p 

<0,05, ou seja, o grupo com 90 dias pós-infecção sobre os outros grupos infectados e 

controle (Figura4).  

 

Figura 4- Determinação do peso do baço (mg) dos hamsteres controle e infectados com 2x10
7
 L. 

(L.) infantum, nos vários tempos de infecção. Valor p <0,05.  GC=grupo controle; 

G48HPI=48 horas após infecção; G72HPI=72 horas após infecção; G15DPI= 15 dias 

após infecção; G45DPI=45 dias após infecção; G90DPI=90 dias após infecção. 
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4.2 Determinação da Carga Parasitária 

 

A carga parasitária foi mensurada utilizando o método de Stauber (1958), ou seja, a 

contagem das formas amastigotas intracelulares a partir de imprints de baço. Observamos 

que o aumento da carga parasitaria no baço dos hamsteres infectados com L. (L.) 

infantum foi pertinente ao tempo de infecção, sendo maior a carga parasitária no tempo 

de 90 dias após infecção.  O grupo com 90 dias pós-infecção teve resultado significante 

sobre todos os outros grupos, incluindo o grupo com 45 dias pós-infecção (Figura 5).  

 

Figura 5- Determinação da carga parasitária, no baço de hamsteres infectados com L. L. infantum, 

de acordo com o tempo pós-infecção. Para determinação da LDU (Leishmania donovani 

Unit) utilizou-se o método de Stauber (1958), sendo contadas 1000 células 

mononucleares ou 1000 parasitos em 10 campos por lâmina. Valor p: <0,05. G48HPI=48 

horas após infecção; G72HPI=72 horas após infecção; G15DPI= 15 dias após infecção; 

G45DPI=45 dias após infecção; G90DPI=90 dias após infecção. 

 

 

 

 



30 
 

4.3 Correlação Peso do Baço e Carga Parasitaria   

Notamos que houve correlação no aumento tanto de peso do baço e carga parasitaria, 

este aumento foi expressivo aos 90 dias após infecção, com progressão discreta nos 

tempos inferiores de infecção. 

 

 

 

 

Figura 6- Correlação entre o peso do baço e a carga parasitaria de hamsteres infectados           

intraperitonealmente com 2x10
7
 Leishmania (L.) infantum, nos vários tempos de infecção (48 hs, 

72 hs, 15 dias, 45 dias e 90 dias após a infecção). Correlação de Pearson. Intervalo de confiança 

(95%)=0,9496 a 0,9911. Valor de p= 0,0001 (<0.05). 
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4.4 Quantificação dos níveis de LPS circulante 

  

A quantificação do LPS circulante no plasma dos animais mostrou que os níveis da 

endotoxina são elevados na fase aguda da infecção, quando se inicia a resposta imune do 

animal e volta a aumentar na fase crônica. Houve diferença significativa somente quando 

comparados os grupos GC e G90DPI, sendo mais elevado neste grupo (Figura 6).   

 

Figura 7- Quantificação de LPS circulante no plasma de hamsteres infectados e não infectados por L. 

(L.) infantum. Valor p< 0,05. LPS=Lipopolissacarídeo; GC=grupo controle; G48HPI=48 

horas após infecção; G72HPI=72 horas após infecção; G15DPI= 15 dias após infecção; 

G45DPI=45 dias após infecção; G90DPI=90 dias após infecção. 
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4.5 Correlação de Carga Parasitaria e Níveis plasmáticos de LPS 

Houve aumento significativo nos níveis plasmáticos de LPS aos 90 dias de infecção, 

este aumento também foi significativo quando quantificamos a carga parasitária, a 

correlação mostra que a infecção tardia é a com maior carga parasitaria e alterações 

provocadas por esta, como aumento do LPS (Figura 8). 

 

 

Figura 8- Correlação entre a carga parasitaria no baço e níveis plasmáticos de lipopolissarideos (LPS) de 

hamsteres controle (sem infecção) e infectados intraperitonealmente com 2x10
7
 Leishmania (L.) 

infantum, nos vários tempos de infecção (48 hs, 72 hs, 15 dias, 45 dias e 90 dias após a infecção). 

Correlação de Pearson. Intervalo de confiança (95%)= 0.04189 a 0.6870. Valor de p= 0,0312 

(<0.05). 
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4.6 Análise histológica 

 

A avaliação histológica foi realizada no baço, intestinos grosso e delgado. 

Observamos que a infecção por L. (L.) infantum promove alterações histológicas variadas 

nos diferentes órgãos analisados, sendo mais proeminente nos tempos mais tardios de 

infecção. Foram encontrados diferentes graus de inflamação, classificados de acordo com 

a severidade da lesão.  

