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RESUMO 

 

Quando fazem o repasto sanguíneo, fêmeas do flebotomíneo inoculam promastigotas de 

Leishmania junto com a saliva no lago sanguíneo formado pelo traumatismo da 

probóscida do inseto, na derme do hospedeiro mamífero. O sistema imunológico do 

hospedeiro, na tentativa de controlar a infecção, recruta leucócitos para o sítio 

inflamatório da inoculação. Neste trabalho foi avaliada a cinética e o recrutamento 

celular induzidos por Leishmania chagasi, principal agente etiológico da leishmaniose 

visceral nas Américas, e sua associação com a saliva do vetor específico, Lutzomyia 

longipalpis, além do sangue do próprio hospedeiro, com o objetivo de entender melhor 

os eventos iniciais da infecção por Leishmania. Foi utilizado o modelo da bolsa de ar 

subcutânea em hamsters para analisar o recrutamento e o fenótipo das células que 

migraram para o sítio da inflamação induzida por L. chagasi, associada ou não a sangue 

do hospedeiro e a saliva do vetor. Foram estudados também os tipos celulares e as 

alterações histopatológicas observados no tecido da bolsa de ar. Os dados mostraram 

que L. chagasi, quando inoculada sozinha, foi capaz de recrutar uma população mista de 

células, entretanto, grande parte destas células não migrou para o exsudato inflamatório, 

permanecendo no tecido da bolsa de ar. Por outro lado, a associação de L. chagasi com 

o sangue do hospedeiro e a saliva do vetor resultou na exacerbação da resposta 

inflamatória, influenciando também o perfil celular recrutado para o sítio de inoculação, 

indicando que o sangue e a saliva apresentam um efeito sinérgico com a Leishmania na 

modulação da resposta inflamatória inicial. Os dados sugerem ainda que Leishmania e 

os componentes sanguíneos do hospedeiro por si só têm potencial para induzir um 

processo inflamatório que pode favorecer ou não o estabelecimento do parasito, e que a 

saliva é um fator a mais que, quando acrescentado ao microambiente, pode exacerbar 

esta resposta inflamatória. Em suma, a associação de L. chagasi com o sangue do 

hospedeiro e a saliva do vetor induz uma importante resposta inflamatória, caracterizada 

pela presença de neutrófilos, eosinófilos, macrófagos e linfócitos, sendo os neutrófilos e 

macrófagos os tipos celulares predominantes. O efeito sinérgico do sangue e da saliva 

provavelmente facilita a entrada dos parasitos nas células recrutadas e a consequente 

progressão da doença. 

Palavras-chave: Leishmania, inflamação, saliva, Psychodidae, sangue.   

 

 



ABSTRACT 

 

During blood repast, female sand flies introduce their mouthparts into the host’s skin, 

tearing tissues, lacerating capillaries and creating hemorrhagic pool where inject 

salivary gland content together with Leishmania promastigotes. The immune system of 

the host, in the attempt of controlling the infection, recruits leukocytes to the 

inflammatory site of inoculation. In this work, we evaluated the kinetics and the cellular 

recruitment induced by Leishmania chagasi, the main etiologic agent of the visceral 

leishmaniasis in Americas, and your association with the specific vector’s saliva, 

Lutzomyia longipalpis, besides the blood of the own host, in order to better understand 

the early events of Leishmania infection. The subcutaneous air pouch model was used 

in hamsters to analyze the recruitment and the phenotype of the cells that migrated for 

the inflammatory site induced by L. chagasi associated or not to the host´s blood and 

the vector´s saliva. It was also evaluated the cellular types and the histopathologic 

alterations observed in the air pouch lining tissue. The data showed that L. chagasi 

when inoculated alone was capable to recruit a mixed population of cells; however, 

great part of these cells didn't migrate for the exudate inflammatory, staying in the 

lining tissue. On the other hand, the combination of L. chagasi with the host’s blood and 

the vector’s saliva resulted in the exacerbation of the inflammatory response, also 

influencing the cellular profile recruited to the inoculation site, suggesting that the blood 

and the saliva present a synergistic effect with Leishmania in the modulation of the 

initial inflammatory response. The data also suggest Leishmania and the blood 

components of the host have potential to induce an inflammatory reaction by itself that 

can favor or not the establishment of the parasite, and that the saliva is an element that 

when added to the microenvironment can exacerbate this inflammatory response. In 

summary, the association of L. chagasi with the host’s blood and the vector’s saliva 

induces an important inflammatory response, characterized by influx of neutrophils, 

eosinophils, macrophages and lymphocytes, being the neutrophils and macrophages the 

predominant cellular types. The synergistic effect of the blood and of the saliva 

probably facilitates the entrance of the parasites in the recruited cells and the consequent 

progression of the disease.   

Key words: Leishmania, inflammation, saliva, Psychodidae, blood. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Situação do problema 

  

As doenças negligenciadas, embora afetem milhares de pessoas ao redor do mundo, 

ainda não dispõem de tratamentos eficazes ou adequados. Em sua maioria, são doenças 

infecciosas que atingem principalmente pessoas pobres em áreas tropicais e subtropicais, 

a exemplo das leishmanioses. Apesar das medidas adotadas nos programas de controle, as 

leishmanioses continuam mantendo uma incidência alta nos últimos anos, em varias 

regiões do mundo.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as leishmanioses estão entre as 

onze doenças infecto-parasitárias de maior importância no mundo, sendo a segunda entre 

as causadas por protozoários (WHO/TDR, 2009). As leishmanioses são endêmicas em 88 

países, afetando 12 milhões de pessoas no mundo, com uma estimativa de cerca de 2 

milhões de novos casos por ano (1,5 milhões de leishmaniose cutânea e 500 mil de 

leishmaniose visceral) e uma população sob risco de contrair a doença de cerca de 350 

milhões de pessoas (WHO, 2009). 

As leishmanioses compreendem um amplo espectro de manifestações clínicas que, 

dependendo da espécie do parasito, da virulência da cepa, da quantidade de parasitos 

inoculados no momento da infecção e da resposta imunológica do hospedeiro, pode ter 

resultados variáveis. Estas manifestações clínicas variam desde lesões cutâneas simples 

que podem ou não ter cura espontânea; até casos mais graves associados com 

disseminação para outros locais da pele ou mucosa, causando grande morbidade; 

chegando a haver também visceralização dos parasitos (leishmaniose visceral), que leva a 

uma infecção que pode ser fatal, se não tratada apropriadamente (PEARSON; SOUSA; 

JERONIMO, 2005). 

A leishmaniose visceral (LV) é mundialmente uma das doenças emergentes de 

maior relevância, causando até 98% de mortalidade em pacientes não tratados (TESH, 

1995). Nos últimos 20 anos, 48.455 casos de LV foram notificados no Brasil 

(BRASIL/MS, 2006), apresentando uma média anual de 3.156 casos distribuídos em 17 

estados, principalmente no Nordeste, com 66% deles ocorrendo nos estados da Bahia, 

Ceará, Maranhão e Piauí . A doença tem sofrido um processo de urbanização importante 

no Brasil desde 1981 e a partir daí tem ocorrido uma rápida difusão de casos urbanos no 

Nordeste e em várias cidades no Norte, Centro-Oeste e Sudeste (COSTA, 2008). No 
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período de 2001 a 2007, foram confirmados 3.147 casos de LV no estado do Ceará, dos 

quais cerca de 60% registrados nos últimos três anos (CEARÁ/SESA, 2009). Os dados 

epidemiológicos dos últimos dez anos revelam a periurbanização e a urbanização da LV, 

destacando-se os surtos ocorridos no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), 

Araçatuba (SP), Santarém (PA), Corumbá (MS), Teresina (PI), Natal (RN), São Luís 

(MA), Fortaleza (CE), Camaçari (BA) e mais recentemente as epidemias ocorridas nos 

municípios de Três Lagoas (MS), Campo Grande (MS) e Palmas (TO) (BRASIL/MS, 

2006). Tradicionalmente, o município de Fortaleza apresentava baixa prevalência, tanto 

de infecção canina como de LV humana. No entanto, a partir de 1999, ocorreu um 

aumento importante e persistente na prevalência da enfermidade, chegando-se a um pico 

em 2006, época em que foram registrados 239 casos da doença (CEARÁ/SESA, 2009). 

  

1.2. As Leishmanioses 
 
 As leishmanioses são doenças transmitidas por vetores, causadas por protozoários 

tripanosomatídeos do gênero Leishmania. Esses parasitos têm um ciclo de vida 

heteroxênico, ocorrendo sob duas formas evolutivas: a forma extracelular, denominada 

promastigota, encontrada no trato digestivo dos vetores flebotomíneos do gênero 

Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia nas Américas; e a forma amastigota, 

encontrada parasitando células do sistema fagocítico mononuclear (SFM) dos 

hospedeiros mamíferos (ALEXANDER; SATOSKAR; RUSSEL, 1999). 

 Os vetores da LV são insetos denominados flebotomíneos, conhecidos 

popularmente como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre outros. No Brasil, duas 

espécies, até o momento, estão relacionadas com a transmissão da doença: Lutzomyia 

longipalpis e L. cruzi. A primeira é considerada a principal espécie transmissora da LV 

no Brasil e, recentemente, o flebotomíneo L. cruzi foi incriminado como vetor em 

Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul (DE PITA-PEREIRA et al., 2008). No 

Brasil, a distribuição geográfica de L. longipalpis é ampla e parece estar em expansão. 

Esta espécie é encontrada em quatro das cinco regiões geográficas: Nordeste, Norte, 

Sudeste e Centro-Oeste (BRASIL/MS, 2006). 

Ao fazer o repasto sanguíneo, a fêmea do flebotomíneo ingere células parasitadas 

com formas amastigotas. No intestino do vetor, as células se rompem e as amastigotas 

liberadas se diferenciam em promastigotas procíclicas, que após o processo de 

metaciclogênese se transformam em promastigotas metacíclicas. Durante um novo 
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repasto sanguíneo, a fêmea infectada irá regurgitar as promastigotas, juntamente com a 

saliva, dentro da derme do hospedeiro vertebrado (SCHLEIN; JACOBSON; MESSER, 

1992). Essas formas rapidamente infectarão células do SFM, diferenciando-se em 

amastigotas. À medida que as amastigotas vão se multiplicando, as células infectadas são 

lisadas e as amastigotas são liberadas a fim de parasitar novas células num processo 

contínuo (MOSSER & BRITTINGHAM, 1997). Se a infecção ocorrer por parasitos com 

tropismo pelas vísceras (viscerotrópicos) haverá então a disseminação hematogênica para 

outros tecidos ricos em células do SFM, como fígado, baço e medula óssea, causando a 

forma visceral; entretanto, parasitos com tropismo pela pele ficarão restritos ao local da 

infecção inicial, causando as formas tegumentares da doença (PEARSON; SOUSA; 

JERONIMO, 2005). 

Os principais parasitos envolvidos com a etiopatogenia da leishmaniose no Brasil 

são: Leishmania braziliensis, L. guyanensis e L. amazonensis, espécies responsáveis pela 

leishmaniose tegumentar. As espécies que causam a doença visceral no mundo são L. 

donovani, L. infantum e L. chagasi, sendo esta última a causadora da LV nas Américas 

(HERWALDT, 1992). Apesar do nome e da origem geográfica diferentes, dados 

moleculares sugerem que L. infantum e L. chagasi podem na verdade ser a mesma 

espécie (MAURICIO; STOTHARD; MILES, 2000). 

