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RESUMO

A passagem de imunoglobulinas, antígenos parasitários solúveis 
circulantes, células imunes, citocinas ou outros fatores solúveis através da placenta, 
podem induzir no feto uma resposta imunológica frente a uma infecção homóloga à 
materna, resultando em supressão ou em estimulação da resposta imune. Estudos 
demonstram uma maior susceptibilidade dos machos à infecção por leishmania, 
porém a relação entre o sexo e a susceptibilidade à leishmaniose no subgênero 
Viannia raramente é descrita. Foi avaliada a influência do gênero e da infecção 
materna na resposta à Leishmania braziliensis em filhotes de hamster. Foram 
utilizados trinta e nove filhotes de hamster de mães infectadas e de mães não-
infectadas, de ambos os sexos, com 04 semanas de vida e pesos aproximados, 
infectados com L. braziliensis (MHOM/BR/94/H-3227). Foram estudados o tamanho 
da lesão da pata, a carga parasitária em patas e linfonodos de drenagem, ELISA e 
histopatológico. Após a análise dos dados, concluímos que os filhotes machos 
apresentaram maior susceptibilidade à infecção por L. braziliensis, independente se 
nasceram de mãe infectada ou de mãe não-infectada, apresentando um padrão de 
resposta mais indolente do que as fêmeas. A infecção materna por L. braziliensis em 
hamsters não influenciou o curso da doença na infecção homóloga dos filhotes. A 
resposta inflamatória mais intensa nos filhotes nascidos de mãe infectada 
possivelmente pode ser correlacionada a uma maior indução de moléculas 
inflamatórias, citocinas e quimiocinas, embora isso não tenha sido avaliado no 
presente trabalho.

Palavras-chave: Infecção materna, Leishmania braziliensis, gênero, hamster.



ABSTRACT

Immunoglobulins, soluble parasite circulating antigens, immune cells, 
citokines and other cell-related products can be transferred from infected mothers to 
their young, leading to suppression or stimulation of the immune response to a 
homologous antigen. Several studies demonstrated an increased susceptibility to 
leishmania infection in males, however, a relation between gender and susceptibility 
on the subgenus Viannia is rarely described. The influence of gender and maternal 
infection to the Leishmania braziliensis response in hamster offspring were 
evaluated. Thirty-nine hamster offspring of infected mothers and non-infected 
mothers from both genders, with 04 weeks-old, similar weights and infected with the 
Leishmania braziliensis strain MHOM/BR/94/H-3227 were analyzed. Studies on 
footpad lesion size, parasite load on footpad and draining lymph nodes, ELISA and 
histopathology were conducted. After analyzing the data, we concluded that the male 
offspring had higher susceptibility to infection by L. braziliensis, regardless if they 
were born from an infected mother or a non-infected mother, and had presented a 
more indolent pattern of response than the females. The maternal infection by L. 
braziliensis in hamsters did not influence the course of the disease in the infection 
rate of the offspring. The more intense inflammatory response in the offspring born 
from an infected mother can possibly be correlated to a greater induction of 
inflammatory molecules, cytokines and chemokines, although this has not been 
evaluated in this study.

Keywords: Maternal infection, Leishmania braziliensis, gender, hamster.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Epidemiologia

As leishmanioses estão entre as onze doenças infectoparasitárias de 

maior importância no mundo e a segunda entre as causadas por protozoários, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO/TDR, 2003). Estima-se que 

existam, aproximadamente, 12 milhões de pessoas no mundo com leishmaniose. 

Apesar das medidas adotadas nos programas de controle, a doença vem 

aumentando sua incidência nos últimos anos em várias regiões do globo. Cerca de 

1,5 milhões de novos casos de leishmaniose tegumentar ocorrem por ano e destes 

apenas 600.000 são oficialmente notificados (WHO, 2003). 

No Brasil, a doença é autóctone em todos os estados da Federação 

desde 2003. A região Nordeste é a segunda em prevalência, abrigando cerca de 

26% dos casos em nosso país. De acordo com as estatísticas do Ministério da 

Saúde (MS, 2006), o Ceará é o segundo estado da região Nordeste, e o quinto do 

Brasil, onde mais ocorrem casos de leishmaniose tegumentar, representando 

importante problema de saúde pública. 

A leishmaniose tegumentar americana ocorre em ambos os sexos e em 

todas as faixas etárias, entretanto, na média do nosso país, há predominância em 

maiores de 10 anos, representando 90% dos casos, e no sexo masculino, 74% (MS, 

2007). Além da elevada incidência, a doença assume, nas suas formas 

mucocutânea e cutâneo difusa, importante papel econômico e social por acarretar 

lesões desfigurantes e, muitas vezes, incapacitantes, podendo ser enquadrada 

como doença ocupacional.

1.2 O parasito

Dentro da atual classificação taxonômica proposta pela Sociedade 

Internacional de Protistologistas (ADL et al, 2005), baseada na ultraestrutura, 

genética e biologia molecular, os parasitos protozoários causadores da leishmaniose 
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estão inseridos no supergrupo Excavata, taxons Kinetoplastida, Trypanosomatida, 

gênero Leishmania. O parasito ocorre sob duas formas evolutivas: a forma 

extracelular, denominada promastigota, encontrada no trato digestivo dos vetores, 

flebotomíneos fêmeas do gênero Lutzomyia nas Américas (LAINSON; RYAN; 

SHAW, 1987); e a forma intracelular, denominada amastigota, encontrada 

parasitando as células do sistema fagocítico-mononuclear dos hospedeiros 

mamíferos (ALEXANDER; SATOSKAR; RUSSELL, 1999). 

A forma infectante para o hospedeiro vertebrado é a promastigota 

metacíclica, que se aloja no intestino anterior e faringe de flebotomíneos fêmeas. As 

promastigotas são transmitidas aos hospedeiros vertebrados durante o repasto 

sanguíneo do vetor. Os parasitos entram rapidamente em células do sistema 

mononuclear fagocitário, onde, em 2 a 5 dias, se transformam em amastigotas, 

multiplicando-se por fissão binária. A célula hospedeira termina por romper-se 

liberando as amastigotas que entram nos macrófagos vizinhos ou, por via 

hematogênica, alcançam órgãos distantes (baço, fígado, medula óssea) 

(FERREIRA; FORONDA; SCHUMAKER, 2003).

Os vetores infectam-se ao ingerir células infectadas com amastigotas, 

durante o repasto sanguíneo em hospedeiros vertebrados, Uma vez ingeridas pelos 

vetores, as amastigotas transformam-se em promastigotas que se multiplicam 

rapidamente por divisão binária na luz do intestino dos flebotomíneos. Alguns dias 

depois, as promastigotas sofrem alterações bioquímicas e morfológicas e se tornam 

promastigotas metacíclicas, as formas infectantes. Estas migram para a porção 

anterior do intestino e faringe do vetor, de onde serão regurgitadas no próximo 

repasto sanguíneo (FERREIRA; FORONDA; SCHUMAKER, 2003). (FIGURA 1).