- Baço: Na polpa branca observamos hiperplasia, em quatro dos cinco animais do 

G45DPI e um no G90DPI. Depleção da polpa branca foi observada somente nos animais 

do G90DPI (em quatro animais). Histiocitose foi observada nos diferentes tempos após a 

infecção (48 horas, 72 horas, 15 dias, 45 dias e 90 dias), entretanto este achado é mais 

evidente no G90DPI. Neste grupo, dois animais apresentaram parâmetros discrepantes: a 

ocorrência de focos de calcificação (Animal 2) e esplenite aguda discreta (Animal 3). 

Congestão foi observada a partir de 72 horas pós-infecção, porém mais exacerbada aos 45 

e 90 dias pós-infecção (Tabela 1) (Figura 9).  
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Tabela 1- Descrição das alterações histopatológicas do baço de hamsteres controle e 

infectados com 2x10
7
 L. (L.) infantum. Ausente (-); discreto (+); moderado 

(++); severo (+++); presença de amastigotas (AMG). 

 

 

 

BAÇO 

Grupo Animal Polpa branca AMG Histiocitose Congestão 

GC A1 - - - - 

A2 - - - - 

A3 - - - - 

A5 - - - - 

G48HPI A1 - - + - 

A2 - + + - 

A3 - - - - 

G72HPI A1 - - + + 

A2 - + + - 

A3 - - ++ - 

A4 - - + + 

A5 - - + - 

G15DPI A1 - - + - 

A2 - + ++ - 

A3 - + + ++ 

A4 - + + ++ 

A5 - + ++ ++ 

G45DPI A1 Hiperplasia  - ++ +++ 

A2 - + ++ ++ 

A3 Hiperplasia + + +++ 

A4 Hiperplasia  - ++ +++ 

A5 Hiperplasia + ++ - 

G90DPI A1 Hiperplasia + +++ +++ 

A2 Depleção + +++ +++ 

A3 Depleção + +++ +++ 

A4 Depleção + +++ +++ 
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Figura 9- Fotomicrografia de baço de hamsteres com coloração hematoxilina-eosina. A) GC= animal controle; 

B) G48HPI (Seta: histiocitose discreta); C) 72HPI (Seta: histiocitose discreta); D) G15DPI (Seta: 

histiocitose moderada); E) G45DPI (Seta: Hiperplasia de polpa branca); F) G90DPI (Seta: Depleção 

de polpa branca). 
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Intestino grosso: Foi observado infiltrado inflamatório em diferentes níveisa partir 

de 48 horas pós-infecção, sendo estes caracterizados por infiltrado neutrofílico e 

linfocitário. Três dos cinco animais do G90DPI apresentaram infiltrado eosinofílico. 

Alguns animais apresentaram enterite, com maior predominância no G90DPI. Nos animais 

dos grupos G72HPI, G15DPI e G45DPI pôde-se observar uma invasão de bactérias na 

lâmina própria, evento este que não ocorreu com os animais do G90DPI (Tabela 2) (Figura 

10). 

Tabela 2- Descrição histopatológica da mucosa do intestino grosso de hamsteres controle e 

infectados com 2x10
7
 L. (L.) infantum. Ausente (-); discreto (+); moderado (++); 

severo (+++); distribuição (DT); focal (F); difuso (D); multifocal (M); 

amastigotas (AMG); congestão (CONG). 

INTESTINO GROSSO 

Grupo Animal Infiltrado  

Inflamatório 

DT Tipo AMG Enterite  CONG 

GC A1 - - - - -  - 

A2 - - - - -  - 

A3 - - - - -  - 

A5 - - - - -  - 

G48HPI A1 + F Neutrofílico - -  - 

A2 - - - - -  - 

A3 + F Neutrofílico - -  - 

G72HPI A1 ++ F Linfocitário - -  - 

A2 ++ F Linfocitário - -  + 

A3 + F Neutrofílico - -  - 

A4 + F Neutrofílico + -  - 

A5 ++ F Neutrofílico - -  + 

G15DPI A1 + D Linfocitário - -  - 

A2 ++ D Linfocitário - +++  - 

A3 + D Neutrofílico + -  + 

A4 + D Linfocitário + +  - 

A5 ++ D Neutrofílico - -  +++ 

G45DPI A1 + D Linfocitário + -  - 

A2 + D Linfocitário - -  - 

A3 + D Linfocitário + -  - 

A4 ++ D Linfocitário - ++  ++ 

A5 ++ D Linfocitário - ++  + 

G90DPI A1 + D Eosinofílico + -  - 

A2 + M Eosinofílico + ++  - 

A3 + M Eosinofílico + ++  - 

A4 + M Linfocitário + +  - 
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Figura 10- Fotomicrografia de intestino grosso de hamsteres com coloração hematoxilina-eosina. A) Animal 

controle; B) G48HPI (Seta: Infiltrado neutrofílico focal discreto); C) G72HPI (Seta: Infiltrado 

neutrofílico focal discreto); D) G15DPI (Seta: Infiltrado linfocitário difuso moderado); E) G45DPI 