Há um amplo espectro de resposta individual à infecção por L. chagasi. A doença 

pode ter uma evolução aguda, subaguda ou crônica, mas alguns indivíduos infectados 

podem permanecer completamente assintomáticos (BADARO et al., 1986; GAMA et al., 

2004). A forma assintomática da LV é caracterizada por sorologia positiva e exame físico 

normal. O surgimento dos sintomas geralmente é gradual, mas podem se manifestar 

abruptamente levando a um desfecho fatal em poucas semanas. As manifestações da 

forma clássica são: febre, perda de peso, falta de apetite, diarréia, hepatoesplenomegalia, 

hipergamaglobulinemia e um quadro de disfunção da medula óssea manifestada por 

anemia e leucopenia (BADARO et al., 1986; SILVA et al., 2001; WERNEK et al., 2003; 

CAVALCANTE, 2007). Na fase aguda, o início da sintomatologia pode variar de 

paciente para paciente, mas na maioria dos casos inclui febre com duração inferior a 

quatro semanas, palidez cutâneo-mucosa e hepatoesplenomegalia. Frequentemente, esses 

pacientes apresentam-se ao serviço médico fazendo uso de antimicrobianos sem resposta 

clínica e muitas vezes com história de tosse e diarréia (MALLA & MAHAJAN, 2006). 

Em área endêmica, uma pequena proporção de indivíduos, geralmente crianças, 

pode apresentar um quadro clínico discreto, de curta duração, aproximadamente 15 dias, 
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que frequentemente evolui para cura espontânea (forma oligossintomática). A forma 

subaguda da doença geralmente ocorre em crianças, caracteriza-se por febre irregular, 

geralmente associada a emagrecimento progressivo, palidez e hepatoesplenomegalia. 

Apresenta um quadro clínico arrastado geralmente com mais de dois meses de evolução, 

na maioria das vezes associado a comprometimento do estado geral, podendo levar à 

morte. A forma crônica tem um curso prolongado, podendo os sintomas persistir por 

semanas a meses em pacientes sem acompanhamento médico. Caso não seja feito o 

diagnóstico e tratamento, a doença evolui progressivamente com febre contínua e 

comprometimento mais intenso do estado geral (BITTENCOURT & BARRAL-NETO, 

1995). Indivíduos não tratados podem apresentar com o tempo caquexia e maior 

susceptibilidade a infecções bacterianas devido à imunossupressão (NYLÉN & SACKS, 

2007). A desnutrição se instala (cabelos quebradiços, cílios alongados e pele seca), com o 

paciente apresentando edema dos membros inferiores que pode evoluir para anasarca. 

Outras manifestações importantes incluem hemorragias (epistaxe, gengivorragia e 

petéquias), icterícia e ascite (BITTENCOURT & BARRAL-NETO, 1995; BRASIL/MS, 

2006).  

  

1.3.Resposta imunólogica inata às leishmanioses  

 

A inflamação é uma resposta do tecido a um dano e é caracterizada na fase aguda 

pelo aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular com acumulação de 

fluidos, leucócitos e mediadores inflamatórios, como as citocinas. A fase crônica é 

caracterizada pelo desenvolvimento da resposta imunólogica celular e humoral aos 

patógenos presentes no local inflamatório. Durante o processo inflamatório, vários fatores 

solúveis estão envolvidos no recrutamento de leucócitos, aumentando a expressão de 

moléculas de adesão e de quimioatração. Muitos desses mediadores solúveis regulam a 

ativação de células residentes como fibroblastos, células endoteliais, macrófagos 

teciduais e mastócitos, e recrutam novas células inflamatórias como monócitos, 

linfócitos, neutrófilos e eosinófilos; além disso, alguns desses mediadores desencadeiam 

também uma resposta sistêmica (FEGHALI & WRIGHT, 1997).    

A resposta imunólogica inata caracteriza-se por ser inespecífica e rápida e não gerar 

memória imunológica, podendo, entretanto, ser crucial para limitar a replicação e a 

propagação de agentes infecciosos, nos momentos iniciais da infecção (BACHMANN & 

KOPF, 2002; LE BOM & TOUGH, 2002). Uma vez ultrapassada a barreira físico-
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química pelo patógeno, a resposta imunológica inata utiliza outros recursos, como os 

polimorfonucleares (PMNs), monócitos, macrófagos, células dendríticas (CDs), células 

natural killer (NK), linfócitos NKT, ativação dos receptores “toll-like” e frações do 

complemento, dentre outros (PASSARE & MEDZHITOV, 2005).  

A resposta imunológica é iniciada no local de entrada dos patógenos pelas células 

sentinelas, incluindo CDs, macrófagos e linfócitos T γδ. A maioria das células é equipada 

com receptores “toll-like” (MUZIO et al., 2000) e receptores fagocíticos (ROSS, 2000) 

capazes de detectar padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs) (GORDON, 

2002). Células sentinelas também expressam vários receptores para citocinas e, junto com 

as células do tecido, produzem numerosas quimiocinas iniciando a cascata da resposta 

inata (SPELLBERG, 2000). A interação patógeno-receptor “toll-like” induz a expressão 

de moléculas de adesão e coestimuladoras, e a liberação de citocinas e quimiocinas como 

interleucina-1 alfa (IL-1α), IL-8, IL-12 e interferon gama (IFN-γ). Consequentemente 

ocorre a migração de células de defesa para o sítio lesado (SCHRODER; SWEET; 

HUME, 2006).   

Quando fagocitadas por neutrófilos, as partículas estranhas são destruídas por 

enzimas proteolíticas estocadas nos grânulos dos PMNs e pela produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) (AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004). Nas leishmanioses, a 

própria Leishmania produz uma proteína quimioatraente chamada fator quimiotático de 

Leishmania (LCF), que pode atrair PMNs como neutrófilos, mas não atrai outros 

leucócitos como monócitos e células NK (VAN ZANDBERGEN et al., 2002). Em 

humanos, os PMNs que contém Leishmania são capazes de secretar quimiocinas como 

IL-8, que é essencial para atrair mais PMNs para o local da infecção (LAUFS et al., 

2002). Trabalhos mostram que a co-incubação de Leishmania com PMNs inibe a 

produção de IFN-γ induzido pela quimiocina IP-10 (VAN ZANDBERGEN et al., 2002), 

sugerindo que a Leishmania inibe a atividade das células T helper 1 (Th1) e NK. Os 

PMNs são células fagocíticas que podem favorecer ou promover a morte da Leishmania, 

sendo responsáveis em controlar inicialmente o parasito (LIMA  et al., 1998). Tem sido 

demonstrado que Leishmania pode sobreviver dentro de neutrófilos nas primeiras horas 

ou primeiros dias após a infecção (LAUFS et al., 2002; VAN ZANDBERGEN et al., 

2004) e pode atrasar embora não evite, a apoptose espontânea dos neutrófilos (AGA et 

al., 2002). Têm sido propostas duas hipóteses para a interação inicial Leishmania-

neutrófilo. Na primeira, o neutrófilo seria um local de refúgio temporário para os 

parasitos, e na segunda, o neutrófilo seria o local de adaptação da Leishmania para 
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parasitar macrófagos. Ambas ocorrem simultaneamente, e mostram como a Leishmania é 

adaptada para usar a resposta natural do hospedeiro para sobreviver e se desenvolver 

(PETERS et al., 2008). 

 Depois de serem ingeridas pelos PMNs, as leishmânias induzem a liberação de 

MIP-1β, recrutando macrófagos para o local da infecção (VAN ZANDBERGEN et al., 

2004). Os PMNs infectados são englobados pelos macrófagos sem ativar a função 

microbicida dessas células (MEAGHER et al., 1992; VAN ZANDBERGEN et al., 2004). 

Após ingerir PMNs apoptóticos, a produção de citocinas pró-inflamatórias pelos 

macrófagos é inibida, através de mecanismos envolvendo TGF-β, prostaglandina E2 e 

fator ativador de plaqueta (FADOK et al., 1998; RIBEIRO-GOMES et al., 2004). Esses 

eventos contribuem para uma entrada silenciosa da Leishmania nos macrófagos, e em 

outros tipos celulares (LASKAY; VAN ZANDBERGEN; SOLBACH, 2003; LASKAY; 

ZANDBERGEN; SOLBACH, 2008). Antes de entrar em apoptose, os neutrófilos 

secretam diferentes citocinas (SCAPINI et al., 2000) que afetam a ativação e 

diferenciação das células T. Macrófagos não ativados e aqueles ativados por IFN-γ 

diferem na forma de apresentação dos antígenos (UNANUE, 2002). Os neutrófilos 

podem ser divididos em células CD28+ ou CD28- baseados na sua capacidade de 

expressar CD28. Aproximadamente 47% dos neutrófilos presentes no sangue periférico 

humano expressam CD28 (VENUPRASAD et al., 2001) e esses neutrófilos interagem 

com CD80/86 dos macrófagos induzindo a produção de IFN-γ (VENUPRASAD et al., 

2002) e também induzindo fatores quimiotáticos para as células T (VENUPRASAD; 

CHATTOPADHYAY; SAHA, 2003). IFN-γ pode resultar num aumento da expressão do 

complexo de histocompatibilidade principal (MHC) de classe II de uma forma autócrina e 

subsequente função leishmanicida, sugerindo um papel dos neutrófilos na iniciação da 

resposta celular contra Leishmania. Essa interação Leishmania-neutrófilo indiretamente 

resulta na ativação dos macrófagos e indução de uma resposta Th1 (AWASTHI; 

MATHUR; SAHA, 2004). Recentemente foi demonstrado que os neutrófilos são 

excelentes células apresentadoras de antígenos (ASHTEKAR & SAHA, 2003). 

 Os eosinófilos juntamente com os neutrófilos são a maioria dos tipos celulares que 

chegam inicialmente no local da infecção por patógenos em geral, incluindo Leishmania 

(ANDRADE et al., 1984; POMPEU et al., 1991; LIMA et al., 1998; TEIXEIRA et al., 

2005). O papel dos eosinófilos durante a infecção por Leishmania tem sido pouco 

investigado, inclusive em infecções experimentais. Os poucos estudos já realizados 

demonstraram que os eosinófilos representam 15% do infiltrado celular no local da 
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infecção por L. major em camundongos resistentes (C57BL/6), não sendo identificado em 

camundongos susceptíveis (BALB/c) (BEIL et al., 1992). Observou-se também que os 

eosinófilos do sangue periférico de humanos podem transcrever ácido ribonucléico 

mensageiro (RNAm) para uma variedade de citocinas, incluindo TNF-α, IL-4, IL-5, IL-

10 e IFN-γ, sugerindo, portanto, que os eosinófilos podem ter um importante papel na 

função das citocinas em doenças humanas (NAKAJIMA; GLEICH; KITA, 1996). 

 Alguns estudos mostraram que células NK migram para a derme de camundongos 

infectados com L. major 24 horas após a infecção (LASKAY et al., 1995). Foi 

demonstrado também que a migração de células NK em camundongos resistentes 

infectados com L. major está associada com a expressão da quimiocina IP-10 (VESTER 

et al., 1999). In vivo, células NK são as principais fontes de IFN-γ junto com linfócitos 

Th1 e uma atividade precoce destas células pode influenciar a cinética da resposta Th1, 

como foi relatado por MARTIN-FONTECHA et al. (2004). Esses autores observaram 

que células NK também são capazes de migrar para linfonodos estimulados, mediadas 

pelo receptor CXCR3 (receptor para IP-10 e MIG) e que nestes sítios estas células são a 

fonte inicial de IFN-γ, uma citocina necessária para a polarização de Th1. Além disso, IP-

10 também recruta células Th1 CXCR3+ que são capazes de secretar maior quantidade 

de IFN-γ no sítio inflamatório (RITTER & KORNER, 2002).   