Já foram identificadas 07 espécies de Leishmania envolvidas na 

etiopatogenia da doença cutânea no Brasil, sendo seis do subgênero Viannia e uma 

do subgênero Leishmania. As três principais espécies são: L. (L.) amazonensis, L 

(V.) braziliensis, L (V.) guyanensis, e recentemente foram identificadas nas regiões 

Norte as espécies: L (V) lainsoni, L (V.) naiffi, L (V.) shawi, L (V.) lindenberg (MS, 

2007). No estado do Ceará, a leishmaniose tegumentar apresenta a L. braziliensis

como o principal agente etiológico (VASCONCELOS et. al., 1988). 
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FIGURA 1 – Ciclo de transmissão da leishmaniose. Fonte: Adaptado de “The Walter and 
Elisa Hall Institute of Medical Research” - http://www.wehi.edu.au/research/overview/inf.html <Acesso 
em 14 de setembro de 2008 as 19:00h>

1.3 Manifestações clínicas

A leishmaniose compreende 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 imune do 

hospedeiro, entre outros fatores, pode ter resultados variáveis (LIPODOLVÁ; 

DEMANT, 2006). Estas manifestações clínicas variam desde lesões cutâneas 

simples, que podem ou não ter cura espontânea; casos mais graves, associados 

com disseminação para outros locais da pele ou mucosa, causando grande 

morbidade; como também visceralização dos parasitos, levando à forma visceral que 

pode ser fatal em 90% dos casos, se não tratada apropriadamente (PEARSON; 

SOUSA; JERONIMO, 2005). 
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A leishmaniose tegumentar é dividida em 04 formas clínicas: leishmaniose 

cutânea localizada (única ou múltipla), leishmaniose cutânea difusa, leishmaniose 

mucocutânea e leishmaniose cutânea disseminada (PEARSON; SOUSA; 

JERONIMO, 2005). 

A leishmaniose cutânea localizada (LCL) se apresenta com grande 

variedade de formas clínicas. As úlceras variam em tamanho, podendo ser 

pequenas ou grandes; em quantidade, podendo ser única ou múltiplas e em 

gravidade, podendo cursar com deformidades e mutilações. As lesões geralmente se 

localizam nas áreas expostas do corpo, são indolores, bem definidas, possuem 

bordos elevados e fundo granuloso. Lesões satélites podem ocorrer. O curso da 

doença, na maioria das vezes, é autolimitado (PEARSON; SOUSA; JERONIMO, 

2005). 

A LCL causada por L. braziliensis pode apresentar linfadenopatia regional 

precedendo a formação de lesões em até uma a doze semanas. Seu quadro 

costuma cursar com sintomas inespecíficos como astenia, anorexia, perda de peso e 

febre baixa. A partir do momento em que as lesões ulcerosas se desenvolvem, os 

sintomas inespecíficos e a linfadenopatia costumam regredir (PEARSON; SOUSA; 

JERONIMO, 2005). A esta apresentação clínica, com presença de linfadenopatia, 

denominamos Forma Bubônica, descrita no Ceará por Sousa et al (1995) e na Bahia 

por Barral et al (1995). 

A cepa H3227 da L. braziliensis, isolada em nosso estado e utilizada em 

nosso estudo, está envolvida na patogênese da Forma Bubônica. Esta cepa induz a 

apresentação de formas clínicas crônicas, mais virulentas e com o desenvolvimento 

de úlceras de tamanho grande, diferente de outras cepas de L. braziliensis no Brasil, 

como a BA788, isolada na Bahia, demonstrando que cepas diferentes de um mesmo 

parasito podem modificar a forma e a apresentação clínica de uma doença 

(TEIXEIRA et al., 2005). 

A leishmaniose cutânea difusa caracteriza-se por não apresentar lesões 

ulceradas. Sua lesão primária é uma pápula, de onde irão se desenvolver lesões 

satélites que se disseminarão em nódulos, principalmente na face e nas 

extremidades. Sua evolução é indolente e pode perdurar por toda a vida do paciente 

(PEARSON; SOUSA; JERONIMO, 2005).



18

A leishmaniose mucocutânea, ou espúndia, é caracterizada por lesão na 

mucosa nasal, que pode expandir e acometer palato mole e duro, úvula, faringe, 

gengivas e lábio superior. Essas lesões contêm um número reduzido de parasitos e 

grande quantidade de linfócitos e monócitos no seu infiltrado inflamatório. Apresenta 

grande morbidade por apresentar lesões desfigurantes e com elevado potencial de 

gravidade, evoluindo com perfuração do septo nasal em 42% dos casos, podendo 

afetar a mucosa traqueobrônquica e esôfago.(PEARSON; SOUSA; JERONIMO, 

2005; MARSDEN, 1986; BITTENCOURT; BARRAL, 1991).

A leishmaniose cutânea disseminada apresenta-se, tipicamente, com 

lesões acneiformes, papulares, nodulares ou ulceradas, em grande quantidade. 

Parasitos são raros e envolvimento de mucosa é comum. Esta forma da doença é 

característica de nosso país e geralmente está presente em hospedeiros 

imunocompetentes (PEARSON; SOUSA; JERONIMO, 2005).

1.4 Imunologia da infecção

A resposta imune do hospedeiro inicia-se quando o inseto vetor introduz 

sua curta probóscida na derme-epiderme do hospedeiro vertebrado, atingindo os 

vasos dérmicos superficiais e, associado à ação enzimática da hialuronidase salivar, 

dá origem a um lago sanguíneo hemorrágico. A saliva do flebotomíneo contém 

substâncias que facilitam a inoculação do parasito e sua veiculação à corrente 

sanguínea do hospedeiro vertebrado, como os potentes vasodilatadores maxadilan e 

adenosina, além de antiagregantes plaquetários, apirase e prostaglandina E2 

(vasodilatador e imunossupressor). Como conseqüência haverá a inibição da 

cascata de coagulação, reduzindo a inflamação e sensibilização do hospedeiro, 

impedindo, assim, que seus mecanismos de defesa sejam ativados pelo sistema 

complemento, trombinas, cininas, plaquetas, anticorpos, fagócitos, etc (ALMEIDA et 

al., 2003).

Quando as leishmanias são lançadas no lago sanguíneo no hospedeiro 

vertebrado, as primeiras células a migrarem para o sítio de infecção são os 

neutrófilos; os macrófagos e monócitos só farão parte deste sítio após 2 a 3 dias. A 

leishmania é capaz de adiar a apoptose dos neutrófilos, que pela indução das 
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quimiocinas MIP-1α e MIP-1β, vão recrutar macrófagos e permitir sua fagocitose, 

através da apresentação de fostatidil-serina na superfície da célula apoptótica. A 

ingestão de neutrófilos apoptóticos não ativa a função microbicida do macrófago 

fazendo com que a leishmania permaneça viável dentro do macrófago (AWASTHI; 

MATHUR; SAHA, 2004). 

