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RESUMO 

 

Leishmania braziliensis é o agente etiológico mais comum da leishmaniose cutânea no Brasil. 

Camundongos BALB/c são os mais susceptíveis à infecção por L. braziliensis, embora 

desenvolvam lesões pequenas e não ulceradas. As lesões em BALB/c infectados com L. 

braziliensis são acompanhadas pela expressão de um amplo espectro de quimiocinas, entre 

elas CXCL10, que é capaz de atrair a ativar células NK e Th1 com produção de IFN-γ. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar se a quimiocina CXCL10, administrada nos estágios 

iniciais da infecção, poderia alterar o curso da doença, dimunindo o tempo de cura. Para isso, 

camundongos BALB/c (n=24) foram infectados com L. braziliensis e divididos em dois 

grupos: um grupo (n=12) recebeu CXCL10 (100 ng/5µL) e o outro (n=12) PBS (5µL), nos 

dias 1, 3, 5 e 7 dias de infecção. Alguns parâmetros foram avaliados: a espessura das lesões a 

cada três dias; a carga parasitária na pata e no linfonodo de drenagem, a concentração de NO, 

IFN-γ, IL-12p40, TNF-α, IL-4, IL-10 e TGF-β, 15 e 30 dias após a infecção; e análise 

histopatológica das lesões. Os animais que receberam CXCL10 apresentaram uma redução no 

tempo de duração da doença, uma vez que as lesões começaram a regredir mais precocemente 

(12 dias), enquanto que nos animais controle (PBS) a doença evoluiu por mais tempo (15 

dias). CXCL10 induziu diferenças estatisticamente significativas na carga parasitária do 

linfonodo de drenagem nos dois pontos avaliados, quando comparado com o controle (15 

dias: p=0,0353; 30 dias: p=0,0292). Nos animais que receberam CXCL10, não foi observada 

mudança no número de parasitos no sítio de inoculação, mesmo com redução da espessura da 

lesão, mostrando que não houve correlação entre o tamanho da lesão e a carga parasitária. 

Não houve diferença na concentração de NO entre os grupos, no 15º dia de infecção, e esta 

concentração manteve-se igual no grupo que recebeu CXCL10 no 30º dia, embora tenha sido 

menor do que a observada no grupo controle. CXCL10 também induziu concentrações mais 

elevadas de IFN-γ e IL-12 e mais reduzidas de IL-4, IL-10, TGF-β 30 dias pós-infecção, 

quando comparados aos animais controle. A análise histopatológica das patas mostrou uma 

inflamação muito leve em ambos os grupos, com diferença apenas quanto à ausência de 

neutrófilos nas lesões dos animais que receberam CXCL10. Em conjunto, os dados mostraram 

que CXCL10 apresentou um efeito protetor na infecção por L. braziliensis em camundongos 

BALB/c, com redução no tempo de evolução da doença, associada a maior concentração de 

IFN-γ e menor de IL-4 e IL-10. 

Palavras-chave: Leishmania braziliensis. Camundongos. Quimiocina CXCL10. Citocinas. 

 



ABSTRACT 

 

Leishmania braziliensis is the more common etiologic agent of the cutaneous leishmaniasis in 

Brazil. BALB/c mice are more susceptible to L. braziliensis infection, although develop small 

and not ulcerated lesions. The lesions in BALB/c mice infected by L. braziliensis are 

accompanied by expression of a broad chemokines spectrum, including CXCL10, which is 

able to attract and activate NK and Th1 cells with IFN-γ production. The aim of this study 

was to evaluate whether the chemokine CXCL10, administered in early stages of infection 

could influence the course of disease, leading to a faster and more effective time of healing. 

Groups of BALB/c mice (n=24) were infected by L. braziliensis and divided into two groups: 

one group (n=12) received CXCL10 (100 ng/5μL) and the other (n=12) received PBS (5μL), 

at 1, 3, 5 and 7 days postinfection. Some parameters were evaluated: thickness of the lesions 

every three days; parasite burden in both the footpad and the draining lymph node, NO 

concentration, cytokines production (IFN-γ, IL-12p40, TNF-α, IL-4, IL-10 and TGF-β), at 15 

and 30 days after infection; and histopathological analysis of lesions. Animals receiving 