(Seta: Congestão moderada); F) G90DPI (Setas: Infiltrado eosinofilico multifocal discreto).  
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-Intestino delgado: Observamos que houve infiltrado inflamatório em diferentes 

níveis, a partir de 48 horas pós-infecção, variando entre neutrofílico e linfocitário.  A partir 

de 72 horas ocorreu enterite em ao menos um animal de cada grupo, com maior 

predominância no grupo de 45 dias pós-infecção. Com 45 dias pós-infecção observamos 

histiocitose, e diminuição das células caliciformes. Pôde-se observar congestão em 

intestino delgado dos animais de todos os grupos infectados. Interessantemente 

encontramos presença de amastigotas em tecidos dos grupos G72HPI e G15DPI. A partir 

do G15DPI foi possível identificar que as áreas mais afetadas no intestino delgado estavam 

nas proximidades das placas de Peyer (PP) (Tabela 3) (Figura 11).   

Tabela 3- Descrição das alterações histopatológicas da mucosa do intestino delgado de 

hamsteres controle e infectados com 2x10
7
 L. (L.) infantum. Ausente (-); 

discreto (+); moderado (++); severo (+++); distribuição (DT); focal (F); difuso 

(D); multifocal (M)); amastigota (AMG); congestão (CONG). 

Grupo Animal  Infiltrado  

Inflamatório 

DT Tipo AMG Enterite CONG 

GC A1 - - - - - - 

A2 - - - - - - 

A3 - - - - - - 

A5 - - - - - - 

G48HPI A1 + F Neutrofílico - - + 

A2 + F Neutrofílico - - - 

A3 + F Neutrofílico - - - 

 G72HPI A1 ++ D Linfocitário - + - 

A2 ++ M Linfocitário + - - 

A3 ++ D Linfocitário + - ++ 

A4 ++ M Linfocitário - - - 

A5 ++ D Linfocitário - ++ - 

G15DPI A1 +++ M Linfocitário - - - 

A2 ++ M Linfocitário + ++ - 

A3 +++ M Linfocitário - ++ - 

A4 ++ D Linfocitário - + - 

A5 ++ M Linfocitário - + + 

G45DPI A1 ++ M Linfocitário - +++ - 

A2 ++ M Linfocitário - + ++ 

A3 ++ M Linfocitário - +++ - 

A4 ++ M Linfocitário - + - 

A5 ++ M Linfocitário - +++ + 

G90DPI A1 + M Linfocitário - + ++ 

A2 - - - - - - 

A3 + M Linfocitário - - ++ 

A4 + M Linfocitário - + - 



39 
 

 

Figura 11- Fotomicrografia de intestino delgado de hamsteres com coloração hematoxilina-eosina. A) 

Animal controle; B) G48HPI (Seta: Infiltrado neutrofílico focal discreto); C) G72HPI (Seta: 

Congestão focal); D) G15DPI (Seta: Infiltrado linfocitário multifocal moderado); E) G45DPI 

(Seta: Enterite severa); F) G90DPI (Seta: Infiltrado linfocitário multifocal discreto). 
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4.7 Relação Vilosidades / Criptas 

 

Consideramos anormal toda vilosidade diminuída e criptas alongadas, pois 

normalmente, e sem alteração as criptas são curtas e as vilosidades alongadas compostas 

por células absortivas e caliciformes, sendo assim todos os animais dos grupos G15DPI, 

G45DPI e G90DPI dias pós-infecção apresentaram anormalidade desses aspectos. É 

possível afirmar que as células absortivas das vilosidades apresentaram alterações 

significativas, possivelmente comprometendo sua função. Em alguns casos as criptas 

ficaram no mesmo tamanho das vilosidades, outros animais apresentaram criptas alongadas 

e diminuição de vilosidades. No grupo G90DPI, os animais apresentaram grave 

anormalidade na relação vilosidades / criptas, sendo esta, o aplanamento da mucosa e 

atrofia vilositária (Figura 12B).  