São encontrados, na forma promastigota da leishmania, fatores de 

virulência que possibilitam a invasão e o estabelecimento da infecção no hospedeiro 

vertebrado. Os principais são o liposfosfoglicano (LPG) e a glicoproteína de 

superfície gp63. O LPG é sintetizado pelas promastigotas, e quando há 

transformação para amastigotas sua estrutura bioquímica é alterada e sua 

quantidade é reduzida. A principal função do LPG é se ligar às moléculas integrinas 

de superfície nos macrófagos, p150,95 e CR3, facilitando a captura da promastigota 

por essas células, inibindo, em seu interior, a fusão fagossomo-endossomo, e assim 

inibindo a biogênese fagolisossomal. A nível celular, o LPG inibe a atividade 

enzimática da proteína cinase C (PKC) e a quelação do cálcio, hidrolisando a 

atividade das enzimas lisossomais. No flebotomíneo, o LPG aumenta o poder de 

adesão das promastigotas no epitélio do intestino, protegendo-as das enzimas 

digestivas. A gp63 protege as promastigotas de enzimas hidrolíticas no intestino 

médio do inseto vetor e no fagolisossomo do macrófago, inibe, também, a lise pelo 

complemento e promove a opsonização da promastigota pelo macrófago clivando 

C3b em C3bi (AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004; MATLASHEWSKI, 2001; 

ZAMBRANO-VILLA et al, 2002). 

Após a internalização dos parasitos pelos fagossomos dos macrófagos, e 

da fusão com os lisossomos e endossomos, formando os fagolisossomos, as formas 

promastigotas metacíclicas rapidamente transformam-se em amastigotas, formas 

mais resistentes à destruição pelas defesas do hospedeiro, adaptando-se ao pH 

ácido do meio (ZAMBRANO-VILLA et al, 2002). Outros mecanismos de 

sobrevivência da leishmania no interior dos macrófagos são a inibição da apoptose 

através da estimulação de GM-CSF e TNF-; a inibição da apresentação do 

antígeno por moléculas MHC através do glicosilinositolfosfolipídeo; e a liberação de 

PGE 2 e TGF-, bloqueando a função macrofágica (ZAMBRANO-VILLA, et al. 2002).

A resposta imune específica da leishmaniose é basicamente mediada por 

células T CD4+ , que vão liberar citocinas após apresentação de antígenos pelas 
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células de Langerhans, nos linfonodos regionais. A diferenciação em resposta Th1 

ou Th2, respectivamente resistência/cura ou susceptibilidade/cronicidade à infecção, 

parece ser multifatorial, envolvendo o tipo de célula apresentadora de antígeno, os 

níveis de citocinas endógenas e a natureza do antígeno reconhecido. Na 

leishmaniose cutânea há predominância da resposta Th1 (SACKS; NOBEN-

TRAUTH, 2002).

Na diferenciação para resposta Th1, a leishmania liga-se a receptores 

“tool-like” (TLR) nas células apresentadores de antígeno, macrófagos e células 

dendríticas, ativando a secreção de IL-12. Estas células quando se ligam a células 

TCD4+ estimuladas por antígeno, ativam a transcrição do fator STAT-4, promovendo 

a diferenciação das células T em Th1 (ABBAS; LICHTMAN, 2005). IL12 exerce 

papel fundamental na construção da resposta Th1, sendo essencial para a ativação 

de linfócitos T e posterior secreção de IFN-, levando a ativação de macrófagos e 

produção de moléculas leishmanicidas (OLIVIER; GREGORY; FORGET, 2005). A 

resposta Th1 é principalmente comandada por IFN-γ, responsável pela atividade 

leishmanicida do macrófago, além de estimular a produção de anticorpos 

opsonizantes e fixadores do complemento, promotores de fagocitose. As 

leishmanias, após a penetração no macrófago, induzem a produção de TNF- que 

potencializará o IFN- na ativação macrofágica. São secretados, também, radicais 

livres de oxigênio e óxido nítrico (NO), em resposta ao IFN-γ e TNF-, e enzimas 

lisossomais no interior do macrófago, contribuindo para a ação leishmanicida deste 

(AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004; ABBAS; LICHTMAN, 2005; BARRAL-NETO et 

al, 1998).

A resposta Th2 dá-se, principalmente, pela presença de IL10. Esta 

citocina é secretada por macrófagos, células dendríticas e linfócitos T, sendo 

responsável pela diminuição da apresentação de antígeno pelo macrófago, inibição 

da produção de citocinas por células Th1 e NK e supressão da atividade microbicida 

pelo macrófago envolvendo NO. Estão envolvidas, também, no processo IL-4, TGF-

β e PGE2. IL-4 é uma citocina produzida por linfócitos, não por macrófagos, que 

promove a diferenciação em resposta Th2 e colabora na progressão da doença

(SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004). TGF- induz 

retardo na expressão da óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e na atividade das 

células NK nos linfonodos, inibindo a ação macrofágica microbicida e a produção de 
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IFN- pelas células NK. PGE2 é gerada por macrófagos e causa inibição da 

proliferação macrofágica e a supressão de TNF-, IL1 e radicais livres de oxigênio 

(OLIVIER; GREGORY; FORGET, 2005).

1.5 Interação materno-fetal

A interação imunológica entre mãe e feto, em qualquer infecção, é 

complexa, podendo haver passagem de imunoglobulinas, antígenos parasitários 

solúveis circulantes, células imunes, citocinas ou outros fatores solúveis através da 

placenta. Essa complexidade se deve à barreira placentária, que restringe 

parcialmente a passagem de substâncias para o feto (CARLIER; TRUYENS, 1995). 

Evidências experimentais e clínicas têm demonstrado que a transferência 

de imunidade transplacentária é predominantemente humoral, ou seja, por 

anticorpos. Entretanto, não há nenhuma evidência de que tais anticorpos sejam 

fatores funcionalmente protetores para o hospedeiro na leishmaniose. A possível 

passagem de fatores solúveis, tais como antígenos, pode induzir no feto uma 

resposta imunológica frente a uma infecção homóloga à materna, resultando numa 

supressão ou numa estimulação da resposta imune, levando à progressão ou 

limitação da infecção, respectivamente (CARLIER; TRUYENS, 1995).

Antígenos solúveis existem no plasma de hospedeiros naturalmente ou 

experimentalmente infectados com uma variedade de infecções parasitárias. Têm 

sido relatados antígenos circulantes em soro de pacientes com doença de Chagas 

(ARAUJO; CHARI; DIAS, 1981), no plasma de camundongos infectados com T. cruzi

(ARAUJO, 1976; GOTTLIEB, 1977) e antígenos de Plasmodium em pessoas 

doentes de Malária (WILSON; VOLLER, 1970). De forma semelhante, antígenos de 

toxoplasma têm sido identificados no soro de animais infectados com Toxoplasma 

gondii (RAIZMAN; NEVA, 1975). 

Em um estudo com leishmaniose, antígenos solúveis liberados por 

amastigotas de L. donovani foram encontrados presentes no soro de cães infectados 

(NATTAN-LARRIER; GRIMARD-RICHARD, 1933) e em outro estudo, 

imunocomplexos solúveis, contendo anticorpos anti-leishmania foram demonstrados 
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em soros de pessoas com leishmaniose visceral (CASALI; LAMBERT, 1979). 

Fatores metabólicos idênticos aos fatores excretados nos sobrenadantes de culturas 

de promastigotas de Leishmania foram identificados no baço de hamsters 

extremamente parasitados com L. donovani (SCHNUR; ZUCKERMAN; 

GREENBLAT, 1972). 