CXCL10 showed reduced disease duration, since the lesions started to regress earlier (12 

days), whereas the control animals developed the disease for longer (15 days). CXCL10 

induced statistically significant differences in parasite load in the draining lymph nodes 

compared with control in both times evaluated (15 days: p=0.0353; 30 days: p=0.0292). In the 

animals receiving CXCL10 was not observed change in the number of parasites in the site of 

inoculation, even with reduced thickness of the lesion, showing no correlation between lesion 

size and parasite load. There was no difference in NO concentration between groups with 15 

days of infection, and this concentration remained the same in the group receiving CXCL10 at 

day 30, although it was lower than that observed in the control group. CXCL10 also induced 

higher levels of IFN-γ and IL-12, and reduced IL-4, IL-10, and TGF-β at 30 days 

postinfection, when compared to control animals. Histopathology analyses of lesions after 15 

days postinfection showed a very mild inflammation in both groups, differing only for the 

presence of neutrophils, which were practically not observed in lesions of animals receiving 

CXCL10. Taken together, the data from this study showed CXCL10 chemokine presented a 

protective effect on L. braziliensis infection in BALB/c mice, with a reduction in the 

progression of the disease, associated with a higher concentration of IFN-γ and lesser of IL-4 

and IL-10. 

Keywords: Leishmania braziliensis. Mice. Chemokine CXCL10. Cytokines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia 

 

As leishmanioses estão entre as onze doenças infecto-parasitárias de maior 

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

Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Ocorre em 4 continentes, e 

é considerada endêmica em 98 países, com mais de 350 milhões de pessoas vivendo em áreas 

de risco, e 72 destes países estão em desenvolvimento. 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. Em relação à leishmaniose tegumentar (LT), ocorrem cerca 

de 1,5 milhões de novos casos por ano e, destes, apenas 600.000 são oficialmente notificados 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

A LT tem uma ampla distribuição no mundo, e no continente americano existem 

registros do sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina. No Brasil, a LT ocorre 

praticamente em todo o território nacional, estando em plena expansão. Foram registrados 

264.565 casos no período entre 2001 e 2011 distribuídos em todas as Unidades Federativas, 

predominando atualmente na região norte (40%) e região Nordeste (31%). Em média são 

registrados 24.000 casos/ano, com coeficiente de incidência de 17,0 casos/100.000 habitantes 

(BRASIL, 2012). No Ceará, quase 10.000 casos foram registrados entre os anos de 2002 e 

2008. Na última década, o aumento de casos foi atribuído a surtos localizados em alguns 

municípios. As Microrregiões de maior incidência são em ordem decrescente: Tianguá, 

Baturité, Itapipoca, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte. 

 (CEARÁ, 2012). 

A LT ocorre em ambos os sexos e em todas as faixas etárias, entretanto, na média 

do nosso país, há predominância na faixa de 10 a 59 anos, representando 90% dos casos, e no 

sexo masculino, 74%. Além da elevada incidência, a doença assume, nas suas formas 

mucocutânea e cutânea difusa, importante papel econômico e social, por acarretar lesões 

desfigurantes e, muitas vezes, incapacitantes, podendo ser enquadrada como doença 

ocupacional (BRASIL, 2007). 
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1.2 Agente etiológico, vetor e ciclo biológico 

 

As leishmanioses são causadas por protozoários do gênero Leishmania, que tem 

seu ciclo biológico realizado em dois hospedeiros, um vertebrado e outro invertebrado. O 

parasito ocorre sob duas formas evolutivas: promastigota, a forma flagelada, extracelular, 

localizada no trato digestivo de seus vetores, flebotomíneos; e amastigota, localizada 

parasitando células do sistema fagocítico mononuclear dos hospedeiros mamíferos 

(ALEXANDER et al., 1999). 

Foram identificadas 07 espécies de Leishmania envolvidas na etiopatogenia da 

doença tegumentar 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. Outras espécies do subgênero Viannia foram identificadas nas regiões Norte: 

L.(V.) lainsoni, L (V.) naiffi, L (V.) shawi, L (V.) lindenberg (MS, 2007). No estado do Ceará, 

a LT apresenta L. braziliensis como o principal agente etiológico (VASCONCELOS et 

al.,1988). 

A transmissão ocorre através da picada de insetos fêmeas de flebotomíneos, 

pertencentes à ordem Díptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, que 

pertencem a diferentes gêneros: Lutzomyia nas Américas ou Phlebotomus no Velho Mundo 

(LAISON; SHAW, 1987). São conhecidos popularmente, dependendo da localização 

geográfica, como mosquito palha, birigui, tatuquira, entre outros. No Nordeste brasileiro são 

conhecidos por “cangalha”, “cangalhinha”, “asa-dura” e “orelha-de-veado” (LAISON; 

SHAW, 1987). Somente as fêmeas são hematófagas e consideradas transmissores, 

necessitando de refeições sanguíneas para pôr seus ovos. Animais silvestres fazem parte da 

fonte normal de alimentação sanguínea dos flebotomíneos, porém algumas espécies picam 

também o homem e passam a adquirir importância para a transmissão da leishmaniose à 

população humana (GRIMALDI et al., 1991). 

No Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da LT são Lu. 

whitmani, Lu. intermedia, Lu. umbratilis, Lu. wellcomei, Lu. flaviscutellata e Lu. migonei 

(LAISON; RANGEL, 2005). 

O ciclo de vida de Leishmania é iniciado quando a fêmea de um flebotomíneo 

infectado injeta promastigotas metacíclicas no hospedeiro durante uma refeição de sangue 

regular. Dentro de minutos, as promastigotas são rapidamente fagocitadas pelas células 

fagocíticas, incluindo neutrófilos e macrófagos. Como os neutrófilos têm vida útil muito 

curta, os macrófagos são as células hospedeiras finais para a proliferação dos parasitos 
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(ANTONIE et al., 1998). Após a internalização nos fagolisossomos dos macrófagos, as 

formas promastigotas começam a diferenciar-se em amastigotas não móveis, que se dividem 

por divisão binária, eventualmente rompendo os macrófagos para infectar outros macrófagos 

circundantes. Quando o hospedeiro infectado é picado por outro flebotomíneo, as amastigotas 

são ingeridas juntamente com o repasto sanguíneo, submetidas a uma série de alterações 

morfológicas e de desenvolvimento no intestino do flebotomíneo, onde se diferenciam em 

promastigotas metaciclícas infectantes. As formas infectantes migram para a porção anterior 

do intestino dos flebotomíneos e são injetadas em outro hospedeiro durante novo repasto 

sanguíneo (LIU; UZONNA, 2012). (Figura 1). 

 

Figura 1 - Ciclo de vida de Leishmania spp. 

 

Fonte: Adaptado do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2010. 

 

Os parasitos podem permanecer na pele em um curso crônico ou então se 

disseminam para órgãos pertencentes ao sistema fagócito-mononuclear através das vias 

linfáticas ou sanguíneas. Esse processo explica a ocorrência de casos com numerosas lesões 
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cutâneas, característica da forma disseminada, e o aparecimento de lesões nas mucosas, 

secundárias às cutâneas, que ocorrem em infecções por L. braziliensis, L. amazonensis e L. 

guyanensis. A presença de formas amastigotas de Leishmania nos linfonodos pode indicar 

que a disseminação dos parasitos da pele para estes ocorra antes do desenvolvimento da lesão 

local (SOUSA et al., 1995). 

O curso da infecção em vertebrados é altamente variável, sendo dependente da 

espécie de Leishmania, da resposta imunológica e de características genéticas do hospedeiro, 

o que origina variados quadros clínicos. 

 

1.3 Manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar  

 

Clinicamente, a LT apresenta-se de maneira variada, desde as formas inaparentes 

ou com ulcerações de pele, que podem ser discretas ou extensas e com evolução espontânea 

para cura após alguns meses; até aquelas com ulcerações múltiplas ou disseminadas, ou 

aquelas que podem evoluir para uma forma mutilante, que afeta as mucosas das vias aéreas 

superiores. Nas Américas, a doença é denominada de leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) e manifesta-se sob as formas de leishmaniose cutânea localizada (LCL), leishmaniose 

mucocutânea (LMC), leishmaniose cutânea difusa (LCD) e leishmaniose cutânea disseminada 

(LD) (PEARSON et al.,1995). 

A LCL é a forma mais frequente da doença e é caracterizada por lesões ulceradas, 

de bordos elevados e circulares, com pouca secreção e indolores. O quadro é normalmente 

assintomático, predominando em áreas expostas do corpo nas quais o flebotomíneo pode 

inocular as promastigotas. Apresenta tendência à cura espontânea e boa resposta ao 

tratamento. Ao evoluir para a cura, as lesões costumam deixar cicatrizes atróficas, com 

superfície lisa e áreas de hipo ou hiperpigmentação (MARSDEN et al., 1984; COSTA et 

al.,1990; HERWALDT et al., 1992; CONVIT et al., 1993;). 