  

 

Figura 12- Fotomicrografia de criptas e vilosidade do intestino delgado de hamsteres com coloração 

hematoxilina-eosina. A) Animal controle (Seta: Vilosidade normal, sem alteração histológica e B) 

G90DPI (Seta: Vilosidade com aplanamento da mucosa, e atrófica vilositária).  
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4.8 Detecção de amastigotas  

Como método de detecção de amastigotas utilizamos a reação de imunohistoquímica e 

a PCR em tempo real. 

 

4.8.1 Imunohistoquímica 

Utilizando a detecção de antígenos de Leishmania com a técnica de 

imunohistoquímica observamos presença de amastigotas em tecido do intestino grosso aos 

90 dias pós-infecção. Não foram detectadas amastigotas no intestino delgado dos animais 

por esta técnica.  

Além de confirmar a hipótese de que as amastigotas comprometem e alojam-se no 

tecido intestinal, na Figura 13 é possível identificar que, após uma área extensa de serosite 

em meio a uma área de infiltrado inflamatório, há presença de amastigotas de L. (L.) 

infantum aos 90 dias pós-infecção. 

          
Figura 13-  Imunomarcação de amastigotas presentes no tecido de intestino grosso de hamster com 90 dias 

pós-infecção. 11 A. Seta: Serosite extensa. 11 B. Aumento maior da área de serosite, em detalhes 

amastigotas marcadas. 
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4.8.2 Detecção de DNA de L. (L.) infantum em mucosa intestinal por meio da PCR 

tempo real.  

 

Foi feita uma biópsia de aproximadamente 10 mg da mucosa do intestino grosso e do 

intestino delgado. O tecido da mucosa intestinal foi avaliado por qPCR, sendo que a 

mucosa do intestino delgado foi avaliada de forma independente da mucosa do intestino 

grosso. Em ambas as estruturas, detectamos a presença de DNA dos parasitos.  Houve 

detecção de DNA de Leishmania no intestino grosso a partir de 72 horas de infecção, 

sendo que houve aumento maior da detecção nos tempos mais tardios de infecção (Figura 

14). No intestino delgado houve detecção de DNA de Leishmania a partir de 15 dias de 

infecção, sendo mais proeminente nos tempos de 90 dias de infecção (Figura 13).  

 
Figura 14- Curva de detecção de DNA de L. (L.) infantum por PCR em tempo real em intestino 

grosso de hamsteres: GC, G48HPI, G72HPI, G15DPI, G45DPI e G90DPI. 
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Figura 15- Curva de detecção de DNA de L. (L.) infantum por PCR em tempo real em intestino 

delgado de hamsteres: GC, G48HPI, G72HPI, G15DPI, G45DPI e G90DPI. 

 

4.9 Amplificação de sequências-alvo pré-sequenciamento  

A fim de obter amostras qualificadas para o sequenciamento, realizamos a reação de 

PCR antes da purificação das amostras. As amostras procedentes das fezes dos animais 

foram positivas para 16S (Figura 16), e como controle positivo utilizamos DNA extraído 

de cultura de E.coli padrão (ATCC25922). Sendo assim, estas amostras estavam aptas para 

sequenciamento e análise de alteração no microbioma.  

 
Figura 16- Eletroforese em gel de agarose 1,8% corado com GelRed, demonstrando produto de PCR 

purificado após amplificação do alvo 16S com 1500pb. Poços 1-5 GC; Poços 6-8: Animais do 

grupo G48HPI; Poços 9-13: Animais do grupo G72HPI; Poços 14-18: Animais do grupo 

G15DPI; Poços 19-23 animais do grupo G45DPI; Poços 24-29 animais do grupo G90DPI; 

Poço 31 controle positivo.  

- 

- 
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4.10 Sequenciamento  

As sequencias obtidas foram analisadas no Genbank (Blast), comparamos as bactérias 

encontradas nos grupos infectados com o controle e entre si, de acordo com a Tabela 4. No 

grupo GC foram identificadas as seguintes bactérias: Coprobacter fastidiosus e 

Clostridiales bacterium, não detectadas nos grupos infectados. Dos 5 animais avaliados no 

grupo G72HPI, 2 apresentaram os gêneros Ruminococcus sp.; dos 5 animais do grupo 

G45DPI, 2 apresentaram a bactéria Arthrobacter koreensis; no grupo G90DPI, 4 dos 5 

animais avaliados apresentaram a bactéria Herbinix hemicellulosilytica.  