Sensibilização pré-natal do feto a antígenos específicos pode ocorrer 

durante uma gravidez aparentemente normal (CRAMER; KUNZ; GILL, 1974; 

HERMAN; NOLAN; FAHEY, 1982), na qual antígenos dentro da mãe podem ser 

transferidos para o bebê e podem levar à supressão ou aumento da resposta imune 

a antígenos homólogos. Estudos com camundongos C57BL/6 infectados com L. 

major demonstraram que grávidas possuíam uma diminuição nos níveis de 

estrógeno e eram associadas a uma maior susceptibilidade ao parasito (KRISHNAN, 

1996).

Há relatos raros de transmissão congênita de leishmaniose visceral em 

humanos, envolvendo grávidas não tratadas, sintomáticas ou não. O tratamento 

durante a gravidez preveniu a transmissão da leishmaniose para o feto. (FIGUEIRÓ-

FILHO et al, 2004)

A gravidez interage com o sistema imune de forma importante, 

influenciando a predisposição e a evolução de doenças parasitárias concomitantes. 

A gravidez favorece a sobrevivência dos parasitos que necessitam da resposta Th1 

para seu controle. Infecções parasitárias que induzem forte resposta Th1, 

conseqüentemente vão afetar negativamente a gravidez, levando à perda fetal. Tal 

fato é bem demonstrado em camundongos fêmeas grávidas e infectadas por 

Toxoplasma gondii, onde a resposta Th1 é diminuída, demonstrando uma menor 

capacidade de produzir IFN-, e uma maior mortalidade materna em comparação 

com camundongos fêmeas não-grávidas. Durante a gravidez há uma tendência para 

resposta Th2 local, com os tecidos fetoplacentários de murinos produzindo 

espontaneamente as interleucinas associadas à resposta Th2, tais como IL-4, IL-5 e 

IL-10. Evidências atuais sugerem que o principal mediador desta resposta é a 

progesterona, que tem evidenciado promover a expansão de células Th2 e a 

produção de IL-4 por clones Th1. IL-4 vai, principalmente, favorecer a produção de 

isotipos de anticorpos que não conseguem fixar o complemento, assegurando que 
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anticorpos produzidos contra antígenos paternos não sejam prejudiciais ao 

trofoblasto (ROBERTS; WALKER; ALEXANDER, 2001).

1.6 Sexo e susceptibilidade à infecção

Existem vários estudos que demonstram maior freqüência de 

leishmaniose no sexo masculino. Há controvérsia se tal fato ocorreria pela maior 

exposição do homem ao risco no meio ambiente, ou se existiria algum fator 

relacionado ao sexo que induziria essa susceptibilidade (ROBERTS; WALKER; 

ALEXANDER, 2001).

O aumento da susceptibilidade à infecção é uma das principais causas de 

altas taxas de mortalidade, por doenças parasitárias, nos homens quando 

comparados às mulheres. Uma maior tendência à infecção em machos é observada 

quando se trata de parasitos protozoários e nematódeos. Das 58 espécies de 

parasitos – protozoários, nematódeos, trematódeos, cestódeos e artrópodes – nas 

quais diferenças entre sexos são reportadas, há uma tendência para infecção no 

sexo masculino em 84,5% (KLEIN, 2004).

A prevalência e a intensidade da infecção causada por parasitos são 

maiores em hospedeiros vertebrados machos do que em fêmeas quando se tratam 

de Leishmania, Plasmodium, Entamoeba, Necator e Schistosoma. Nas infecções por 

Leishmania e Plasmodium, o macho apresenta maior susceptibilidade e maior 

parasitemia do que a fêmea. Na infecção por estes parasitos, a castração do macho 

reduz, enquanto que a administração exógena de testosterona aumenta, a 

susceptibilidade à infecção e consequente mortalidade do hospedeiro (KLEIN, 2004).

Estudos que abordam a relação entre o gênero sexual e a 

susceptibilidade à leishmaniose em modelos experimentais são raros, principalmente 

envolvendo o subgênero Viannia. Foi demonstrado que hamsters machos são mais 

susceptíveis a desenvolverem lesões maiores e mais graves do que as fêmeas 

quando infectados com L (V.) panamensis e L (V.) guyanensis. Porém, quando 

administrada testosterona nas fêmeas, estas desenvolveram lesões de mesma 

magnitude (TRAVI et al, 2002). Estudos envolvendo L. major em camundongos são 

mais consistentes e comprovam a maior susceptibilidade do macho à infecção, 
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sendo esta mais virulenta, pelo efeito da testosterona na imunossupressão da 

resposta celular (MOCK; NACY, 1988).

1.7 Modelo experimental

O modelo experimental continua sendo o melhor para a caracterização da 

doença e seu impacto no hospedeiro. O principal pré-requisito para a escolha do 

modelo é a sua semelhança fisiológica com o humano e sua facilidade de manuseio. 

O hamster e o camundongo são os dois animais em que os modelos da infecção e 

da quimioterapia para Leishmania são mais estudados e melhores documentados 

(AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004).

O modelo experimental com hamster é muito utilizado para o isolamento 

de cepas em laboratório. O hamster dourado, Mesocricetus auratus, vem sendo 

amplamente utilizado em pesquisa envolvendo a leishmaniose tegumentar por ser 

susceptível a todas as espécies do subgênero Viannia e por desenvolver uma 

infecção muito similar à humana, resultando em lesões crônicas, mas controladas, 

podendo haver metástases com algumas cepas (OLIVEIRA et al, 2004b; TRAVI; 

REY-LADINO; SARAIVA, 1988; REY et al., 1990; HOMMEL et al, 1995). 

Algumas variáveis como a presença de saliva do flebotomíneo e o sítio de 

inoculação podem influenciar na característica da lesão, na rapidez do 

desenvolvimento e do desfecho da doença. A persistência da doença e suas 

conseqüências, como a formação de lesões metastáticas e/ou visceralização, típicas 

da L. braziliensis, podem ser vistas após três meses de infecção, no modelo com 

hamster. Deste modo, podemos acompanhar a cronicidade natural da doença 

durante longos períodos de tempo (OLIVEIRA, et al.,2004a).

Em resumo, o hamster apresenta uma forma preditiva da doença, após a 

infecção por espécies de Leishmania do subgênero Viannia (SACKS, D.; NOBEN-

TRAUTH, caracterizada por rápido desenvolvimento da lesão, e sob particulares 

condições experimentais, disseminação e metástase cutânea (OLIVEIRA, et al. 

2004b), fazendo do mesmo um modelo ideal para o estudo em questão.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Avaliar a influência do gênero e da infecção materna na resposta à

Leishmania braziliensis em filhotes de hamster. 

2.2 Objetivos específicos

Em filhotes de hamsters, nascidos ou não de mãe infectada por 

Leishmania braziliensis, e submetidos à infecção homóloga:

- avaliar tamanho da lesão;

- determinar a carga parasitária na lesão e no linfonodo de drenagem;

- quantificar anticorpos anti-leishmania;

- comparar a infecção, em relação ao gênero.



26

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Animais

Foram utilizados trinta e nove filhotes de hamster, de ambos os sexos, 

com 04 semanas de vida e pesos aproximados, provenientes do Biotério do 

Departamento de Patologia e Medicina Legal – DPML/UFC. Os animais foram 

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

libitum. Os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com o Manual 

de Princípios Éticos na Experimentação Animal, CPqGM – FIOCRUZ/BA (PAIVA, 

2002). 