A LD é uma variação da forma cutânea e geralmente está associada com pacientes 

imunossuprimidos. Apresenta úlceras típicas associadas a inúmeras lesões papulares ou de 

aparência acneiforme, resultantes de uma disseminação hematogênica, envolvendo, com 

frequência, a face e o tronco (COSTA et al., 1986; CARVALHO, 1994 ). Essa forma é 

relativamente rara e pode ser observada em até 2% dos casos. As duas espécies reconhecidas 

como causadoras desta forma de leishmaniose são L. braziliensis e L. amazonensis (VIEIRA 

et al., 2002; PEARSON; SOUSA, 1995). 
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A LCD caracteriza-se pela formação inicial de uma pápula localizada e em 

seguida formam-se nódulos múltiplos, ou várias lesões difusas não ulceradas por toda a pele, 

contendo um grande número de amastigotas, podendo ocorrer também lesões tuberosas e 

raramente ulcerações (CONVIT et al., 1972; LLANOS CUENTAS et al., 1984; COSTA et 

al., 1992). É causada por parasitos do complexo Mexicana, cujo agente etiológico é L. 

piffanoi na Venezuela, e L. amazonensis, no Brasil (CARVALHO, 1994). Constitui uma 

forma clínica rara, porém grave, que ocorre em pacientes com anergia e deficiência específica 

na resposta imunológica celular a antígenos de Leishmania (PEARSON et al., 2000). 

A LMC, ou espúndia, é a forma mais grave do espectro clínico, apresenta 

significante morbidade, podendo levar a um curso fatal e tem como agente etiológico L. 

braziliensis. Inicia com uma simples ulceração na pele que pode desaparecer, e após meses o 

indivíduo pode desenvolver lesões destrutivas na mucosa, podendo acometer as mucosas da 

nasofaringe e assim comprometer o septo nasal. Essas lesões apresentam um número bastante 

reduzido de parasitos com uma intensa resposta inflamatória responsável pela destruição 

tecidual (MARSDEN, 1986; CARVALHO et al., 1995). Acredita-se que a metástase ocorra 

por disseminação hematogênica ou linfática. Alguns pacientes apresentam perda de peso, 

anorexia e febre de baixa intensidade. Se o tratamento for incompleto ou inadequado o 

processo ulcerativo pode atingir lábios e face, causando dificuldades para respirar, alimentar-

se e falar. Acomete com maior frequência o sexo masculino e faixas etárias mais altas do que 

as de LCL (BITTENCOURT; BARRAL, 1991; PEARSON et al., 2000; MARSDEN, 1986; 

WALTON, 1987). 

 

1.4 Imunologia da infecção por Leishmania 

 

 A resposta imunológica do hospedeiro inicia-se quando o flebotomíneo introduz 

sua probóscida na derme 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 a sua veiculação à corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado, como os potentes 

vasodilatadores maxadilan e adenosina, além de antiagregantes plaquetários, apirase e 

prostaglandina E2 (PGE-2; vasodilatador e imunossupressor) que agem na disseminação do 

parasito (HASKO et al., 2000). O maxadilan está associado a uma resposta Th2, produção de 

IL-6, IL-10 e TGF-β, e inibição de IL-12, TNF-α e ativação celular, enquanto a adenosina age 

como um componente imunomodulador, induzindo produção de IL-10 e suprimindo a de 
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TNF-α e IL-12 no modelo murino (HASKO et al., 2000). Como consequência, 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, entre outros elementos (ALMEIDA et al., 

2003; BRODIE  et al., 2007; ARAUJO-SANTOS et al., 2010). 

Quando os parasitos são lançados 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. Leishmania é capaz de adiar a apoptose de 

neutrófilos, que pela indução das quimiocinas CCL3 e CCL4, 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 dele (AWASTHI; 

MATHUR; SAHA, 2004).  

Na forma promastigota da Leishmania são encontrados fatores de virulência que 

possibilitam a invasão e o estabelecimento da infecção no hospedeiro vertebrado. Os 

principais são o lipofosfoglicano (LPG) e a glicoproteína de superfície gp63. O LPG é 

expresso pelas promastigotas, e quando há transformação para amastigotas sua estrutura 

bioquímica é alterada e sua quantidade é reduzida. A principal função de 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. Na célula, o LPG inibe a atividade enzimática da 

proteína quinase C (PKC) e a quelação do cálcio, inibindo a atividade das enzimas 

lisossomais. A gp63 protege as promastigotas de enzimas hidrolíticas no fagolisossomo do 

macrófago, promove a opsonização da promastigota pelo macrófago clivando C3b em C3bi e 

inibe a sua lise pelo complemento (AWASTHI; MATHUR; SAHA, 2004; 

MATLASHEWSKI, 2001; ZAMBRANO-VILLA et al., 2002). LPG, gp63 e os 

proteofosfoglicanos da superfície de promastigotas de Leishmania também são importantes 

determinantes na iniciação a fagocitose e sobrevivência intracelular do parasito (YAO et al., 

2003; NADERER; MCCONVILLE, 2008). 