Tabela 4- Bactérias Gram negativas encontradas nas fezes de hamsteres controle e 

infectados. As sequencias que não mostram semelhança significativa com 

as depositadas em GenBank não foram consideradas.  

Grupo Bactérias encontradas 

GC Coprobacter fastidiosus 

Clostridiales bacterium 

G48HPI Massiliprevotella massiliensi 

G72HPI Bacillus alkalinitrilicus  

Rumen bacterium 

Ruminococcus faecis 

Ruminococcus torques 

G15DPI Eisenbergiella massiliensis 

Thermanaerovibrio acidaminovorans 

G45DPI Intestinimonas butyriciproducens 

Arthrobacter koreensis 

G90DPI Herbinix hemicellulosilytica 
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4 DISCUSSÃO 

 

A leishmaniose visceral tem apresentação clinica espectral, com formas 

assintomáticas e forma sintomática, caracterizada principalmente pela 

hepatoesplenomegalia e febre, associado a alterações laboratoriais, com pancitopenia e 

hipergamaglobulinemia
63

. A doença pode ser fatal se não tratada e as principais causas de 

morte são alterações de coagulação, icterícia e infecção bacteriana
12;14,

 no entanto os 

fatores desencadeantes destas alterações não estão bem claros. Em relação à infecção 

bacteriana, algumas espécies bacterianas parecem ser mais frequentes em pacientes com 

LV, porém a origem dessas bactérias não está certa, sendo que bactérias Gram negativas 

são bastante incriminadas como causadoras de infecção. Desta forma, torna-se necessário 

à realização de estudos que visem determinar a espécie de bactéria e quais possíveis 

alterações histopatológicas possam ocorrer que favoreceriam a passagem da bactéria para 

o lúmen vascular. Em decorrência da dificuldade de realizarmos estudos em humanos 

com LV, devido à necessidade de obtermos amostras de tecido, os estudos em modelos 

experimentais podem mostrar resultados que posam ser extrapolados para a doença em 

humanos, entretanto para tal, há necessidade de utilizar-se modelos experimentais que 

mimetizem a doença humana. Neste contexto, o hamster é um dos melhores modelos para 

os estudos de imunossupressão na leishmaniose visceral, pois o mesmo apresenta 

manifestações clínicas de doença plenamente manifesta semelhante ao homem
17

. O 

desenvolvimento da LV em hamster tem características clínico-patológicas que se 

assemelham à doença humana, apresentando aumento de carga parasitária tecidual
64

, 

caquexia, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia
65

. Neste trabalho 

utilizamos hamsteres infectados com L (L.) infantum por via intraperitoneal e observamos 

que há progressão da doença relacionada ao tempo de infecção, sendo que nos tempos 

mais tardios houve aumento do baço e maior carga parasitária neste órgão. Neste modelo 

ocorre hipertrofia, hiperplasia de órgãos ricos em células do sistema fagocítico 

mononuclear, tais como baço e fígado
66

. Este modelo experimental tem sido utilizado em 

nosso grupo, para avaliar mecanismos de imunossupressão relacionados a infecção por L 

(L.) infantum e imunopatogenia em diversos órgãos
67

.   



46 
 

Sabidamente a L. (L.) infantum, além de acometer órgãos ricos em células do sistema 

fagocítico mononuclear, pode haver também comprometimento de outros órgãos. Matias 

et al (2001)
18

 demonstraram a presença de antígeno de Leishmania em pulmão de 

hamsteres infectados com L. (L.) infantum, assim como processo inflamatório neste órgão 

sendo que a inflamação estaria relacionada com a presença do parasito. Além do pulmão, 

Costa et al (2003)
68

 observaram que cães naturalmente infectados com L. (L.) infantum 

desenvolvem lesões glomerulares decorrentes da infiltração de células T ativadas 

induzidas provavelmente pela presença do parasito no órgão. Também, intestinos grosso 

e delgado são acometidos durante a LV ativa, porém os relatos desse acometimento não 

são bem esclarecidos e nem qual seria o possível dano que a presença de Leishmania na 

mucosa desses órgãos poderia causar e quais seriam as consequências imunopatogênicas. 

Neste trabalho os objetivos principais foram avaliar o comprometimento intestinal em 

hamsteres infectados com L (L.) infantum, se esse acometimento seria tempo dependente 

e se os possíveis danos poderiam induzir a uma quebra da barreira gastrointestinal e como 

consequência, ter-se-ia a passagem de bactérias Gram negativas para o lúmen vascular.  