3.2 Parasito

Foi utilizada a cepa de L. braziliensis (MHOM/BR/94/H-3227), isolada de 

um paciente do estado do Ceará com a forma cutânea da doença, caracterizada por 

PCR (OLIVEIRA et al., 2004a). A cepa foi mantida com passagens periódicas em 

hamsters, para manutenção da virulência, e utilizada 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).

3.3 Infecção experimental

Hamsters fêmeas, com 30 dias de vida, foram infectadas com 

promastigotas de L. braziliensis na concentração de 108/20l em fase estacionária 

de crescimento, por via subcutânea no coxim da pata posterior direita. Aos 30 dias 

de infecção, as fêmeas que possuíam lesão em pata e um grupo de fêmeas sadias 

de mesma faixa etária, foram colocadas para cruzar e seus filhotes foram utilizados 

para compor os grupos experimentais especificados a seguir.
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Para o experimento, os animais foram divididos em dois grupos: o 

primeiro foi constituído de filhotes nascidos de mães infectadas com L. braziliensis 

(20) e o segundo foi de filhotes nascidos de mães sadias, não infectadas (19). Em 

cada grupo, seus componentes foram divididos eqüitativamente entre machos e 

fêmeas. Os filhotes, quando completaram trinta dias de nascimento, foram 

desmamados e submetidos à infecção com a mesma cepa e seguindo a mesma 

técnica utilizada nas mães. 

3.4 Avaliação da evolução da infecção

3.4.1 Medição de patas

Foram realizadas medidas semanais das patas posteriores direita e 

esquerda, utilizando um paquímetro de escala circular (Mitutoyo, Japão), durante 

dezoito semanas, para avaliação do tamanho das lesões. Foi considerada como 

lesão a diferença entre a pata infectada e a contralateral não infectada.

3.4.2 Dosagem de anticorpos anti-leishmania

O soro separado do sangue retirado do plexo orbital dos animais foi 

utilizado para a quantificação de anticorpos anti-leishmania, através do teste

imunoenzimático ELISA. Utilizaram-se soros de cinco períodos: no momento 

imediatamente anterior à infecção, na quarta, oitava, décima-segunda e décima-

sexta semanas pós-infecção. O teste ELISA utilizado foi uma modificação de um 

procedimento reportado para uso em cães (EVANS et al. 1990), em que a Proteína 

A conjugada com peroxidase foi usada como segundo anticorpo (GODING, 1978). 

Foi adicionado antígeno de leishmania, na concentração de 10µg/ml, a placas de 96 

poços de fundo chato e incubadas a 4°C por 18 horas, sendo então lavadas após 

incubação com SBF a 4%. Foram adicionados os soros dos animais na diluição de 

1:100 e incubados a 37°C por 60 minutos. Os anticorpos foram detectados por 

Proteína A conjugada com peroxidase, diluído de 1:8000, e a reação do substrato 
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ativado da enzima medido em espectrofotômetro com comprimento de onda de 

450nm (Titertek Multiscan, Flow). Cada placa continha poços com controles 

positivos, negativos e branco (sem antígeno). O ponto de corte (cut off) foi 

determinado utilizando-se a média das absorbâncias dos soros de hamsters sadios 

(controle negativo) mais três vezes o desvio padrão.

3.4.3 Carga parasitária

A carga parasitária foi quantificada através da técnica de diluição limitante 

(TITUS et al., 1985). Grupos de 8 a 10 animais infectados foram anestesiados com 

solução de xilazina e ketamina, intramuscular, e sacrificados com solução saturada 

de halotano via inalatória, com 05, 09 e 17 semanas pós-infecção. Após o sacrifício, 

foram imediatamente retirados, sob técnica asséptica, o linfonodo poplíteo drenante 

e a pata infectada. As amostras foram isoladas assepticamente, maceradas em 2mL 

de meio Schneider e deixadas em repouso por 5 min. A partir dessa suspensão de 

células, foram feitas diluições seriadas em Schneider suplementado com SBF 10% e 

urina humana estéril 2% e distribuídas 100 l destas diluições em placas de 96 

poços, fundo chato, 6 poços por diluição. As placas foram vedadas, incubadas a 

250C e observadas em microscópio óptico invertido (AusJena, Alemanha) de 3 em 3 

dias, por até 03 semanas, para o registro das diluições que continham 

promastigotas. 

3.5 Análise histopatológica das lesões

Foram coletadas amostras de pata infectada de filhotes de mães sadias e de 

filhotes de mães infectadas no período de 18 semanas pós-infecção e de um grupo 

de animais sadios (controle não infectado). As amostras foram fixadas em formol 

tamponado a 10%, descalcificadas em EDTA 4%, processadas e incluídas em 

parafina. O material foi cortado em secções de espessura de 5-6µm e corado pela 

hematoxilina-eosina. As alterações microscópicas foram observadas e analisadas, 
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levando em conta os seguintes parâmetros: exsudato celular, destruição tissular, 

eosinófilos, neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, macrófagos, células gigantes, 

granulomas organizados, granulomas não-organizados, edema, psamomas, fibrose 

e parasitismo. Cada parâmetro foi avaliado segundo presença ou ausência do 

evento através de escores: 0 (ausência), 1 (presença de 1-25%), 2 (presença de 25-

50%), 3 (>50%).

3.6 Análise estatística

O número de parasitos presentes nas lesões e linfonodos drenantes foi 

determinado pela análise do qui-quadrado mínimo aplicada à distribuição de Poisson 

(TASWELL, 1984). A análise dos parâmetros do histopatológico foi feita levando em 

conta o somatório dos escores de cada animal. Os dados referentes à carga 

parasitária, tamanho das lesões, ELISA e histopatológico foram analisados utilizando 

o teste Mann-Whitney do programa GraphPad Prism, versão 4.0 para Windows 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Em todos os testes utilizados, a 

significância mínima foi aceita quando p < 0,05.
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3.7 Desenho Experimental

FIGURA 2 - Desenho experimental. a.i. antes da infecção, p.i. pós-infecção.
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4 RESULTADOS

Avaliando o tamanho das lesões de pata, os resultados mostraram que 

não houve diferença estatística entre os filhotes de mães sadias (FMS) e os filhotes 

de mães infectadas (FMI) (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 - Avaliação do tamanho da lesão de pata em hamsters infectados por 
Leishmania braziliensis, filhotes de mãe sadia (FMS) e filhotes de mãe infectada 
(FMI). Cada ponto representa a média aritmética do tamanho da lesão ± E.P. N=20 
(1ª a 5ª semanas); n=16 (7ª e 8ª semanas); n=12 (12ª a 17ª semanas); n=6 (18ª 
semana). 

Na avaliação da carga parasitária foi observada diferença estatisticamente 

significante no número de parasitos no linfonodo de drenagem nos filhotes de mães 

sadias, em comparação com os filhotes de mãe infectada na 5a semana de infecção 

(p< 0,05). Tal fato não foi observado na 9a e 17a semanas (FIGURA 4A). O mesmo 

padrão foi encontrado quando avaliadas as patas infectadas de ambos os grupos 

(FIGURA 4B).