Os macrófagos são o segundo tipo celular que chega ao local da infecção, atraídos 

no início por produtos da saliva e 2 a 3 dias depois por quimiocinas (TEIXEIRA, et al., 

2006). Leishmania pode induzir quimiocinas que atraem monócitos, como MCP-1 

(BADOLATO et al., 1996). Além de atrair monócitos e macrófagos, MCP-1 pode atrair 

outras células como CDs e NK, que possuem CCR2, receptor para MCP-1 (ALLAVENA 

et al., 1994; RITTER & MOLL, 2000). Nas leishmanioses humanas, MCP-1 e MIP-1α 

são responsáveis pela ativação dos macrófagos nas lesões da pele. Alguns autores 

sugerem que macrófagos estimulados pela ação sinérgica de MCP-1 e IFN-γ matam os 

parasitos na leishmaniose cutânea (MUZIO et al., 2000). Embora a Leishmania consiga 

diferenciar-se em amastigota e proliferar dentro de células dendríticas (PRINA et al., 

2004), os macrófagos são as células hospedeiras preferenciais, nas quais os parasitos 

proliferam intensamente dentro dos fagolisossomos (KONECNY et al., 1999). Esse tipo 

de célula é especializado em destruir patógenos invasores, mas a Leishmania possui 

mecanismos sofisticados que inibem estas células no desempenho de sua função. As 

leishmânias impedem a ativação dos agentes antimicrobianos como o óxido nítrico (NO) 
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e também inibem algumas das citocinas que induzem a função dos macrófagos necessária 

para uma resposta imunológica efetiva (MOLL, 2000).  

As CDs chegam ao sítio de inoculação sob a influência de quimiocinas ou citocinas 

liberadas por queratinócitos, neutrófilos, mastócitos e macrófagos (MOLL, 2000). As 

CDs pertencem a um grupo heterogêneo de células migratórias derivadas da medula 

óssea, especializadas em reconhecer, englobar, transportar e processar antígenos. Elas 

desempenham um papel chave na resposta imunológica adaptativa porque são as 

primeiras e únicas células capazes de apresentar antígenos aos linfócitos T virgens, como 

também são responsáveis em ativar as células NK (MORENO, 2007), fazendo a ponte 

entre a resposta inata e a adaptativa. As CDs são potentes células apresentadoras de 

antígenos (APCs) e podem induzir uma eficiente ativação das células T 

(GUERMONPREZ et al., 2002). Alguns estudos sugerem que a regulação negativa da 

expressão do receptor de quimiocina CCR7 pela L. donovani impede a migração das 

CDs, sendo esta uma estratégia de parasito em evadir-se do sistema imunológico, 

contribuindo na progressão da doença (ATO et al., 2002).  

As APCs, como macrófagos, CDs, células de Langerhans e células de Kupffer, 

capturam, internalizam e processam o patógeno, selecionando o antígeno a ser 

apresentado à molécula do MHC de classe II para que seja reconhecido pelo linfócito T 

auxiliar (ABBAS; MURPHY; SHER, 1996). Macrófagos e CDs secretam IL-12, citocina 

que atua nos linfócitos T e nas células NK, estimulando a produção de IFN-γ e 

promovendo a diferenciação de linfócitos T. A IL-12 desempenha um papel decisivo no 

direcionamento da resposta Th1, a qual é indispensável à eliminação de patógenos 

intracelulares. Assim, a apresentação de antígenos pelas APCs aos linfócitos T constitui a 

interface entre a resposta imunológica inata e a resposta imunológica adquirida (NACY et 

al., 1991; BOHEM et al., 1997; YOSHIDA et al., 2001). 

 

 

1.4. Leishmaniose visceral humana e experimental 
 

As apresentações clínicas da leishmaniose são influenciadas pela resposta 

imunológica do hospedeiro. A cura ou a progressão da doença têm sido relacionadas com 

a predominância de uma resposta imunológica do tipo Th1 (principal citocina é o IFN-γ) 

ou uma resposta do tipo Th2 (com importante produção de IL-10). IFN-γ é responsável 

pela ativação de macrófagos levando a mecanismos leishmanicidas, enquanto a IL-10 
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leva a não ativação dos macrófagos (CARVALHO et al., 1994). A dicotomia Th1 versus 

Th2 é provavelmente influenciada por padrões de citocinas presentes durante a fase 

inicial da sobrevivência da Leishmania dentro dos macrófagos. Após a entrada nos 

macrófagos ela induz sinais contrastantes. Induz a produção de TNF-α, que leva a 

ativação dos macrófagos, ou a produção de TGF-β ou IL-10, não ativando macrófago e 

inibindo o IFN-γ (BARRAL-NETO et al., 1991; BARRAL et al., 1995). O IFN-γ, 

inicialmente produzido pelas células NK depende da produção de IL-12 que também é 

implicada no desenvolvimento da resposta Th1 inicial (SCHARTON-KERSTEN & 

SCOTT, 1995). A sobrevivência inicial da Leishmania dentro dos macrófagos vai 

depender de quais citocinas irão predominar no ambiente da infecção (BARRAL-NETO 

et al., 1998). A IL-12 é importante em controlar a resposta Th2 e promover a 

predominância da resposta imunológica do tipo Th1 (MURRAY; HARIPRASHAD; 

COFFMAN, 1997). Na leishmaniose visceral, a IL-12 aumenta a resposta Th1 (GHALIB 

et al., 1995), restaura a proliferação dos linfócitos, produção de IFN-γ e a resposta 

citotóxica (BACELLAR et al., 1996). A IL-10 é uma citocina que inibe ativação de 

macrófagos em oposição ao IFN-γ. IL-10 é responsável por diminuir a apresentação de 

antígenos pelos macrófagos e inibir a produção de citocinas do tipo Th1 por outras 

células, incluindo células NK (FIORENTINO et al., 1991). 

O desenvolvimento de modelos experimentais para o estudo da leishmaniose 

permitiu a obtenção de evidências sobre os mecanismos envolvidos na resistência ou 

susceptibilidade à infecção por Leishmania. Na leishmaniose cutânea, a resistência à 

infecção por L. major, no modelo murino, foi associada à capacidade de linfócitos T 

CD4+ gerar IFN-γ, que por sua vez ativa macrófagos parasitados, resultando na 

eliminação dos parasitos intracelulares (HEINZEL et al., 1989 e 1991).  No entanto, na 

LV, o modelo murino não reflete os aspectos da infecção ativa da doença humana. 

Camundongos considerados susceptíveis à Leishmania tais como BALB/c e C57BL/10 

apresentam, no início da infecção por L. donovani, aumento da carga parasitária que é 

controlada numa fase mais tardia. Este controle é mediado pela produção de IFN-γ 

produzido por células T esplênicas de camundongos BALB/c, com a participação de 

células CD4+ e CD8+ (MURRAY, 1982; BARBOSA; ANDRADE; REED, 1987; 

STERN et al., 1988). A formação de granulomas hepáticos, geração de NO e TNF-α 

também são responsáveis pelo controle parasitário nestes animais, numa fase tardia da 

infecção (SQUIRES et al., 1989; TUMANG et al., 1994). A incapacidade de controlar a 
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replicação por L. donovani no curso inicial da infecção em BALB/c está associada à 

diminuição da capacidade das células esplênicas produzirem IFN-γ in vitro, mas não IL-4 

ou IL-5 (KAYE; CURRY; BLACKWELL, 1991). Com o desenvolvimento da infecção, 

entretanto, a capacidade de produzir IFN-γ contra o parasito é recuperada (MELBY et al., 

2001). A IL-12 também desempenha um papel importante no controle da infecção neste 

modelo, assim como na leishmaniose humana (TRINCHIERI, 1993; MURRAY, 1997; 

ENGWERDA et al., 1998;). Os camundongos resistentes, como o CBA, são capazes de 

controlar a infecção por L. donovani pelo desenvolvimento de uma resposta celular 

específica, mediada por linfócitos T CD4+ e também por T CD8+ (SQUIRES et al., 

1989; KAYE; CURRY; BLACKWELL, 1991). Experimentos de re-infecção em animais 

que controlam a infecção mostram que o fígado se torna resistente ao desafio, enquanto o 

baço não controla a infecção, sugerindo a existência de resposta imunológica órgão-

específica (MURRAY et al., 1992; ROUSSEAU et al., 2001).         

Assim, apesar do extenso uso do camundongo em estudos para LV, este modelo 

não reproduz as características da LV no homem. Uma das principais consequências da 

LV humana ativa é a supressão da resposta imunológica celular, acompanhada de uma 

intensa replicação parasitária no fígado, baço e medula óssea. Por outro lado, em áreas 

endêmicas, um grande número de indivíduos adquire a infecção subclínica, associada ao 

desenvolvimento de uma resposta celular antígeno-específica, acompanhada da produção 

de IFN-γ que os tornam resistentes à infecção (CARVALHO; TEXEIRA; JOHNSON, 

1981; BADARÓ et al., 1986). O camundongo, portanto, mesmo as linhagens 

consideradas geneticamente susceptíveis à leishmaniose, é capaz de controlar a infecção 

por L. donovani, L. infantum e L. chagasi.  

Devido a estas limitações, o modelo murino de LV é considerado um bom modelo 

apenas para a avaliação dos mecanismos que levam à replicação inicial do parasito e 

infecção subclínica.  Estas características, no entanto, não o qualificam para estudos da 

progressão da doença como observada na LV humana ativa (MELBY et al., 2001). 

Diferentemente, o hamster dourado é o modelo animal para LV que melhor mimetiza os 

diversos aspectos da doença humana. As características clínico-patológicas da infecção 

do hamster com L. donovani resulta no crescimento lento da carga parasitária, caquexia, 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia, hipergamaglobulinemia e supressão da resposta de 

células T a antígenos de Leishmania (PEARSON et al., 1990; MELBY et al., 2001). 
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Neste aspecto, o hamster tem sido caracterizado como um modelo de susceptibilidade 

para LV que apresenta características semelhantes à doença ativa no homem. 

    

1.5.  O papel da saliva 

 

 Durante a picada da fêmea do flebotomíneo, promastigotas metacíclicas são 

inoculadas junto com a saliva, no lago sanguíneo formado pelo traumatismo da 

probóscida do inseto, na derme do hospedeiro mamífero (RIBEIRO, 1995). A quantidade 

de promastigotas inoculadas varia de acordo com a intensidade da infecção do 

flebotomíneo. Estima-se que os flebotomíneos podem inocular de 0 a 1000 promastigotas 

na derme do hospedeiro mamífero (WARBURG & SCHLEIN, 1986), o que 

possivelmente entra como um fator importante na variação da intensidade da infecção. 

Outros fatores relevantes são as substâncias presentes na saliva do inseto. A saliva dos 

flebotomíneos contém moléculas bem caracterizadas com diferentes atividades, incluindo 

vasodilatação, inibição da coagulação e efeitos imunomoduladores (SACKS & 

KAMHAWI, 2001). A saliva possui também algumas moléculas não caracterizadas que 

atraem PMNs e macrófagos (ANJILI et al., 1995; ZER et al., 2001).       