Após a internalização dos parasitos pelos fagossomos dos macrófagos, ocorre 

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

promastigotas metacíclicas rapidamente transformam-se em amastigotas, formas estas mais 

resistentes à destruição pelo sistema imunológico do hospedeiro, adaptando-se ao pH ácido do 

meio (ZAMBRANO-VILLA et al., 2002). Outros mecanismos de sobrevivência de 
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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 de MHC, através do 

glicosilinositolfosfolipídeo; e a liberação de PGE-2 e TGF-, bloqueando a função 

macrofágica (ZAMBRANO-VILLA et al., 2002). 

Logo após a infecção por Leishmania, diferentes tipos celulares da resposta 

imunológica inata podem interagir com o parasito. Embora os macrófagos sejam as principais 

células hospedeiras para Leishmania, trabalhos utilizando modelo animal têm demonstrado 

que células dendríticas e neutrófilos também são capazes de captar Leishmania logo depois da 

infecção. Os neutrófilos podem interagir com células dendríticas, monócitos, linfócitos T e B 

através do contato célula-célula ou por produtos secretados, conduzindo uma resposta 

inflamatória no reparo tecidual e na defesa do hospedeiro (NATHAN, 2006; CHARMOY et 

al., 2010). Essa cooperação entre macrófagos e neutrófilos contribui tanto para a resistência 

quanto para a susceptibilidade à infecção por Leishmania em modelos experimentais 

(NOVAIS et al., 2009). 

Considerando ainda a resposta imunológica inata, as células NK representam uma 

das primeiras linhas de defesa na reação imunológica após a invasão dos parasitos de 

Leishmania. Estas células podem produzir IFN-γ que ativam macrófagos para eliminar 

Leishmania (LIEKE et al., 2011). No entanto, para uma resposta imunológica efetiva contra a 

maioria dos patógenos, as células dendríticas são essenciais. Antes da infecção, as DCs 

sobrevivem nos órgãos linfoides e nos tecidos como células “imaturas”. Para a morte de 

Leishmania é necessário que as células dendríticas capturem a Leishmania e seus antígenos, 

migrem para os linfonodos, onde irão apresentar os antígenos para as células T para que 

ocorra a produção de IFN-γ. Para que a apresentação de antígenos seja eficiente, as células 

dendríticas precisam sofrer um processo de maturação que inclui o aumento na regulação de 

moléculas como MHC II, CD86 e CD80, além da produção de citocinas pró-inflamatórias 

como TNF-α e IL-12 (DE TREZ et al., 2004). 

Os macrófagos são as principais células efetoras responsáveis pela destruição dos 

parasitos. Sua ativação é importante para a eliminação do patógeno intracelular, e é 

geralmente dividida funcionalmente em duas vias distintos: ativação clássica e alternativa. A 

ativação clássica é mediada pelos produtos das células Th1 e NK, principalmente IFN-γ, que 

estimula os macrófagos a produzir óxido nítrico sintase induzida (iNOS), uma enzima que 

catalisa L-arginina para gerar óxido nítrico (NO), que tem a principal função de matar 

parasitos intracelulares, incluindo Leishmania (LIEW et al., 1990). A ativação alternativa de 

macrófagos é induzida por citocinas Th2, como IL-4 e IL-13. Outra citocina que afeta 
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negativamente a ativação é IL-10, inibindo a produção de citocinas inflamatórias como TNF-

α pelos macrófagos. IL-12 é produzida principalmente pelas células apresentadoras de 

antígeno e é necessária para o desenvolvimento de Th1 e produção de IFN-γ (GORDON, 

2003). A infecção por Leishmania também pode estimular a produção de citocinas 

imunorreguladoras como IL-10 e TGF-β que agem na inibição/desativação de macrófagos 

(VON DER WEID et al., 1996; KANE; MOSSER, 2001). (Figura 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Figura 2 – Células dendríticas e macrófagos na infecção por Leishmania 

 

Fonte: Adaptado de LIU; UZONNA, 2012 

 