2A2B
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FIGURA 4 - Carga parasitária de hamsters infectados por Leishmania braziliensis, 
filhotes de mãe sadia (FMS) e filhotes de mãe infectada (FMI), durante o período de 
5, 9 e 17 semanas. 4A. Linfonodo de drenagem, 4B. Pata infectada. Os dados estão 
representados com a sua média + EP. Foram utilizados de 4 a 5 animais em cada 
grupo. * Diferença estatisticamente significante (p<0,05) da carga parasitária entre 
os grupos FMS x FMI.

Foram detectados anticorpos anti-leishmania no soro de filhotes de mães 

sadias e de mães infectadas na 4ª semana de infecção, com leve predomínio em 

filhotes de mãe infectada. A diminuição dos títulos decresce mais lentamente neste 

grupo, proporcionando uma diferença estatisticamente significante na 8ª semana 

(FIGURA 5).

4A

4B
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FIGURA 5 - Quantificação de anticorpos anti-leishmania em soro de hamsters 
infectados por Leishmania braziliensis, filhotes de mãe sadia (FMS) e filhotes de 
mãe infectada (FMI). Cada ponto representa a média aritmética da absorbância ± 
E.P. N=20 (antes da infecção e na 4ª semana pós-infecção); n=15 (8ª semana pós-
infecção); n=10 (12ª e 16ª semana pós-infecção). * Diferença estatisticamente 
significante (p<0,05) da absorbância entre os grupos FMS x FMI.

Analisando a reação inflamatória das patas nos diferentes grupos do 

estudo, na 18a semana pós-infecção, verificou-se que tanto FMS quanto FMI 

apresentaram moderado exsudato celular, variando de discreto a intenso (TABELA 

1), com reação granulomatosa permeada por plasmócitos e granulócitos. A presença 

de neutrófilos estava sempre associada a focos de necrose e presença de corpos 

apoptóticos. A presença de amastigotas foi observada em todos os animais, bem 

como corpos psamomatosos dentro de macrófagos e indícios de resolução 

representados por fibrose e neoformação vascular. No entanto, pode-se discriminar 

pequenas diferenças entre os dois grupos. O grupo FMS apresentou exsudato com 

menos macrófagos e plasmócitos que os FMI. 
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TABELA 1 - Avaliação da histopatologia de lesão de pata na 18a semana de 
infecção por Leishmania braziliensis, em filhotes de mãe infectada (FMI), filhotes de 
mãe sadia (FMS) e controle (CON).
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FMI 2 1 0 0 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1

FMI 3 1 1 0 1 2 2 3 1 1 1 2 0 1

FMI 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 0

FMI 3 1 0 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1

FMI 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1

FMS 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0

FMS 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0

FMS 3 1 0 0 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1

FMS 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0 2 3 2 0

FMS 2 1 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 1 0

CON 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cada valor representa o escore calculado da observação das lâminas. 0: ausência do 
evento, 1: presença de 1-25%, 2: presença de 25-50%, 3: >50%.

Embora ambos os grupos apresentassem expressiva quantidade de 

granulomas, o índice granuloma organizado/não-organizado foi maior nos filhotes de 

mãe sadia, associado a menor parasitismo. Associado a este achado pode-se 

constatar que houve menor parasitismo nos FMS (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 – Avaliação da reação inflamatória na lesão de pata na 18a semana de 
infecção por Leishmania braziliensis, filhotes de mãe sadia (FMS) e filhotes de mãe 
infectada (FMI). Cada barra representa a média aritmética dos escores 
apresentados na TABELA 1.

A avaliação da reação inflamatória presente na lesão de pata na 18a

semana de infecção, levando em conta todos parâmetros avaliados conjuntamente, 

demonstrou resposta mais proeminente em filhotes de mãe infectada quando 

comparados aos filhotes de mãe sadia (p<0,05) (FIGURA 7).
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FIGURA 7 – Avaliação da reação inflamatória, pelo escore total, na lesão de pata na 
18a semana de infecção por Leishmania braziliensis, filhotes de mãe sadia (FMS) e 
filhotes de mãe infectada (FMI). Cada ponto representa o somatório dos escores 
referentes aos diversos parâmetros inflamatórios discriminados na TABELA 1 e sua 
mediana associada. * Diferença estatisticamente significante (p<0,05) do somatório 
dos escores entre os grupos FMS x FMI.
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Nova avaliação da infecção dos filhotes de hamster por L. braziliensis foi 

realizada dividindo os grupos por gênero. Os resultados das medidas de lesão de 

pata mostraram que os filhotes do sexo masculino apresentaram lesões maiores, 

estatisticamente significantes na 2a (p<0,005), 5a, 9a, 10a e 18a semanas (p<0,05), 

quando comparados aos filhotes do sexo feminino, independente se eram FMI ou 

FMS. (FIGURA 8)
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FIGURA 8 - Avaliação do tamanho da lesão de pata em hamsters infectados por 
Leishmania braziliensis, filhotes do sexo masculino (Machos) e filhotes do sexo 
feminino (Fêmeas). Cada ponto representa a média aritmética do tamanho da lesão 
± E.P. N=20 (1ª a 5ª semanas); n=16 (7ª e 8ª semanas); n=12 (12ª a 17ª semanas); 
n=6 (18ª semana). * Diferença estatisticamente significante (p<0,05) do tamanho da 
lesão entre os grupos Machos x Fêmeas. ** Diferença estatisticamente significante 
(p<0,005) do tamanho da lesão entre os grupos Machos x Fêmeas.

Analisando a carga parasitária, em relação ao gênero, não foi observada 

diferença estatisticamente significante no número de parasitos no linfonodo de 

drenagem nos filhotes do sexo masculino quando comparados com os filhotes do 

sexo feminino (FIGURA 9A). O mesmo padrão foi encontrado quando avaliadas as 

patas infectadas de machos e fêmeas (FIGURA 9B).
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FIGURA 9 - Carga parasitária de hamsters infectados por Leishmania braziliensis, 
filhotes de sexo masculino (Machos) e filhotes do sexo feminino (Fêmeas), durante 
o período de 5, 9 e 17 semanas. 9A. Linfonodo de drenagem, 9B. Pata infectada Os 
dados estão representados com a sua média + EP. Foram utilizados de 4-5 animais 
em cada grupo.

Avaliando os resultados do ELISA, quando se separam os grupos por 

gênero, foram detectados anticorpos anti-leishmania, em ambos os grupos, na 4ª 

semana de infecção, com discreto predomínio em fêmeas, e nos filhotes do sexo 

masculino na 8a semana. Porém, não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (FIGURA 10)
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FIGURA 10 - Quantificação de anticorpos anti-leishmania em soro de hamsters 
infectados por Leishmania braziliensis, filhotes do sexo masculino (Machos) e 
filhotes do sexo feminino (Fêmeas). Cada ponto representa a média aritmética da 
absorbância ± E.P. N=20 (antes da infecção e na 4ª semana pós-infecção); n=15 (8ª 
semana); n=10 (12ª e 16ª semana pós-infecção).
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5 DISCUSSÃO

Durante a gravidez a resposta imune é modulada para evitar efeitos 

deletérios ao feto. É amplamente aceito que a gestação está associada à imunidade

celular diminuída, apresentando baixa expressão de citocinas proinflamatórias e de 

ativação de células NK, evitando a ocorrência de abortos. Porém, a diminuição da 

resposta imune adaptativa torna as fêmeas grávidas mais susceptíveis a uma 

extensa variedade de patógenos, entre eles a L. major (OSORIO et al., 2008). 