 A hemostasia dos hospedeiros é um processo altamente eficiente desenvolvido pela 

cascata de coagulação sanguínea, vasoconstrição e a agregação plaquetária, que diminui a 

perda de sangue no local da lesão vascular (RIBEIRO, 1987 e 1995). Com a finalidade de 

vencer esses obstáculos, os flebotomíneos possuem na saliva, potentes agentes 

farmacológicos com atividade anticoagulante, antiagregação plaquetária e vasodilatadora 

(CHAMPAGNE, 1994; RIBEIRO, 1995; STARK & JAMES, 1996). Uma destas 

moléculas descritas e caracterizadas é a apirase, uma ATP/ADPase que inibe a agregação 

plaquetária, encontrada na saliva de L. longipalpis e P. papatasi.  Além da apirase, outros 

componentes como a prostaglandina E2 (PGE2) e prostaciclina também bloqueiam a 

agregação plaquetária e promovem a dilatação vascular (VALENZUELA et al., 2001). O 

madaxilan é um potente vasodilatador encontrado na saliva de L. longipalpis que também 

tem propriedades imunomoduladoras (LERNER et al., 1991). A adenina presente nas 

glândulas salivares do gênero Phlebotomus (RIBEIRO et al., 1999) tem propriedades 

vasodilatadoras, imunomoduladoras e anti-agregação plaquetária, mas essa substância 

não existe na saliva de insetos do gênero Lutzomyia (LEWIS et al., 1994). 
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 A hialuronidase é uma família de enzimas que degrada o ácido hialurônico e outros 

diferentes glicosaminoglicanos que constituem a matriz extracelular dos vertebrados. A 

hialuronidase presente na saliva dos insetos exerce diferentes efeitos no hospedeiro. Ela 

tem um papel importante no repasto sanguíneo; degrada o ácido hialurônico abundante na 

pele, aumentando a permeabilidade do tecido e favorecendo a ação dos outros 

componentes da saliva, como os agentes anti-hemostáticos, vasodilatadores e 

antiinflamatórios (CHARLAB et al., 1999; RIBEIRO et al., 2000). A atividade 

enzimática facilita a alimentação do inseto por provocar maior fluxo sanguíneo no local 

da picada. Os metabólitos do ácido hialurônico têm propriedades imunomoduladoras que 

afetam a maturação e a migração de CDs, indução da secreção de quimiocinas por 

macrófagos e a proliferação de células T ativadas (VOLFOVA et al., 2008). 

A composição complexa da saliva, e o efeito combinado desses componentes que 

possuem atividade anti-hemostática, vasodilatadora e anticoagulante são essenciais para a 

sobrevivência e adaptação destes artrópodes hematófagos, permitindo a obtenção de 

sangue como alimento. 

A saliva também exerce um efeito direto sobre a função de células do sistema 

imune individualmente. A saliva de L. longipalpis é capaz de inibir a produção de IL-10 e 

TNF-α e elevar a produção de IL-6, IL-8 e IL-12p40 por monócitos e células dendríticas 

humanas estimuladas com lipopolissacarídeos (LPS) (COSTA et al., 2004). A expressão 

de moléculas coestimulatórias, importantes na ativação e manutenção da resposta de 

linfócitos T, também parece alterada em monócitos e macrófagos. Recentemente, foi 

demonstrado que a cultura de células do baço de camundongos BALB/c incubadas com a 

saliva de P. papatasi, P. sergenti ou L. longipalpis reduziu a proliferação de linfócitos 

induzida por concanavalina A, assim como a produção de IFN-γ, IL-2 e IL-4. Embora a 

saliva destas três espécies tenha sido capaz de induzir alterações na resposta linfocitária e 

na produção de citocinas, a intensidade da atividade imunomodulatória foi diferente para 

as três espécies. 

 Algumas das substâncias presentes na saliva do flebotomíneo podem induzir 

resposta tipo Th2 e exacerbação da lesão, mesmo em animais naturalmente resistentes 

(MBOW et al., 1998; BELKAID et al., 1998). Entretanto, o efeito da exacerbação da 

doença na presença de saliva parece ser dependente da composição salivar de cada 

espécie de flebotomíneo, e não da espécie de parasito, uma vez que inoculação de L. 

braziliensis junto com saliva de L. whitmani leva ao desenvolvimento de lesões que 

apresentam cura espontânea (BEZERRA & TEIXEIRA, 2001), enquanto inoculação do 
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mesmo parasito com saliva de L. longipalpis causa lesões cutâneas nodulares 

progressivas, que não se curam (SAMUELSON et al., 1991; LIMA & TITUS, 1996). 

 A saliva do artrópode também estimula a produção de anticorpos específicos 

(FEINGOLD & BENJAMINI, 1961; BRUMMER-KORVENKONTIO et al., 1994; 

WIKEL, 1996). A resposta imunológica à saliva do vetor pode diminuir a infectividade 

do patógeno transmitido (BELL; STEWART; WIKEL, 1979; BELKAID et al., 1998;). 

Essas respostas são usadas na epidemiologia para identificar a exposição aos vetores 

(SCHWARTZ; RIBEIRO; GOLDSTEIN, 1990; SCHWARTZ et al., 1991; BARRAL et 

al., 2000), como também possibilitar o desenvolvimento de vacinas anti-artrópodes 

(ANDRADE et al., 2005). 

 A saliva dos flebotomíneos também é capaz de induzir um processo inflamatório 

inicial no hospedeiro, levando ao recrutamento de neutrófilos, macrófagos e eosinófilos. 

Um trabalho recente demonstrou que ocorre um intenso infiltrado inflamatório no local 

da picada em camundongos BALB/c expostos a repetidas picadas de L. longipalpis 

(SILVA et al., 2005). A inoculação de soro proveniente destes animais picados por L. 

longipalpis e previamente incubado com saliva do mesmo vetor provocou uma resposta 

inflamatória inicial com a presença quase que exclusiva de neutrófilos, sugerindo a 

participação de imunocomplexos na geração de uma resposta inflamatória. Esta atividade 

pró-inflamatória da saliva também já havia sido observada na saliva de P. duboscqi, L. 

longipalpis e P. papatasi, onde o recrutamento de macrófagos resultou em benefício para 

a Leishmania.    

  

1.6. Componentes sanguíneos 

 

 Os flebotomíneos são insetos dípteros que produzem hematomas, dos quais se 

alimentam e fêmeas infectadas inoculam as promastigotas dentro dos hematomas na pele 

do hospedeiro explorando os capilares da derme. Após contato com o sangue, as 

promastigotas são opsonizadas pelos fatores do soro do hospedeiro engatilhando a 

ativação do complemento e a deposição do componente C3b nos parasitos 

(DOMINGUEZ & TORAÑO, 1999). No sangue de primatas, as promastigotas 

opsonizadas por C3b aderem aos eritrócitos ou, em sangue de mamíferos não primatas, 

aderem às plaquetas (DOMINGUEZ & TORAÑO, 2001). Promastigotas ligadas a 

eritrócitos são subsequentemente movidas para os leucócitos sanguíneos e os parasitos 

cobertos por C3b são mais facilmente fagocitados pelos PMNs e macrófagos.  
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 Já se conhece há décadas que em humanos, a atividade citotóxica do soro contra as 

promastigotas constitui o maior mecanismo efetor durante o período inicial da invasão 

por Leishmania (ADLER, 1940; LAINSON & STRANGWAYS-DIXON, 1963; 

DOMINGUEZ et al., 2002). Durante o período inicial da transmissão, o sistema 

complemento humano exerce uma forte e seletiva pressão na sobrevivência do parasito, e 

a maioria dos parasitos entra rapidamente em monócitos permissivos para evitar a sua 

morte (DOMINGUEZ et al., 2003). 

 No sangue humano, todas as promastigotas opsonizadas por C3b ligam-se aos 

eritrócitos. A cinética dessa ligação é extremamente rápida e se completa em até 40 

segundos, e isto pode ser observado pela presença de rosetas formadas por eritrócitos e 

promastigotas (DOMINGUEZ & TORAÑO, 1999). Uma importante função da imuno-

aderência (IA) da Leishmania é que a IA aumenta a fagocitose do parasito por fagócitos 

profissionais (LAMANNA, 1957; NELSON, 1963). A IA das promastigotas pode 

facilitar a progressão da infecção pela transferência dos parasitos ligados aos eritrócitos 

para fagócitos do sangue (LINDORFER et al., 2001). Estudos mostram que a separação 

dos eritrócitos e promastigotas é mais rápida na presença de leucócitos aceptores do que 

na sua ausência, e que os PMNs são as células aceptoras mais eficientes (DOMINGUEZ 

& TORAÑO, 1999). No sangue humano, os PMNs são as principais células aceptoras do 

parasito no contato inicial Leishmania-hospedeiro.  

A ativação da via clássica do complemento pela Leishmania com a deposição de C3 

na superfície dos parasitos produz a C5 convertase que inicia a cascata lítica com a morte 

do parasito. A lise mediada pelo complemento para L. donovani começa até 60 segundos 

depois do contato com o soro, em torno de 50% são mortas em aproximadamente 80 

segundos a 2,5 minutos (DOMINGUEZ et al., 2002). A diferença da velocidade entre a 

IA e o mecanismo lítico criado é de aproximadamente 1 min, e este é o tempo em que as 

promastigotas devem ser transferidas para as células aceptoras, antes de a cascata lítica 

alcançar sua atividade máxima. A fagocitose das promastigotas pelas células do 

hospedeiro nesse período permite às leishmânias se evadirem da lise pelo complemento 

(DOMINGUEZ et al., 2003). 

Diversas hipóteses têm sido criadas para tentar explicar a estratégia usada pelos 

parasitos para evasão da resposta imunológica inata do vertebrado (MENTINK KANE & 

MOSSER, 2000). Durante a metaciclogênese das promastigotas, a expressão de antígenos 

da superfície da célula muda em alguns antígenos imunodominantes da Leishmania, como 

os antígenos de superfície das promastigotas (PSA ou gp46) (BEETHAM; DONELSON; 
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DAHLIN, 2003), o glicofosfoglicano 63 (gp63) (YAO; DONELSON; WILSON, 2003), 

os lipofosfoglicanos (LPG) (LODGE & DESCOTEAUX, 2005), e outros 

proteofosfoglicanos (PPG) (ILG, 2000), e essas mudanças parecem ter relação com a alta 

resistência das promastigotas ao complemento humano. A gp63, uma metaloproteinase 

dependente de zinco, é considerada como um importante fator de virulência da 

Leishmania (JOSHI et al.,2002), contribui para a sobrevivência do parasito, promovendo 

a conversão da fração do complemento C3b em iC3b (MORENO et al., 2007). Esta 

reação limita a ativação do complemento e gera iC3b ligante à superfície das 

promastigotas, e esses ligantes promovem a ligação dos parasitos aos receptores de 

complemento CR1/CR3 nos neutrófilos e monócitos e sua subsequente fagocitose 

(BRITTINGHAM et al., 1995).  No intestino do vetor, o polimorfismo do LPG regula a 

competência vetorial, a ligação e o desligamento das promastigotas do epitélio do 

intestino, e a proteção dos parasitos no pool sanguíneo do hospedeiro durante a 

transmissão (SACKS & KAMHAWI, 2001). Estudos mostram o papel do LPG como 

fator de virulência em hospedeiros mamíferos, com a função de proteger as promastigotas 

da lise mediada pelo complemento (SPATH et al., 2003). 

A Leishmania ativa o complemento pela via clássica, mas o mecanismo de lise é 

amplificado pela via alternativa, sua ativação é dependente da estrutura e composição da 

superfície das promastigotas (DOMINGUEZ & TORAÑO, 1999). Durante a 

diferenciação de procíclicas para promastigotas metacíclicas no intestino do vetor, o LPG 

é submetido a modificações que diferenciam os parasitos em relação à susceptibilidade ao 

complemento. O polimorfismo estrutural do LPG, bem como as mudanças na expressão 

de outros componentes do glicocálix (glicoproteínas, PPGs, GIPLs), pode modular a 

intensidade de ativação da via clássica e alternativa do complemento, concomitantemente 

modificando a resistência do parasito à lise. Devido a velocidade da morte do parasito 

pelo soro humano, o estágio transitório de resistência das promastigotas ao complemento 

é insuficiente para o sucesso da infecção. A fagocitose mediada por receptores celulares 

para o complemento é o mecanismo mais eficiente para a invasão das promastigotas em 

novos hospedeiros (MORENO et al., 2007). 
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1.7. Modelo da bolsa de ar subcutânea 
 

O modelo da bolsa de ar foi desenvolvido inicialmente por SELYE (1953), para 

estudar os mecanismos da hidrocortisona na resistência dos tecidos a agressões, 

utilizando o óleo de cróton como estímulo.  Uma grande vantagem que este modelo de 

inflamação in vivo oferece é a criação de um ambiente delimitado por uma estrutura que 

recobre o limite interno semelhante a uma membrana sinovial. A formação desta 

cavidade permite a coleta e análise fenotípica das células que migram em resposta a uma 

pequena quantidade de estímulo . 