Inicialmente observamos que tanto intestino grosso, quanto delgado estão 

acometidos durante a doença ativa, sendo que a presença do parasito pôde ser 

determinada por qPCR e imunoistoquímica. Observou-se que quanto maior o tempo de 

infecção, maior a detecção do parasito no tecido, demonstrando que a progressão da 

doença está intimamente relacionada com o tempo de infecção e quantidade de parasito. 

Este comprometimento da mucosa intestinal poderia levar a um dano tecidual e 

consequente quebra de barreira gastrointestinal, com possível TM, que induziria a uma 

resposta inflamatória sistêmica mais agravada pela presença, não somente da Leishmania, 

mas também da bactéria ou produtos destas na corrente sanguínea.  

A presença de parasito em mucosa intestinal já foi demonstrada na leishmaniose 

visceral humana e canina. Luz et al (2005)
69

 demonstraram em pacientes com LV, a 

presença de amastigotas em duodeno. Além da presença do parasito, há descrição de 

ocorrência de aplanamento das vilosidades e infiltração de macrófagos infectados no 

duodeno de indivíduos com LV
70

. Em cães, foram observadas alterações histológicas, 

sendo observado infiltrados inflamatórios com distribuição focal e difusa, com variedade 

populacional entre linfócitos, neutrófilos, macrófagos e raros eosinófilos, além da 

presença de amastigotas
71

.  Esses achados assemelham-se aos resultados alcançados em 



47 
 

nosso trabalho utilizando hamsteres como modelo experimental. Em nosso estudo, 

observamos que com a progressão da doença ocorreu alteração na mucosa intestinal, com 

infiltrado inflamatório neutrofílico, linfocitário e misto. Essas alterações histológicas 

foram tempo dependente, sendo que esses infiltrados foram diferentes em intestino 

delgado e grosso. No intestino grosso, houve predominância de infiltrado misto 

(neutrofílico e linfocitários) em todos os tempos de infecção, exceto aos 90 dias em que 

houve predominância de eosinófilos. Essa mudança do padrão de infiltrado celular em 

mucosa de intestino grosso parece estar relacionada com a presença de maior quantidade 

de amastigotas nesse órgão, pois observamos claramente que quanto maior o tempo de 

infecção, maior a detecção de DNA de Leishmania por qPCR. A cronicidade da infecção, 

mensurada pelo tempo de evolução da doença neste modelo experimental, está 

relacionada ao tipo de infiltrado observado, pois no tempo mais precoce de infecção (48 

horas), o predomínio foi de infiltrado neutrofílico e no tempo mais tardio (90 dias) houve 

predominância de eosinófilos. Pela primeira vez, que se tem conhecimento, as alterações 

histopatológicas intestinais foram aqui descritas, correlacionando-as com o tempo de 

infecção em hamsteres. Silva et al (2002)
72

, em caso reportado de cão naturalmente 

infectado, observaram ao longo de todo o tecido gastrointestinal ocorre uma reação 

inflamatória ocasionada pela presença de amastigotas de L. (L.) infantum e infiltrado 

inflamatório eosinofilico. Provavelmente, esta observação em cão deveu-se ao fato de que 

este animal já estaria com doença plenamente manifesta, com longo tempo de evolução. 

Também em cães naturalmente infectados, Pinto et al (2011)
71

 observaram a presença de 

amastigotas e infiltrado de lamina própria caracterizado por neutrófilos, linfócitos, 

macrófagos e eosinófilos.
 

Em intestino delgado também observamos infiltrado inflamatório neutrofílico em 

animais com 48 horas de infecção e predominantemente linfocitário a partir de 72 horas 

de infecção, não sendo observado infiltrado eosinofílico neste órgão. Observamos 

também diminuição de células caliciformes no período de 45 dias após infecção no 

intestino delgado. Essas células são responsáveis por parte da produção de glicoproteínas 

que permitem que o tecido permaneça lubrificado
73

, sendo assim, tal achado pode sugerir 

que essa deficiência possa estar aumentando a fragilidade do tecido, facilitando sua 

ruptura e consequentemente a translocação microbiana. Além disso, observamos 

aplanamento das vilosidades que pode estar diretamente relacionado às alterações na 
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absorção de nutrientes, por conseguinte, resultando em ocorrência de quadros diarreicos 

que é referido em pacientes com LV e que está relacionado com desfecho desfavorável
19

.  

O comprometimento intestinal que observamos neste estudo, corroboram com trabalhos 

anteriores que descrevem que a LV compromete não somente ricos em células do sistema 

fagocítico mononuclear, como também o tecido intestinal.   