Camundongos fêmeas grávidas, infectadas por L. major, desenvolvem doença mais 

grave que os controles não-grávidos, associando tal fato ao desenvolvimento de 

resposta Th2 (KRISHNAN et al., 1996).

Osório et al. (2008) demonstraram que durante os estágios iniciais da 

infecção por L. panamensis, hamsters fêmeas grávidas foram capazes de controlar a 

infecção por leishmania mais efetivamente que hamsters não-grávidas. Tal controle 

deveu-se ao aumento da resposta inata, demonstrado pelo aumento da produção de 

NO e de morte parasitária por macrófagos e neutrófilos durante a primeira semana 

de infecção. Tanto a gravidez, quanto a infecção, aumentaram a expressão de iNOS 

e a produção de NO localmente (sítio de inoculação e linfonodo de drenagem) e 

sistemicamente (macrófagos peritoneais e neutrófilos do sangue periférico).

Diante do exposto acima, pode-se inferir que há diferença entre o tempo 

de infecção e o tipo de resposta imune em grávidas. Durante os estágios iniciais, 

principalmente na primeira semana de infecção, há predominância da resposta inata, 

com o aumento da expressão de NO e da ação de neutrófilos e macrófagos, levando 

a uma melhor resposta leishmanicida, enquanto na infecção crônica encontramos 

predominância da resposta Th2 e maior susceptibilidade à infecção (OSORIO et al, 

2008).

Na gravidez, os níveis de progesterona, estrógeno e testosterona 

apresentam-se bastante elevados. A expansão da resposta Th2 é primordialmente 

causada pela progesterona. Em camundongos, a progesterona inibe a produção de 

NO por macrófagos e a produção de células T pelo timo. O estrógeno aumenta a 

atividade das células B, a produção de anticorpos, promove a produção de IgM e 

IgG no baço pelas células B induzidas por IL2, enquanto regula para baixo a 
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produção de IgG pelas células B do sangue periférico, depleta células TCD8+; 

diminui o nível de IL2 e IFN- e aumenta o nível de IL10 e IL4. Tanto a progesterona 

como o estrogênio causam a supressão da atividade citotóxica das células NK. A 

testosterona vai afetar a geração de células T no timo enquanto regula para baixo a 

produção de anticorpos IgM e IgG pelas células mononucleares do sangue periférico 

(ROBERTS; WALKER; ALEXANDER, 2001). Mock e Nacy (1988) demonstraram 

que a testosterona em L. major, irá principalmente suprimir a resposta celular.

Questiona-se a possibilidade de ocorrer, na formação da resposta Th2 

durante a gravidez, uma facilidade de passagem de substâncias ao feto que 

pudessem interferir no curso natural da doença a qual os filhotes seriam submetidos 

experimentalmente. 

Mudanças no sistema imune materno antes e durante a gravidez têm 

mostrado capacidade de modular a resposta imune neonatal. O mecanismo de 

sensibilização fetal é proposto como o resultado tanto de passagem de células 

maternas, transmissão vertical de antígenos, como de transferência de fatores 

solúveis. Em camundongos tipo selvagem, células linfóides maternas naturalmente 

entram no feto alogênico e permanecem no fígado, baço e medula óssea. Células 

maternas que transitam na interface útero-placentária podem, diretamente, 

transportar informações para o feto acerca dos patógenos no ambiente. A 

transmissão vertical de antígenos, por outro lado, parece ser uma explicação 

alternativa viável para a sensibilização fetal a antígenos maternos. Citocinas 

maternas são potenciais candidatas para modulação da imunidade fetal e, 

subseqüentemente, da imunidade neonatal, já que a barreira placentária é seletiva 

para citocinas, porém estas não transportam informações antígeno-específicas que 

possam direcionar a imunidade antígeno-especifica perinatal do hospedeiro. 

Contudo, a transferência de citocinas por via transplacentária aumenta a 

possibilidade de que o desenvolvimento imune fetal e pós-natal normais possam ser 

mudados por experiências imunes maternas durante a gestação (FAGOAGA; 

NEHLSEN-CANNARELA, 2002). Andrade et al. (2002), demonstraram em cadelas 

grávidas infectadas por L. chagasi que apesar de encontrar positividade no PCR em 

placenta, não houve sinal de transmissão da doença para os filhotes. Entretanto, 

Meinecke et al (2008) demonstraram que a transmissão vertical de L. infantum pode 

ser possível. 
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Os dados acima expostos nos motivaram a avaliar se a infecção materna 

de hamsters por L. braziliensis poderia induzir resistência ou susceptibilidade aos 

filhotes, quando estes fossem submetidos à infecção homóloga. 

Sabe-se que a susceptibilidade dos animais à infecção depende de vários 

fatores, incluindo a idade do hospedeiro. Há trabalhos mostrando que a 

susceptibilidade de animais jovens pode ser devido à orquestração menos eficiente 

de mecanismos que levem à resolução da doença, resultando em atividade 

insatisfatória do macrófago em restringir o crescimento do parasito. Animais jovens 

possuiriam atividade macrofágica diminuída pela imaturidade imunológica, 

intensidade de resposta mais lenta e fraca, tendência a desenvolver resposta Th2 

com predominância de produção de anticorpos e pobre defesa mediada por células 

(SINGH et al., 2007). Os animais infectados em nosso estudo eram jovens e pré-

púberes, apresentando maior disseminação dos parasitos, possivelmente evoluindo 

com maior resposta Th2 e tendência à cronicidade.

Singh et al (2007) demonstraram que na infecção por L. donovani em 

hamsters, animais mais velhos mostravam significativamente menos parasitos no 

baço, enquanto que animais mais jovens mostravam multiplicação progressiva dos 

parasitos desde os estágios iniciais. A resistência transitória dos animais mais velhos 

deveu-se provavelmente a presença de TCD8+ e sua habilidade de produzir IFN-. 

Os autores também mostraram que enquanto a doença progredia, as diferenças na 

carga parasitária foram se tornando menos significantes a partir de dois meses pós-

infecção. No grupo jovem, os níveis de anticorpos anti-leishmania aumentaram 4,5 

vezes mais nos dias 15 e 30 pós-infecção, porém a partir de dois meses de infecção 

o aumento dos títulos foi equivalente. 

Observamos que, apesar dos relatos de que há uma tendência para 

resposta Th2 durante a gravidez, e de uma possível facilidade de transmissão de 

antígenos, de células ou de fatores solúveis por via transplacentária; neste trabalho 

não foi evidenciada influência da infecção materna por L. braziliensis na infecção 

homóloga dos filhotes, onde a análise do tamanho das lesões em relação aos 

grupos de filhotes de mães sadias (FMS) e filhotes de mães infectadas (FMI) não 

apresentou diferença significante. 
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Quando analisamos a carga parasitária dos grupos de filhotes de mãe 

sadia, observamos aumento significativo na quinta semana de infecção em relação 

aos filhotes de mãe infectada, porém este aumento não teve repercussão na clínica 

da infecção dos filhotes.