  A formação da membrana sinovial é resultante do rompimento mecânico do tecido 

conectivo subcutâneo devido à inoculação de ar. Seis dias após a formação inicial da 

bolsa de ar, já é possível observar a formação desta membrana de uma forma mais 

precisa, o que permite o estudo de estímulos com atividade inflamatória (EDWARDS; 

SEDGWICK; WILLOUGHBY, 1981; SEDGWICK et al., 1983).  Uma desvantagem do 

modelo é a ausência de mastócitos como células residentes que podem influenciar a 

resposta inflamatória através da produção de citocinas e quimiocinas (CARVALHO et 

al., 2005).  

  Vários trabalhos têm utilizado este modelo para estudos que avaliam o efeito de 

estímulos na inflamação aguda e crônica até a formação de tecido de granulação.  A 

estimulação da bolsa de ar com lipídio A permitiu a avaliação do papel do CD44 e IL-1α 

na resposta inflamatória induzida por este estímulo (MATSUKURA et al., 1998). Em um 

trabalho que comparava o efeito de três corticóides in vivo, foi possível detectar 

diferenças na velocidade e intensidade anti-inflamatória das drogas testadas (RULL et al., 

2003).  

  Recentemente, alguns trabalhos têm demonstrado a utilidade do modelo da bolsa de 

ar também na avaliação da resposta inflamatória induzida por Leishmania. A utilização 

deste modelo possibilitou a detecção de diferenças na resposta inflamatória inicial e 

produção de citocinas e quimiocinas induzida entre L. major e L. donovani ou entre cepas 

de L. braziliensis (MATTE & OLLIVIER, 2002; TEIXEIRA, M.J. et al., 2005), bem 

como o papel da saliva de L. longipalpis no recrutamento de macrófagos (TEIXEIRA, 

C.R. et al., 2005). Em outro trabalho, utilizando o modelo da bolsa de ar, também foi 

possível observar o efeito modulatório da Leishmania na indução da proteína tirosina 

fosfatase (SHP-1) do hospedeiro (FORGET et al., 2005).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A saliva do vetor possui uma grande diversidade de componentes que permitem a 

obtenção de sangue como alimento. Estas moléculas são capazes de induzir uma resposta 

inflamatória no local da picada que ainda não foi bem caracterizada. Durante a picada do 

flebotomíneo, leishmânias são inoculadas junto com a saliva no lago sanguíneo formado 

pelo traumatismo da probóscida do inseto, na derme do hospedeiro mamífero. O lago 

sanguíneo formado é o primeiro cenário onde o parasito, a saliva do vetor e os 

componentes sanguíneos do hospedeiro se encontrarão, e é neste cenário também que se 

determinará o curso da relação parasito-hospedeiro. 

Tendo em vista a importância desse primeiro contato entre esses elementos, o 

objetivo deste trabalho foi estudar o cenário inicial da Leishmania com seu hospedeiro. 

Neste contexto, utilizamos o modelo da bolsa de ar subcutânea em hamsters para tentar 

reproduzir o sítio de inoculação da Leishmania. Há alguns trabalhos na literatura 

utilizando este modelo, em camundongos, nos quais os autores estudaram o recrutamento 

celular induzido por L. major e L. donovani ou por L. braziliensis, bem como o papel da 

saliva de L. longipalpis no recrutamento de macrófagos. Vale salientar que este é o 

primeiro trabalho no qual o parasito, a saliva do vetor e o sangue do hospedeiro estão 

sendo analisados juntos.  

Acreditamos que esse trabalho poderá trazer contribuições importantes para um 

melhor entendimento da resposta imunológica inicial e da interação parasito-hospedeiro 

na leishmaniose.  
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3. HIPÓTESE 
 

 

O perfil quantitativo e qualitativo da reação inflamatória vascular e celular na fase 

inicial da leishmaniose visceral depende diretamente do parasito, mas também do sangue 

do hospedeiro e da saliva do vetor. 

 
 
4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. Objetivo Geral 
 

 
Avaliar o perfil celular inflamatório na resposta inicial da infecção por Leishmania 

chagasi ao inocular Leishmania associada ou não ao sangue do hospedeiro e saliva do 

vetor específico (Lutzomyia longipalpis), utilizando o modelo da bolsa de ar subcutânea 

em hamsters. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1 Avaliar a cinética do recrutamento celular induzido por L chagasi associada ou não 

ao sangue do hospedeiro e/ou saliva do vetor; 

 

4.2.2 Diferenciar os tipos celulares induzidos por L. chagasi associada ou não ao sangue 

do hospedeiro e/ou saliva do vetor; 

 

4.2.3 Analisar as alterações histopatológicas após indução das bolsas de ar subcutâneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Animais 

Foram utilizados hamsters (Mesocricetus auratus) adultos, de ambos os sexos, 6-8 

meses de idade, provenientes do Biotério do Departamento de Patologia e Medicina 

Legal da Universidade Federal do Ceará (DPML/UFC). Para os experimentos, os animais 

foram divididos em grupos (12-18 animais por grupo): Grupo 1, inoculado com salina 

estéril; Grupo 2, inoculado com L. chagasi; Grupo 3, inoculado com sangue heparinizado 

do próprio animal; Grupo 4, inoculado com saliva  do vetor; Grupo 5, inoculado com L. 

chagasi associada a sangue; Grupo 6, inoculado com L. chagasi associada a saliva; e 

Grupo 7, inoculado com L. chagasi associada a sangue e saliva. Os animais foram 

mantidos em temperatura ambiente, com ração comercial apropriada e água ad libitum. 

Os procedimentos experimentais foram submetidos e aprovados pela Comissão de Ética 

em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal do Ceará, registro nº 029/2008 

(Anexo 1). 

  

5.2. Parasitos 

Foi utilizada a cepa de L. chagasi (MHOM/BR00/MER/STRAIN2), isolada de um 

paciente com leishmaniose visceral. Os parasitos foram mantidos com passagens 

periódicas em hamsters para manutenção da virulência, e foram utilizados para infecção 

até a 5ª passagem. Para a preparação do inóculo, os parasitos foram expandidos em meio 

Schneider (Sigma, St. Louis, MO) suplementado com 20% de soro bovino fetal (SBF), 

2% de urina humana estéril e antibióticos, 200 U/mL de penicilina, 200 µg/mL de 

estreptomicina (Gibco, Grand Island, NY). O inóculo utilizado foi de 107 promastigotas, 

diluídos em 100µl de salina estéril. 

 

5.3. Glândulas salivares 

Liofilizados de glândulas salivares de fêmeas de L. longipalpis (40 pares de 

glândulas) foram gentilmente cedidos pelo Dr. Jesus G. Valenzuela, Laboratory of 

Malaria and Vector Research, National Institute of Health-NIAID/USA. Cada 10 pares de 

glândulas foram ressuspendidos com água destilada estéril e antes do uso, foram diluídos 

em salina estéril na concentração de 0,5 par de glândula por animal. 
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5.4. Bolsa de ar subcutânea 

 

Bolsas de ar subcutâneas foram preparadas segundo a técnica descrita por 

MULLER et al. (2001), com algumas modificações. Brevemente, após a anestesia dos 

animais com quetamina e xilazina, os estímulos, num volume total de 100 μL, foram 

injetados imediatamente após a injeção de 5 mL de ar estéril aspirado no fluxo laminar, 

no dorso dos hamsters. Os estímulos utilizados continham salina estéril; ou promastigotas 

de L. chagasi na fase estacionária (107 parasitos) diluída em salina estéril; ou glândula 

salivar (0,5 par/animal); ou sangue heparinizado do próprio animal; ou L. chagasi com 

sangue; ou L. chagasi com glândula salivar; ou os três estímulos juntos. Entre 100-150 µl 

de sangue de cada animal foi retirado via plexo orbital após leve sedação com quetamina 

e xilazina no momento do experimento. Após 6, 12 e 24h, 4-6 animais de cada grupo e 

em cada tempo foram letalmente anestesiados (halotano); as bolsas foram lavadas com 10 

mL de salina estéril a fim de coletar os leucócitos do exsudato.  Aproximadamente 6 a 8 

ml do exudato foram recuperados, em seguida, centrifugado a 100g por 10 min a 4ºC, e o 

sedimento celular foi ressuspenso em uma solução de PBS + BSA 10% (Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) e utilizado para a contagem total e diferencial das células. As células 

totais foram contadas diretamente em câmara de Neubauer, após coloração com solução 

de Turk e a contagem diferencial foi feita microscopicamente em preparações coradas 

com Panótico®, após passar por citocentrífuga (500 rpm, 5 min). Os experimentos foram 

realizados com pelo menos três repetições. 

 

5.5. Análise histopatológica das bolsas de ar subcutâneas 

 

Foram feitos cortes dos tecidos da região da bolsa de ar e os cortes foram fixados 

em formol tamponado a 10%. Posteriormente esses cortes foram processados, 

emblocados em parafina e as lâminas confeccionadas. Seções de 5 μm de espessura 

desses blocos foram coradas com hematoxilina e eosina (H & E). As alterações foram 

analisadas em microscópio óptico com um aumento de 400x, levando em conta os 

seguintes parâmetros: hemorragia, edema, hiperemia e fibrina. Cada parâmetro foi 

avaliado segundo a intensidade do evento através de escores: 0 (ausência), 1 (raro), 2 

(moderado) e 3 (acentuado). A análise celular foi realizada em 5 campos, utilizando o 
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aumento de 1000x. A população celular de cada animal corresponde ao somatório dos 

campos. A população celular observada foi: neutrófilos, eosinófilos, macrófagos e 

linfócitos.  

 

5.6. Análise estatística 

 

 Os dados obtidos estão representados como a média ± erro padrão da média. As 

análises dos grupos foram feitas pelo teste Mann-Whitney utilizando o programa 

GraphPad Prism, versão 5.0 para Windows  (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 

A análise dos parâmetros do histopatológico foi feita levando-se em conta a média dos 

escores de cada animal. Em todos os testes utilizados a significância mínima foi aceita 

quando p < 0,05.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. O efeito de L. chagasi, saliva e sangue no recrutamento celular  
 

Para avaliar a atividade inflamatória de L. chagasi, saliva de L. longipalpis e sangue 

do hospedeiro, foi utilizado o modelo da bolsa de ar induzida no dorso de hamsters 

através da injeção de ar em conjunto com L. chagasi (107/animal), ou o liofilizado de 

glândula salivar (0,5 par/animal), ou sangue heparinizado do próprio animal, ou salina 

(controle) e após 6, 12 e 24 horas o exsudato foi coletado para contagem e determinação 

do perfil de recrutamento celular. 

 

Todos os estímulos induziram uma resposta inflamatória com recrutamento de 

leucócitos. Esse recrutamento apresentou um pico máximo com 12h após a injeção dos 

estímulos e declinou com 24h. Os grupos estimulados com Leishmania (p=0,0294), 

sangue (p=0,0106) e saliva (p=0,0294) após 12h induziram significativamente mais 

células do que aquele com salina (Fig. 1). Como pode ser observada na Fig. 1, a 

inoculação com sangue ou saliva induziu um recrutamento celular aproximadamente duas 

vezes maior do que o estímulo apenas com Leishmania, embora essa diferença não tenha 

sido estatisticamente significativa.  
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Figura 1. Cinética do recrutamento celular expressa como número total de leucócitos 
no exsudato da bolsa de ar em resposta a salina, sangue, glândula salivar e L. chagasi. 
O exsudato foi coletado 6, 12 e 24 h após inoculação dos estímulos. Os leucócitos 
foram enumerados microscopicamente. Os valores representam a média aritmética ± 
SEM de 4-6 animais/grupo. *p=0,0294 (Leishmania vs salina 12h); *p=0,0286 (saliva 
vs salina 12h); *p=0,0106 (sangue vs salina 12h); *p=0,0190 (sangue vs salina e saliva 
vs salina 24h).  
 