O dano tecidual em mucosa intestinal observado durante a LV ativa pode favorecer a 

uma maior gravidade da doença, visto que por haver, provável ruptura da barreira 

gastrointestinal, isto favoreceria a passagem de bactérias e/ou produtos destas da luz 

intestinal para o lúmen vascular, ou ainda mudança da flora intestinal durante a 

progressão da doença.  

Neste estudo, importantes alterações histológicas intestinais foram encontradas; tais 

como infiltrados inflamatórios, serosite, enterite em diferentes níveis, invasão de 

bactérias em sua lâmina própria, histiocitose, linfocitólise, e ainda a presença de 

amastigotas nesse tecido, sugerindo que a barreira de proteção intestinal tenha sido 

rompida durante a infecção, facilitando a TM e a invasão de amastigotas em tecido 

intestinal.  

A translocação bacteriana, durante a LV ativa já foi anteriormente descrita, tanto em 

pacientes, como em modelo experimental
33;55;56

. Estes autores observaram que durante a 

fase ativa da LV havia aumento de LPS circulante em sangue periférico e durante a fase 

de remissão, houve redução do mesmo. A TM mensurada pelo aumento de LPS em 

sangue periférico é relacionada com maior ativação de linfócitos e produção de citocinas 

pró-inflamatórias e estes achados estariam relacionados com maior gravidade da LV. Nós 

semelhantemente observamos aumento de LPS em sangue periférico de hamsteres, com 

diferença significante aos 90 dias de infecção, entretanto nos tempos de 48 e 72 horas 

houve aumento em relação ao controle, porém sem diferença significativa. Este resultado 

de aumento de LPS no tempo mais tardio de infecção coincide com maior quantidade de 

parasito que observamos tanto em intestino delgado quanto grosso e também com 

maiores alterações histopatológicas em mucosa intestinal. Em estudo anterior
55

, foi 

observado aumento de LPS nos tempos de infecção superiores a 15 dias, em hamsteres 

infectados com L (L.) infantum, enfatizando-se que não foram avaliados tempos precoces. 

Em infecções por hepatite B e C houve aumento semelhante dos níveis de LPS 
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circulantes, que diminuiu à medida que o tratamento com INF- foi instituído
74

. Há 

descrições do mesmo evento em pacientes com cirrose hepática, confirmando o 

pressuposto de que doenças que afetam o fígado facilitam indiretamente a ocorrência da 

TM
75

.  

É importante ressaltar que na literatura não há estudos mostrando alterações 

histológicas intestinais e TM em hamsteres infectados com L. (L.) infantum, essas 

alterações foram observadas somente em cães e humanos naturalmente infectados. A TM 

pode ser facilitada pela alteração na permeabilidade da barreira gastrointestinal, 

provocada por diferentes estímulos físicos e patológicos
38

. 

Em pacientes HIV positivos, a depleção de TCD4+ no GALT é um dos possíveis 

fatores que também contribuem no comprometimento da integridade da membrana 

intestinal
33

. Com relação à infecção por L. (L.) infantum, 41- 49% de pacientes tem por 

principal causa de morte a infecção bacteriana, com quadros graves de diarreia
37;38

. 

Considerando-se os achados da literatura e nossos resultados, sugere-se que isto ocorre 

devido à somatória de fatores que agravam e facilitam a TM, dentre estes, o 

comprometimento das criptas e vilosidades desses pacientes, ocasionando a perda de 

células absortivas e consequentemente quadros graves de diarreia, diminuição do número 

de células caliciformes, diminuindo consequentemente o muco e aumentando o atrito, 

facilitando a ocorrência de possíveis microfissuras e reação inflamatória.  Além disso, a 

presença de amastigotas de Leishmania na mucosa intestinal e/ou a alteração do 

microbioma em pacientes coinfectados são importantes na alteração da permeabilidade 

intestinal.  

Não somente as alterações intestinais e a translocação microbiana podem ser os 

fatores que estão relacionados com a gravidade da LV. Alteração no microbioma tem 

sido descrito em doenças de evolução crônica
75;76

 com comprometimento do trato 

gastrointestinal, e esta alteração no microbioma poderia ser um fator relacionado com 

ativação da resposta imune e alterações metabólicas
40

. Em um estudo sobre a interação 

dos sistemas metabólico, imunológico e intestinal foi descrita alteração na composição do 

microbioma de camundongos infectados por L. (L.) major. Nesta ocasião, ao avaliar-se o 

material fecal observou-se alteração na flora intestinal dos camundongos principalmente 

nas classes Clostridia e Gammaproteobacteria
40

. A infecção por Leishmania pode afetar 
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a flora microbiana, não somente de hospedeiro vertebrado, mas a virulência da infecção 

transmitida por flebotomínios é influenciada pelo microbioma do mesmo
77

.  