Observamos positividade no teste ELISA na quarta semana de infecção 

em ambos os grupos, porém com maiores títulos de anticorpos anti-leishmania nos 

filhotes de mãe infectada. No presente estudo, pode-se correlacionar a 

superioridade nos títulos de IgG em FMI, com o maior tamanho de lesão e com 

maior carga parasitária nesse mesmo grupo, apesar de não se mostrarem 

estatisticamente significantes. Uma provável explicação para uma maior carga 

parasitária nos FMS na quinta semana de infecção, e maior título de anticorpo anti-

leishmania nos FMI, seria a presença de IgG 1 nos FMS, induzindo a produção de 

resposta Th2 e respectivamente IgG 2 nos FMI, induzindo maior resposta Th1 

(ABBAS; LICHTMAN, 2005).

Alguns estudos mostram que a IgG não apenas falha em prover proteção 

contra patógenos intracelulares, como contribui para a progressão da doença, 

induzindo os macrófagos a produzirem IL10 em lugar de IL12. A administração 

passiva de IgG anti-leismania em camundongos BALB/c JH se correlacionou ao 

aumento da produção de IL10 nas lesões, aumentando-lhe o tamanho e a 

quantidade de parasitos, enquanto que o bloqueio do receptor para IL10 preveniu a 

exacerbação da doença mediada por anticorpos (MILES et al., 2005). Matlashewski 

(2001) explana que uma das estratégias para a entrada das amastigotas nos 

macrófagos seria utilizando o receptor Fc após sua opsonização com 

imunoglobulina.

A avaliação histopatológica na 18a semana de infecção mostrou uma 

resposta mais proeminente em FMI, com presença de processo inflamatório com 

mais atividade, representada por maior destruição tissular, associado a maior 

freqüência de granulócitos e menos fibrose. A maior reação inflamatória se 

correlacionou com o aumento do tamanho da lesão e da carga parasitária no mesmo 

período. Vale salientar que este grupo também apresentou uma redução mais lenta 

dos títulos de anticorpos anti-leishmania, provavelmente comandados por maior 

resposta Th2, com resposta celular menos efetiva, corroborada por menor índice de 

granuloma organizado/não-organizado. 
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Quando analisamos os dados em relação aos gêneros e sua influência na 

infecção por L. braziliensis, observamos que houve predomínio de lesões maiores 

em machos quando comparados às fêmeas em praticamente todos os momentos do 

estudo. Encontramos, também, maior carga parasitária nos filhotes machos, porém 

sem diferença estatística em relação aos filhotes fêmeas. 

Segundo Mock e Nacy (1988), estudos envolvendo camundongos BALB/c 

infectados com L. major demonstraram que os machos desenvolveram lesões 

maiores e mais precoces em comparação com as fêmeas, mas após noventa dias 

de infecção o aumento foi equivalente, resultado semelhante ao obtido em nosso 

estudo.

Há trabalhos na literatura mostrando que hamsters fêmeas apresentam-se 

mais resistentes à leishmaniose cutânea (L. mexicana e L. panamensis) que os 

machos, e essa diferença dependeu dos níveis circulantes de hormônios sexuais 

(TRAVI et al., 2002). Em um estudo com L. mexicana foi notado que 

hipersensibilidade tipo IV e resposta Th1 foi mais freqüente em fêmeas, enquanto 

que os machos tenderam a ter maior resposta Th2. Tal fato proporcionou uma maior 

resolutividade da infecção em fêmeas. Neste caso, o estrógeno regulou pra cima a 

expressão e a produção de IFN-, enquanto a testosterona regulou pra baixo a 

produção de IFN- por células T (ROBERTS; WALKER; ALEXANDER, 2001). 

Em Travi et al (2002), quando analisada a infecção de hamster por L. 

panamensis e L. guyanensis, foi observado maior número de parasitos nas lesões 

de machos do que em fêmeas. No mesmo trabalho, a infecção experimental de 

hamsters machos e fêmeas, de idades similares, demonstrou que os machos são 

mais susceptíveis a infecção por Leishmania do subgênero Viannia do que as 

fêmeas. Fêmeas tratadas com testosterona exógena apresentaram lesões maiores 

que fêmeas sem tratamento e que os machos. Porém, machos tratados com 

estrógeno não mostraram diferença significante em comparação aos machos não 

tratados. Isto demonstra que a testosterona tem um efeito promotor na doença, ou 

por um efeito direto na resposta imune ou por bloquear a resposta protetora do 

estrógeno. Estes dados podem explicar a maior susceptibilidade à infecção por L. 

braziliensis encontrada nos filhotes do sexo masculino em nosso estudo.



44

Quando analisamos os dados do ELISA observamos positividade na 

quarta semana de infecção nos grupos de filhotes do sexo masculino e filhotes do 

sexo feminino, com maior permanência da positividade nos machos. Podemos 

novamente inferir a importância da IgG na progressão da doença, corroborada com 

o aumento estatisticamente significativo das lesões de pata em macho, 

principalmente no período em que há a positividade do ELISA, assim como maior 

carga parasitária. Podemos, também, correlacionar o maior título de anticorpo anti-

leishmania nas fêmeas na quarta semana de infecção e melhor evolução clínica pela 

provável presença de IgG 2, induzindo maior resposta Th1 e nos machos seria a 

presença de IgG 1, induzindo a produção de resposta Th2 (ABBAS; LICHTMAN, 

2005).

Barrat et al (2007) demonstraram que fêmeas possuem resposta Th1 

maior que os machos por aumento da concentração de IFN mediada por estrógeno.

Travi et al (2002), quando analisaram a infecção de hamster por L. panamensis e L. 

guyanensis, não encontraram diferença na resposta humoral entre machos e 

fêmeas. 

Em síntese, os filhotes machos apresentaram maior susceptibilidade à 

infecção por L. braziliensis, independente se nasceram de mãe infectada ou de mãe 

sadia, apresentando um padrão de resposta mais indolente do que as fêmeas. A 

infecção materna por L. braziliensis em hamsters não influenciou o curso da doença 

na infecção homóloga dos filhotes. A resposta inflamatória mais intensa nos filhotes 

nascidos de mãe infectada possivelmente pode ser correlacionada a uma maior 

indução de moléculas inflamatórias, citocinas e quimiocinas, embora isso não tenha 

sido avaliado no presente trabalho.
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6 CONCLUSÃO

Estes dados demonstram que a infecção materna não influenciou no 

tamanho da lesão quando comparados filhotes de mãe infectada e de mãe sadia.

A infecção materna proporcionou aumento na carga parasitária nos 

filhotes de mãe infectada, exceto na quinta semana.

A infecção materna induziu maior produção de anticorpos nos filhotes de 

mães infectadas.

O aumento da carga parasitária pode estar correlacionado com o aumento 

dos títulos dos anticorpos nos filhotes de mães infectadas.

A diminuição do índice de granulomas organizados/não-organizados na 

lesão de pata na 18a semana nos filhotes de mães infectadas, em conjunto com a 

maior resposta inflamatória, indica uma possível resposta celular menos efetiva na 

fase crônica da doença.

Os machos apresentaram maior lesão de pata e carga parasitária, 

demonstrando maior susceptibilidade à infecção por L. braziliensis.

Os machos apresentaram resposta humoral mais duradoura do que as 

fêmeas.
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