 

Em relação ao perfil celular recrutado com 12h de estimulação (pico máximo), 

podemos observar que os estímulos analisados induziram o recrutamento de diferentes 

tipos celulares (Fig. 2). O tipo celular predominante observado foi o neutrófilo, seguido 

de eosinófilos, macrófagos e linfócitos. A migração de neutrófilos induzida pelos 

estímulos com sangue (p=0,0289) ou glândula salivar (p=0,0289) ou L. chagasi 

(p=0,0289) foi mais expressiva do que a induzida por salina. Sangue e saliva também 

induziram o recrutamento de mais macrófagos para o exsudato (p=0,0289)  do que salina. 

Dos estímulos analisados, o melhor indutor para o recrutamento de neutrófilos foi o 

sangue do próprio animal, seguido pela saliva, enquanto saliva também induziu mais 

eosinófilos do que os outros estímulos (Fig. 2)  
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Figura 2. Infiltração leucocitária no exsudato da bolsa de ar em resposta a salina, sangue, 
glândula salivar e L. chagasi, 12 h após inoculação dos estímulos. Os valores representam 
a média aritmética ± SEM de 4-6 animais/grupo. Células do exsudato foram centrifugadas 
em uma citocentrífuga e coradas; proporções de neutrófilos, macrófagos, eosinófilos e 
linfócitos/100 células foram contados; e o número relativo de células foi calculado do 
total de leucócitos do exsudato. *p= 0,0289 (neutrófilo: salina vs sangue; salina vs saliva; 
sangue vs Leishmania); *p=0,0289 (macrófagos: salina vs sangue; salina vs saliva). 

 

 

6.2. O efeito de L. chagasi, L. chagasi associada à saliva ou a sangue e L.chagasi 

associada a sangue e saliva no recrutamento celular  

 
Avaliamos em seguida, a atividade inflamatória da associação de L. chagasi com 

saliva de L. longipalpis ou com sangue. Para isso, realizamos novos experimentos 

utilizando injeção de ar em conjunto com L. chagasi (107/animal), ou L.chagasi associada 

com o liofilizado de glândula salivar (0,5 par/animal), ou L. chagasi associada com 

sangue heparinizado do próprio animal, ou os três estímulos juntos (L. chagasi, glândula 

salivar e sangue) e após 6, 12 e 24 horas o exsudato foi coletado para contagem e 

determinação do perfil das células recrutadas. 

Todos os estímulos analisados induziram migração de células inflamatórias 

chegando ao seu pico máximo com 12 h, resultado observado com todos os estímulos 

(Fig. 3). L. chagasi sozinha provou não ser uma boa indutora do recrutamento de 
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leucócitos para o sítio inflamatório, como visto na Fig. 1, entretanto, as associações de L. 

chagasi e sangue, e L. chagasi + sangue + saliva (p=0,0012) induziram um importante 

influxo de leucócitos, 3 e 6 vezes mais, respectivamente, do que Leishmania sozinha 

(Fig. 3). A associação de L. chagasi com sangue e saliva mostrou-se, portanto, 

importante para a migração de um número maior de células para o sítio inflamatório. 

Comparando o comportamento de saliva na Fig.1 com a associação de Leishmania 

e saliva na Fig.3, é possível observar que a associação de L. chagasi com saliva inibiu (56 

x 104 céls/ml) o recrutamento celular induzido pela saliva sozinha (76 x 104 céls/ml), 

diminuindo o influxo de leucócitos de maneira significativa.  
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Figura 3. Cinética do recrutamento celular expressa como número total de leucócitos no 

exsudato da bolsa de ar em resposta a L. chagasi, L. chagasi e sangue, L. chagasi e glândula 

salivar, L.chagasi + sangue + glândula salivar. O exsudato foi coletado 6, 12 e 24 h após 

inoculação dos estímulos. Os leucócitos foram enumerados microscopicamente. Os valores 

representam a média aritmética ± SEM de 4-6 animais/grupo. **p=0,0012 

(Leishmania+sangue 6h vs Leishmania 6h ou vs Leishmania+saliva 6h), p=0,0022 

(Leishmania+sangue+saliva 6h vs Leishmania+saliva 6h), **p=0,0012 

(Leishmania+sangue+saliva 12h vs Leishmania 12h), *p=0,0082 (Leishmania+saliva 12h vs 

Leishmania+sangue+saliva 12h), **p=0,0043 (Leishmania+sangue 24h vs Leishmania 24h). 
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Figura 4. Infiltração leucocitária no exsudato da bolsa de ar em resposta a L. chagasi, L. 

chagasi + sangue, L.chagasi + sangue + glândula salivar; 12 h após inoculação dos estímulos. 

Os valores representam a média aritmética ± SEM de 4-6 animais/grupo. Células do exsudato 

foram centrifugadas em uma citocentrífuga e coradas; proporções de neutrófilos, macrófagos, 

eosinófilos e linfócitos/100 células foram contados; e o número relativo de células foi calculado 

do total de leucócitos do exsudato. *p=0,019 (neutrófilo: Leishmania vs  Leishmania+saliva); 

*p= 0,0095 (neutrófilo: Leishmania vs Leishmania+sangue); **p=0,0022 (neutrófilo: 

Leishmania+saliva vs Leishmania+sangue); *p=0,0190 (eosinófilo: Leishmania vs 

Leishmania+sangue); **p=0,0022 (eosinófilo: Leishmania+saliva vs Leishmania+sangue); 

*p=0,0173 (eosinófilo: Leishmania+sangue vs Leishmania+sangue+saliva); *p=0,019 

(macrófago: Leishmania vs Leishmania+sangue); *p=0,0411 (macrófago: Leishmania+saliva vs 

Leishmania+sangue); **p=0,0022 (linfócito: Leishmania+saliva vs Leishmania+sangue).     
  

 

Na análise dos tipos celulares recrutados, foi possível observar que todos os 

estímulos induziram o recrutamento de uma população mista de células, também com 

predomínio de neutrófilos, mas com um aumento significante na população de 

macrófagos (Fig. 4). Os estímulos com L. chagasi + sangue e L. chagasi + sangue + 

saliva foram os maiores indutores de todos os tipos celulares para o sítio inflamatório. 

Esta associação também induziu bem mais eosinófilos do que os outros estímulos, e isto 

foi estatisticamente significante (p= 0,0173) (Fig. 4). A associação de L. chagasi com 
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saliva levou a uma diminuição no influxo de eosinófilos quando comparada a saliva 

sozinha (Fig. 2) que foi recuperado com a associação de Leishmania com sangue e de 

maneira mais expressiva com a associação de Leishmania+sangue+saliva (Fig. 4).    

 

6.3. Cinética do recrutamento celular induzido por L. chagasi associada a sangue e 

saliva  

 
Avaliamos em seguida a cinética do fenótipo celular induzida pela associação de L. 

chagasi com sangue e saliva. Para isso, após a injeção de ar com os estímulos, o exsudato 

foi coletado com 6, 12 e 24 horas para a determinação do perfil celular.  

 O neutrófilo foi o principal tipo celular recrutado já a partir das 6h, apresentando 

um pico com 12h e diminuindo com 24h. Os eosinófilos apareceram no exsudato de 

maneira significativa com 12h, e praticamente desapareceram com 24h. Os macrófagos 

também apresentaram um pico significativo de migração com 12h, entretanto, esse 

número não aumentou com 24h (Fig. 5).  
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Figura 5. Cinética do infiltrado leucocitário no exsudato da bolsa de ar em resposta a 
L.chagasi + sangue + glândula salivar, 6,12 e 24 h após inoculação dos estímulos. Os 
valores representam a média aritmética ± SEM de 4-6 animais/grupo. Células do 
exsudato foram centrifugadas em uma citocentrífuga e coradas; proporções de 
neutrófilos, macrófagos, eosinófilos e linfócitos/100 células foram contados; e o número 
relativo de células foi calculado do total de leucócitos do exsudato. *p=0,0087 
(neutrófilo: 12h vs 24h); **p=0,0022 (eosinófilo: 6h vs 12h); **p=0,0022 (eosinófilo: 
12h vs 24h); **p=0,0022 (macrófago: 6h vs 12h). 
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6.4. Achados histopatológicos 

 

As alterações histopatológicas foram analisadas em cortes feitos nos tecidos da 

região da bolsa em resposta aos estímulos após 6, 12 e 24 h. 

No grupo inoculado com sangue, observou-se uma importante resposta 

inflamatória, apresentando também um maior número de alterações histopatológicas. 

Alterações tais como hiperemia e edema, foram observadas quando o estímulo foi 

Leishmania sozinha ou saliva. Saliva sozinha apenas induziu edema (Fig. 7A).  

 Quando Leishmania foi associada a sangue e a saliva, notou-se as maiores 

alterações inflamatórias (Fig. 6A e 6B), entretanto é importante observar que quando 

comparada com o grupo L. chagasi e sangue a diferença entre as alterações não foi tão 

notável. Edema e hiperemia apareceram em todos os grupos analisados, variando de raro 

a moderado. Hemorragia foi observada nos estímulos com Leishmania e sangue, e com 

Leishmania + sangue + saliva de forma mais acentuada (Fig. 6B e Fig. 7B). 

 

A B

 
 
Figura 6. Aspectos histológicos no tecido da bolsa de ar em resposta a L. chagasi + 
sangue + saliva, 24 h após inoculação dos estímulos. Sessões do tecido foram coradas 
com hematoxilina-eosina e analisadas sob micróscopio óptico. (A). Observa-se presença 
de edema (seta vermelha) e hiperemia (seta preta). (B). Presença de acentuada 
hemorragia. Aumento 40 X.   
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Figura 7. Resposta inflamatória no tecido da bolsa de ar após 12 h de estimulação 
com (A) salina, sangue, glândula salivar e L. chagasi; ou com (B) L.chagasi + 
sangue, L.chagasi + glândula salivar e L. chagasi + sangue + saliva. Os valores 
representam a média aritmética ± SEM dos escores de 4-6 animais/grupo. 
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Foram analisados ainda os tipos celulares da parede das bolsas de ar após 12 e 24 h 

de estimulação com L. chagasi sozinha ou L. chagasi associada com saliva ou com 

sangue ou saliva e sangue.  

 

No tecido da bolsa de ar, macrófago foi o tipo celular predominante com 12 e 24 h 

pós-estímulos, seguido por neutrófilo. L. chagasi, ao ser inoculada sozinha, induziu quase 

4 vezes mais macrófagos do que neutrófilos com 12 h (Fig. 8A). Com 24 h pós-estímulo, 

o número de neutrófilos praticamente dobrou e o de macrófagos caiu. 

 

Com 12 h após Leishmania ter sido associada com sangue ou quando a associação 

foi com sangue e saliva, não houve nenhuma diferença no padrão celular observado nos 

tecidos (Fig. 8A), entretanto, com 24 h, nesses dois grupos, o número de neutrófilos caiu 

consideravelmente e de macrófagos apresentou um discreto aumento (Fig. 8B). 