Neste estudo, avaliamos se houve alteração no microbioma dos hamsteres infectados, 

e para isto utilizamos o laudo inicial dos animais, o que foi fornecido pelo biotério 

(Anexo II). Utilizamos material fecal para o sequenciamento de bactérias e encontramos 

os seguintes agentes nos animais controle: Coprobacter fastidiosus e Clostridiales bacterium, 

estas são bactérias Gram negativas, facilmente encontradas na microbiota humana, quando 

pesquisadas em material de fezes, especificamente na procura por gene 16S
78. Quando 

sequenciamos o mesmo material dos animais infectados, encontramos diferentes espécies 

de bactérias, tais como Massiliprevotella massiliensi, Bacillus alkalinitrilicus, Rumen 

bacterium, Ruminococcus faecis, Ruminococcus torques, Eisenbergiella massiliensis, 

Thermanaerovibrio acidaminovorans, Intestinimonas butyriciproducens, Arthrobacter 

koreensis, Herbinix hemicellulosilytica, não detectadas no grupo controle, demonstrando 

uma mudança na flora intestinal dos animais infectados.  É importante salientar a 

detecção da bactéria Herbinix hemicellulosilytica em 90% dos animais do G90DPI, não 

foi observado no grupo controle ou nos de menor tempo de infecção, sugerindo que a 

mudança de microbioma dos animais infectados está relacionada ao tempo de infecção. 

Ruminococcus faecis, Ruminococcus torques e Intestinimonas butyriciproducens, são 

bactérias pertencentes a microbiota gastrointestinal humana
79

, que se mostram 

importantes durante o processo de infecção em períodos agudos (72 horas) ou tardios (45 

dias), considerando nossos resultados de sequenciamento. Estes achados de alteração no 

microbioma de hamsteres com LV experimental não haviam sido descritas anteriormente, 

principalmente quando avaliamos essa alteração no decorrer do tempo de infecção. 

Levando em consideração ser o primeiro trabalho a mostrar este tipo de alteração, 

encontramos limitações no estudo, acerca dos resultados de sequenciamento, isto é, nem 

todos os animais mostraram sequencia similar ao depositado em GenBank, ou seja, os 

resultados encontrados no sequenciamento referem-se a 17 animais somente, dos 30 

animais de estudo.   

Os nossos achados de alteração histopatológicas da mucosa intestinal, tempo 

dependente, correlacionada com aumento de parasito na referida mucosa e aumento de 

LPS circulante no tempo mais tardio de infecção, induzem a pensar que as alterações 

intestinais na LV são em decorrência da presença de Leishmania na mucosa, na fase 



51 
 

crônica da doença, que estaria induzindo uma quebra na barreira da mucosa e facilitando 

a translocação bacteriana que teria um papel importante na patogenia da LV, visto que a 

imunoativação que foi observada em pacientes com LV ativa
20

 estava relacionada com 

maior nível de LPS circulante. Como consequência clinica poderia haver maior 

ocorrência de diarreia, a qual é uma das principais causas de morte por LV em 

humanos
12

. Ainda assim, a mudança no microbioma poderia ser um fator de agravamento 

da LV, pois diferentes bactérias que comumente não são encontradas como flora de 

animais sem infecção foram detectadas em animais com infecção por Leishmania (L.) 

infantum. Por fim, nossos achados, associados aos dados da literatura, sugerem que a 

busca por terapia mais eficaz, que possa diminuir a letalidade por LV, principalmente 

relacionada à diarreia, deveria centrar no uso de antibióticos que tenham ação contra 

bactérias Gram negativas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

a) Nos exames histológicos foram comprovadas alterações na mucosa intestinal 

(com lesões que variaram de discretas, moderadas e severas), de acordo com a 

progressão da infecção; A invasão das amastigotas na mucosa intestinal pode 

ser a principal causa dessas lesões e um possível fator de facilitação para 

translocação microbiana; 

b) A ocorrência da translocação microbiana pode ser sugerida com a detecção de 

LPS circulante nos animais infectados, principalmente com 90 dias após a 

infecção, no qual o aumento da endotoxina foi expressivo;  

c) Por meio do sequenciamento observamos alteração da flora intestinal dos 

animais infectados. O grupo com 90 dias de infecção teve predominância da 

bactéria Herbinix hemicellulosilytica, que não foi vista nos grupos controle e 

menores tempos de infecção, conclui-se que esta bactéria é encontrada apenas 

em período tardio de infecção.  
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