 

 Após 12 h do estímulo com Leishmania + saliva, observou-se um número menor 

de células no tecido da bolsa, quando comparado aos demais estímulos, apresentando 

também uma quase ausência de neutrófilos e presença de um pequeno número de 

eosinófilos (Fig. 8A). Após 24 h de estimulação com Leishmania + saliva, houve um 

discreto aumento no número de macrófagos e diminuição no de eosinófilos (Fig. 8B).   
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Figura 8. Número de leucócitos no tecido da bolsa de ar em resposta a L. chagasi, L. chagasi + 

sangue, L. chagasi + glândula salivar e L. chagasi + sangue + saliva, 12 h (A) ou 24 h (B) após 

inoculação dos estímulos. Tecidos da região da bolsa de ar foram retirados, os cortes processados, 

emblocados em parafina e as lâminas coradas com H & E.  As células foram contados em 5 

campos. Os valores representam a média aritmética ± SEM de 4-6 animais/grupo. 
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7. DISCUSSÃO 

 

A caracterização da resposta inflamatória inicial mediada pela saliva do 

flebotomíneo inoculada junto com a Leishmania e consequente formação do “lago 

sanguíneo” na derme do hospedeiro, no momento da alimentação sanguínea do vetor, tem 

importância fundamental para o esclarecimento dos eventos iniciais, uma vez que as 

células que migram para esse sítio inflamatório podem modular a resposta do hospedeiro, 

tornando o ambiente favorável ou desfavorável para a sobrevivência do parasito.  

O modelo experimental utilizado neste trabalho, a bolsa de ar subcutânea, isola 

leucócitos no local da inflamação. Durante a picada do flebotomíneo, as leishmânias são 

inoculadas junto com a saliva no lago sanguíneo formado pelo traumatismo da 

probóscida do inseto, na derme do hospedeiro mamífero. O lago sanguíneo formado é o 

cenário no qual o parasito, a saliva do vetor e os componentes sanguíneos do hospedeiro 

se encontrarão pela primeira vez, e é neste cenário também que se determinará o curso da 

relação parasito-hospedeiro.  

Neste trabalho, o modelo da bolsa de ar foi utilizado em hamsters para analisar o 

exsudato inflamatório induzido por L. chagasi associada ou não a sangue do hospedeiro e 

glândula salivar do vetor, com o objetivo de mimetizar o microambiente de transmissão 

da Leishmania ao hospedeiro vertebrado e desta forma entender melhor os eventos 

iniciais da infecção. Diversos estudos em camundongos têm descrito o uso da bolsa de ar 

como modelo consistente de investigação da resposta inflamatória, uma vez que com este 

modelo é possível se criar um ambiente que propicia o recrutamento e a análise fenotípica 

das células migradas para dentro do espaço da bolsa de ar (MATTE & OLIVIER, 2002; 

FORGET et al., 2005). Utilizamos o hamster dourado porque é o modelo animal para LV 

que melhor mimetiza os diversos aspectos da doença humana, entre eles, o aumento da 

carga parasitária visceral, a progressiva caquexia, a hepatoesplenomegalia, a pancitopenia 

e a hipergamaglobulinemia (MELBY et al., 2001). 

Os resultados mostraram que, com 12h, tempo máximo do recrutamento celular, L. 

chagasi sozinha induziu no exsudato da bolsa de ar subcutânea uma migração celular 5 

vezes menor do que a sua associação com o sangue do próprio animal e a saliva do vetor; 

enquanto que na parede da bolsa de ar, no mesmo período, o estímulo com Leishmania 

induziu um número de células comparável às associações L. chagasi+sangue e L. 
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chagasi+sangue+saliva, sugerindo que as células foram recrutadas, mas não conseguiram 

migrar. Com 24h, período em houve uma drástica diminuição do influxo de células no 

exsudato inflamatório, foi possível observar na parede da bolsa de ar estimulada com L. 

chagasi sozinha que ainda havia um grande número de células, principalmente 

neutrófilos e macrófagos, sugerindo que as células foram recrutadas, mas não 

conseguiram migrar, reforçando a hipótese de que as células não conseguiram migrar.  

A espécie de Leishmania parece ter um papel importante tanto no tipo quanto na 

intensidade do processo inflamatório induzido. Estudos utilizando macrófagos murinos 

mostraram que após infecção por Leishmania, a indução de quimiocinas, citocinas que 

exercem um papel crucial na migração de leucócitos para as áreas de infecção durante os 

processos inflamatórios, foi dependente do grau de virulência da cepa utilizada 

(RANCOOSIN & BEVERLEY, 1997).  

Foi observado que a quimiocina MCP-1, por exemplo, foi induzida 

predominantemente por uma cepa avirulenta de L. major, e ao contrário, a cepa virulenta 

induziu consideravelmente menos MCP-1. Alguns estudos mostram que as promastigotas 

de Leishmania têm na sua superfície uma grande quantidade de LPG, a principal 

molécula de superfície que se liga à membrana do macrófago (TOLSON; TURCO; 

PEARSON, 1990), molécula que possui potente atividade celular inibitória (TURCO, 

1999). Estudos realizados por LO et al. (1998) mostraram que LPG de L. donovani 

bloqueia a expressão da E-selectina, moléculas de adesão intercelular-1 e moléculas de 

adesão celular vascular-1, nas células endoteliais, sugerindo com isso a capacidade de L. 

donovani impedir a migração transendotelial de monócitos. Corroborando esses achados, 

MATE & OLIVIER (2002) demonstraram que a expressão de quimiocinas foi muito mais 

intensa na parede da bolsa de ar dos animais injetados com a cepa viscerotrópica L. 

donovani do que na dos animais injetados com a cepa dermotrópica L. major. As células 

foram recrutadas, mas não conseguiram migrar para o exsudato inflamatório da bolsa de 

ar injetada com L. donovani, sugerindo o bloqueio da migração transendotelial das 

células.  

Promastigotas de Leishmania também expressam em sua superfície a protease gp63 

e uma abundante classe de pequenos glicolipídeos chamados GIPLs (CHANG; 

CHAUDHURI; FOND, 1990; ILG; HANDMAN; STIERHOF, 1999). Qualquer uma 

dessas moléculas, sozinhas ou em combinação, poderia providenciar o sinal requerido 

para a indução de quimiocinas. Vale salientar que, no nosso trabalho, quando inoculada 

sozinha, L. chagasi é capaz de induzir recrutamento celular já a partir das primeiras 6h de 
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infecção, quando comparado aos outros estímulos, no entanto, induz um número menor 

de células do que o sangue do hospedeiro ou a saliva do vetor, reforçando a hipótese de 

algum bloqueio na migração.  

MATTE & OLIVIER (2002) também mostraram que L. major, como já citado, um 

parasito dermotrópico, foi um potente recrutador de leucócitos dentro da bolsa de ar, 

indicando que a acumulação de leucócitos dentro da bolsa formada pode ajudar a reduzir 

a carga parasitária e restringir a difusão do parasito, permitindo o desenvolvimento de 

lesões características na pele. Por outro lado, a infecção por L. donovani, parasito 

viscerotrópico, não induziu um forte recrutamento de leucócitos no exsudato, sugerindo 

que o parasito desenvolveu uma estratégia para minimizar a resposta inflamatória inicial, 

permitindo uma progressão ilimitada dentro do hospedeiro. No nosso trabalho, a fraca 

indução da migração celular de L. chagasi quando estimulada sozinha, corrobora os 

trabalhos realizados utilizando L. donovani, uma vez que L. chagasi também é um 

parasito com tropismo pelas vísceras. 

Em relação ao perfil celular estudado, L. chagasi foi capaz de induzir uma resposta 

inflamatória caracterizada pelo influxo de neutrófilos, macrófagos e eosinófilos. 

Trabalhos anteriores demonstraram que Leishmania aciona o recrutamento de uma 

população mista de células inflamatórias, como macrófagos, eosinófilos e neutrófilos que 

podem variar entre espécies e cepas (MATTE & OLIVIER, 2002; TEIXEIRA, M.J. et al., 

2005). Apesar de a Leishmania ter como célula hospedeira preferencial o macrófago, ela 

também é capaz de infectar outros tipos celulares como fibroblastos, células dendríticas e 

neutrófilos (BODGAN; ROLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000; AGA et al., 2002; 

PRINA et al., 2004).  

Os neutrófilos foram as principais células recrutadas após os estímulos na bolsa de 

ar, principalmente quando L. chagasi foi associada a sangue e saliva. Vários estudos 

mostram que PMNs são os primeiros leucócitos a aparecerem no local inflamatório 

(revisado por JOCHIM & TEIXEIRA, 2008). Foi demonstrado que neutrófilos também 

podem albergar Leishmania nas primeiras horas ou dias após a infecção (LAUFS et al., 

2002; VAN ZANDGERGEN et al., 2004). A Leishmania é capaz de retardar a apoptose 

de neutrófilos, um mecanismo que envolve a inibição de caspase-3, que é conhecida como 

indutora de apoptose em PMN (AGA et al., 2002). Os parasitos que são ingeridos, mas 

não mortos pelos PMN, nesta fase inicial, podem se beneficiar desta acumulação precoce 

de neutrófilos para o sítio de infecção, como já foi demonstrado para L. major 

(TACCHINI-COTTIER et al., 2000). Além disso, foi relatado também que promastigotas 
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de Leishmania podem induzir a migração de PMN liberando um fator chamado fator 

quimiotático de Leishmania (LCF), que tem potente atividade quimioatraente para 

neutrófilos (VAN ZANDGERGEN et al., 2002).  No nosso estudo, não podemos afirmar 

que o recrutamento destas células para o sítio de inoculação do parasito favoreceu a 

sobrevivência do parasito, podemos apenas especular, uma vez que não foi determinada 

carga parasitária nas células. Por outro lado, neutrófilos atuam como células fagocíticas 

efetoras em leishmaniose, matando Leishmania (PEARSON et al.,1981; CHANG, 1981; 

LIMA et al., 1998). Alguns estudos têm demonstrado que neutrófilos interagem com 

macrófagos pela via CD28-CD80/CD86, resultando em secreção de IFN-γ, que por sua 

vez controlaria o crescimento de Leishmania dentro de macrófagos (VENUPRASAD et 

al., 2002).  

Além disso, L. chagasi associada a sangue e saliva também foi capaz de induzir o 

influxo de muitos eosinófilos para o exsudato da bolsa de ar subcutânea. Foi demonstrado 

que outras espécies de Leishmania, tais como L. major, L. donovani e L. braziliensis 

também são capazes de induzir a migração de eosinófilos (MATTE & OLIVIER, 2002; 

TEIXEIRA, M.J. et al., 2005). O real papel e a importância destas células na leishmaniose 

ainda não foram bem esclarecidos. Sabe-se que assim como os neutrófilos, os eosinófilos 

também são capazes de albergar e matar Leishmania (POMPEU et al., 1991; LIMA et al., 

1998). Os eosinófilos também podem participar da vasodilatação favorecendo a 

alimentação sanguínea do vetor e ao mesmo tempo criar um ambiente inóspito para os 

patógenos transmitidos pelo vetor (BELKAID et al., 2000). Por outro lado, a presença de 

eosinófilos tem sido fortemente relacionada às reações alérgicas e picadas de insetos, 

caracterizada por uma resposta imunológica tipo Th2 (BLANCHARD & 

ROTHENBERG, 2009). Em cães inoculados com a saliva de L. longipalpis foi 

demonstrada a formação de uma resposta inflamatória com a presença de uma intensa 

eosinofilia (PARANHOS et al., 1993). Os eosinófilos também foram observados no 

processo inflamatório que se desenvolveu no local de imunização com a proteína 

recombinante 15 kDa de P. papatasi e também na lesão de camundongos infectados com 

L. braziliensis e saliva de L. longipalpis (DONNELY; LIMA; TITUS, 1998; 

VALENZUELA et al., 2001).  

Nos nossos resultados observamos que a saliva sozinha também foi um importante 

indutor de eosinófilos para o exsudato da bolsa de ar. Em estudos realizados com saliva 

de flebotomíneos foi observado que a exacerbação da infecção também tem sido 

associada à inibição da produção de citocinas do tipo Th1 e aumento na produção de 
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citocinas do tipo Th2 causada pela saliva de P. papatasi (MBOW et al., 1998), indicando 

que no caso da saliva de L. longipalpis pode ter havido influência no tipo de resposta 

imunológica, uma vez que a saliva propicia o recrutamento de eosinófilos, possivelmente 

pela produção de eotaxina, uma quimiocina característica da resposta imunológica do tipo 

Th2. A eotaxina é uma quimiocina inicialmente descrita em modelos de asma em 

roedores, é produzida por células epiteliais e endoteliais estimuladas por citocinas, bem 

como pelos próprios eosinófilos estimulados por IL-3 (GARCIA-ZEPEDA et al., 1996). 

A presença de eosinófilos sugere uma resposta imunológica tipo Th2 induzida pela saliva 

do vetor, e este tipo de resposta facilitaria a sobrevivência da Leishmania nesta etapa 

inicial da infecção.  

O macrófago foi o segundo tipo celular predominante no exsudato da bolsa de ar, 

principalmente quando o estímulo foi com L. chagasi associada a sangue e saliva. 

Macrófagos não servem apenas como células hospedeiras preferenciais, onde os parasitos 

se dividem e proliferam, mas podem atuar também como células apresentadoras de 

antígeno que modulam a resposta imunológica específica, e como células reguladoras da 

infecção, por sua habilidade de fagocitar e matar o parasito (revisado por ALMEIDA et 

al., 2003). Na fase inicial da infecção, a capacidade de macrófagos em responder a sinais 

de ativação do tipo Th1 contra patógenos intracelulares é importante na determinação da 

proliferação ou eliminação do parasito.  

O recrutamento de um número reduzido de macrófagos foi associado com lesões 

menores em um modelo de camundongos imunodeficientes (BARRAL-NETTO et al., 

1995). Diversos trabalhos têm demonstrado que a saliva do vetor pode modular a resposta 

de macrófagos e monócitos para um fenótipo mais permissivo à sobrevivência da 

Leishmania (TEIXEIRA, C.R. et al., 2005; TEIXEIRA, M.J. et al., 2005). A morte 

intracelular da Leishmania pelos macrófagos depende da produção de ROS e NO, como 

já demonstrado (BODGAN; ROLLINGHOFF; DIEFENBACH, 2000). NORSWORTHY 

et al., (2004) estudaram o papel da saliva de L. longipalpis na função dos macrófagos e 

observaram que a saliva suprimiu a produção de NO induzida por L. amazonensis. Outros 

trabalhos também já demonstraram que a saliva inibe a produção de NO, peróxido de 

hidrogênio (H2O2), e a apresentação de antígeno por macrófagos (THEODOS & TITUS, 

1983; TITUS & RIBEIRO, 1990; HALL & TITUS, 1995).  

Sabe-se que os neutrófilos são as primeiras células encontradas em grande número 

no início das infecções por patógenos, ocorrendo depois uma dominante presença de 

macrófagos. A proporção de neutrófilos e macrófagos muda durante as primeiras semanas 
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da infecção e em pouco tempo os neutrófilos diminuem e ocorre um aumento 

concomitante de macrófagos e células dendríticas (revisado por JOCHIM & TEIXEIRA, 

2008). No nosso trabalho, não foi observado um aumento na população de macrófagos, 

como seria esperado após 12h, provavelmente isto pode ser explicado pelo fato de que só 

avaliamos o recrutamento celular até 24h. Em um trabalho realizado por MATTE & 

OLIVIER (2002), os autores mostraram que o número de macrófagos aumentou em torno 

de 50% após 48 horas de infecção por L. donovani. Além disso, no tecido da bolsa de ar 

os macrófagos foram as células predominantes tanto com 12h como com 24h pós-inóculo, 

sugerindo que estas células foram recrutadas, mas podem não ter migrado, como já 

discutido acima, ou migrariam só mais tarde (após 24h), de fato.  

A Leishmania é um parasito intracelular que adota diversas estratégias para 

sobreviver e se replicar dentro do hospedeiro, e a saliva pode representar uma dessas 

estratégias, como vem sendo sugerido por vários trabalhos (revisado por ANDRADE et 

al., 2005). No nosso estudo foi visto que a saliva do vetor, quando inoculada sozinha, 

induz um significante influxo de leucócitos para o exsudato da bolsa de ar. O efeito 

quimiotático para leucócitos, principalmente macrófagos, induzido pela saliva de 

flebotomíneos, já foi descrito anteriormente em modelos de migração celular in vitro com 

a saliva de L. longipalpis e de outras espécies de flebotomíneos como P. duboscqi e P. 

papatasi (ANJILI et al.,1995; ZER et al., 2001).  

Trabalhos recentes sugerem que a saliva de L. longipalpis induz um infiltrado 

inflamatório intenso e difuso caracterizado por neutrófilos, eosinófilos e macrófagos 

observados após 48 horas na derme da orelha de camundongos BALB/c expostos a 

picadas de flebotomíneos não-infectados (SILVA et al., 2005). Entretanto, outro trabalho 

utilizando uma abordagem diferente mostrou que a saliva de L. longipalpis também teria 

atividade anti-inflamatória em um modelo de peritonite imune induzida por ovalbumina 

(OVA). Neste modelo de inflamação, a administração da saliva de L. longipalpis por via 

endovenosa antes do desafio com OVA no peritônio de camundongos imunizados 

resultou em uma redução significativa na migração de neutrófilos e linfócitos T CD4+ e 

CD8+ (MONTEIRO et al., 2005). Talvez esta atividade anti-inflamatória de L. 

longipalpis possa explicar em parte a inibição que ocorreu no recrutamento celular 

quando saliva foi associada à Leishmania. Outra explicação a ser considerada seria algum 

tipo de modulação da resposta inflamatória feita pelo próprio parasito como uma 

estratégia para aumentar sua chance de sobrevivência. 
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Neste trabalho foi possível também observar que o estímulo com sangue do próprio 

animal parece ter um papel mais importante na migração de leucócitos para o sítio 

inflamatório do que a saliva do vetor. Apesar de não termos contado o número de células 

presentes nos 100 µl de sangue inoculados em cada animal, as células coletadas no 

exsudato estimulado pelo sangue foram de fato células que foram recrutadas e não as 

próprias células já presentes no sangue inoculado, uma vez que a cinética das células 

mostrou uma diferença crescente na quantidade celular recrutada nos períodos de tempo 

estudados.  

O sangue induziu recrutamento celular bem precocemente, já a partir das 6 

primeiras horas, e o fenótipo celular apresentado no exsudato deste estímulo foi bem 

semelhante ao do estímulo com L. chagasi associada a sangue e saliva, sugerindo 

sinergismo entre estes estímulos. Alguns trabalhos têm mostrado que mediadores 

inflamatórios sanguíneos podem regular inicialmente a resposta inflamatória que se 

desenvolve após a infecção com Leishmania, principalmente os componentes do 

complemento (revisado por DOMINGUEZ et al., 2003). Após contato com o sangue, as 

promastigotas são opsonizadas pelos fatores do soro do hospedeiro engatilhando a 

ativação do complemento e deposição de C3 nos parasitos (DOMINGUEZ & TORAÑO, 

1999).  No sangue de primatas, as promastigotas opsonizadas com C3b aderem aos 

eritrócitos; ou em sangue de mamíferos não primatas, aderem às plaquetas 

(DOMINGUEZ & TORAÑO, 2001). Promastigotas ligadas a eritrócitos são 

subsequentemente movidas para os leucócitos sanguíneos e os parasitos cobertos por C3b 

são mais facilmente fagocitados pelos PMNs e macrófagos. A ativação da via clássica do 

complemento pela Leishmania com a deposição de C3 na superfície dos parasitos produz 

a C5 convertase que inicia a cascata lítica com a morte do parasito (DOMINGUEZ et al., 

2002). A fagocitose das promastigotas pelas células do hospedeiro nesse período permite 

evitar a lise pelo complemento. E segundo MORENO et al. (2007) esse é o mecanismo 

mais eficiente de invasão das promastigotas no hospedeiro. Esse fato pode explicar a 

importância do sangue em exercer uma indução maior de células, como mecanismo de 

escape e de infecção pelas promastigotas.   

 Em relação à análise histopatológica, foi possível observar o aparecimento de 

edema, hiperemia, hemorragia e fibrina de maneira diferenciada para os estímulos 

utilizados. Sangue sozinho ou associado com L. chagasi induziu maiores alterações nos 

tecidos das bolsas de ar, mostrando que o sangue é um importante elemento indutor de 

resposta inflamatória. Entretanto, L. chagasi em combinação com sangue e com saliva 
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induziu uma significante resposta inflamatória quando comparada com os outros 

estímulos, com presença de edema, hiperemia e hemorragia, corroborando com o maior 

exsudato inflamatório observado com estes três estímulos juntos. Já tinha sido 

demonstrado que saliva de L. intermedia pode induzir alterações inflamatórias, tais como 

edema e hiperemia, na derme da orelha de camundongos BALB/c (MOURA et al., 2007). 

Embora seja outro modelo, estes dados corroboram em parte os nossos achados, 

indicando que sangue e saliva associados à L. chagasi podem induzir um intenso processo 

inflamatório, o que poderá determinar o curso da infecção.    

 Os leucócitos desempenham papel importante tanto na patogênese como na defesa 

do hospedeiro, e o recrutamento de uma específica população celular para o local da 

picada pode determinar o rumo que a infecção tomará nas primeiras horas de contato com 

o parasito. Neste trabalho, observamos que L. chagasi quando inoculada sozinha foi capaz 

de recrutar uma população variada de células, entretanto, grande parte destas células não 

migrou para o exsudato inflamatório, permanecendo no tecido da bolsa de ar. Por outro 

lado, a combinação de L. chagasi com o sangue do hospedeiro e a saliva do vetor resultou 

na exacerbação da resposta inflamatória, influenciando também o perfil celular recrutado 

para o sítio de inoculação, indicando que o sangue e a saliva apresentam um efeito 

sinérgico com a Leishmania na modulação da resposta inflamatória inicial. Nossos 

achados sugerem ainda que Leishmania e os componentes sanguíneos do hospedeiro por 

si só têm potencial para induzir um processo inflamatório que pode favorecer ou não o 

estabelecimento do parasito, e que a saliva é um fator a mais que quando acrescentado ao 

microambiente pode exacerbar esta resposta inflamatória. Vale salientar que sem a saliva 

é possível obter infecção e doença em muitos modelos experimentais de leishmaniose 

(TEIXEIRA, M.J. et al., 2005). Estudos mais detalhados das populações de leucócitos que 

migram para o sítio inicial de inoculação, a produção de citocinas e caracterização do 

fenótipo celular, podem esclarecer novos aspectos envolvidos na sobrevivência da 

Leishmania no hospedeiro ou no estabelecimento de um ambiente hostil para a 

permanência do parasito.  
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8. CONCLUSÕES 

 

Os dados deste trabalho nos permitem concluir que: 

 

8.1. Leishmania chagasi associada a sangue do hospedeiro e saliva do vetor foi capaz de 

induzir uma importante resposta inflamatória, no modelo da bolsa de ar em hamsters, 

caracterizada pela presença de uma população mista de células composta por neutrófilos, 

eosinófilos, macrófagos e linfócitos; 

 

8.2. O sangue do hospedeiro e a saliva do vetor apresentam um efeito sinérgico na 

exacerbação da inflamação provocada por L. chagasi, o que possivelmente deve facilitar 

a entrada dos parasitos nas células recrutadas e a consequente progressão da doença; 

 

8.3. L. chagasi e os componentes sanguíneos do hospedeiro por si só têm potencial para 

induzir um processo inflamatório que pode favorecer ou não o estabelecimento do 

parasito; 

 

8.4. As alterações inflamatórias observadas nos tecidos das bolsas subcutâneas foram 

maiores nos animais que receberam o estímulo com L. chagasi associada ao sangue do 

hospedeiro e a saliva do vetor, condizente com a cinética celular. 
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