A resposta imunológica específica da leishmaniose é basicamente mediada por 

células T CD4
+
, que vão liberar citocinas após apresentação de antígenos pelas células 

dendríticas, 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 da resposta Th1, Leishmania liga-se a receptores “toll-like” 

(TLR) nas células apresentadores de antígeno, macrófagos e células dendríticas, ativando a 
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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. IL-

12 exerce papel fundamental no desenvolvimento da resposta Th1, sendo essencial para a 

ativação de linfócitos T e posterior secreção de IFN-, causando 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, estimulando a liberação de outras citocinas como TNF-, responsável pela 

ativação policlonal de células B, induzindo resposta humoral com produção de anticorpos 

anti-Leishmania. São secretadas, também, espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio (NO), 

em resposta a IFN-γ, e enzimas lisossomais, no interior do macrófago, contribuindo para a 

ação leishmanicida deste (TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). 

PGE-2 que é gerada por macrófagos infectados com Leishmania, tem sido 

relatada favorecer a sobrevida do parasito, através da inibição da proliferação de macrófagos e 

pela supressão da produção de TNF-, IL-1 e espécies reativas de oxigênio (OLIVIER; 

GREGORY; FORGET, 2005).    

Em contraste, a resposta Th2, é caracterizada principalmente pela produção de IL-

4. Esta citocina é produzida por linfócitos, que promove a diferenciação de células T do tipo 

Th2 e colabora para a progressão da doença. Estão envolvidas também no processo, IL-10, 

TGF-β e IL-13. IL-10 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 inibe a ação microbicida de NO produzido por 

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

TGF- induz retardo na expressão de iNOS e na atividade das células NK nos linfonodos, 

inibindo a ação microbicida dos macrófagos e a produção de IFN- pelas células NK 

(LAOUAR et al., 2005). 

As funções tradicionais de regulação das células Th1 e Th2 e suas respectivas 

citocinas IFN-γ e IL-4 estão sujeitas a discussão já que novas informações surgiram. Citocinas 

Th2, como IL-4 e IL-13 não tem necessariamente que contra-regular uma resposta do tipo 1, 

como era proposto inicialmente, elas podem em certos modelos de doenças ou condições 

experimentais, facilitar ou promover uma resposta Th1 (ALEXANDER et al., 2000; 

BIEDERMANN et al., 2001; STAGER et al., 2003a,b; MURRAY et al., 2006; 

MCFARLANE et al., 2011). As respostas do tipo Th2 podem ser induzidas de modo 

independente de IL-4 (MOHRS et al., 2000). 
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Uma via alternativa para ativação de resposta Th2 seria a presença de IL-13, que 

em modelos murinos de leishmaniose cutânea parece ter papel importante na manutenção da 

doença e susceptibilidade à infecções por L. major e L. mexicana (MATTHEWS, et al., 2000; 

SOSA et al., 2001; ALEXANDER et al., 2002). Na infecção humana por L. braziliensis, 

apesar da produção de IL-4 em resposta ao antígeno de Leishmania, IL-13 parece ser a 

citocina Th2 predominante (PIRMEZ et al., 1993; BOURREAU, et al., 2001a; BOURREAU 

et al., 2001b; BOMFIM et al., 2007; SALHI et al., 2008). Na infecção por L. panamensis, a 

resposta imunológica de camundongos BALB/c se assemelha a de humanos devido a 

produção, principalmente de IL-10, IL-13, IFN-γ, TNF-α e baixa ou ausente produção de IL-4 

(CASTILHO et al., 2010).  

As células Th17 também exercem importante papel em infecções por Leishmania, 

atuando na migração, recrutamento e ativação de neutrófilos. Seu desenvolvimento ocorre a 

partir da influência de TGF-β e IL-6 e/ou IL-21, sendo caracterizadas pela produção de IL-17 

e secreção de IL-21 e IL-22 (revisado por KORN et al., 2009). Evidências sugerem que a 

infecção crônica de L. amazonensis está associada à indução de células T CD4
+
 produtoras de 

altos níveis de Th17 (XIN et al., 2007), levando à atual compreensão de que esse tipo celular 

desempenha papel exacerbador na leishmaniose cutânea (revisado por ALEXANDER & 

BROMBACHER, 2012).  

 

1.5 Modelo de leishmaniose experimental 

 

Os modelos de leishmaniose experimental têm trazido uma grande contribuição 

para o esclarecimento da imunorregulação da doença. Em animais resistentes à L. major, 

espécie causadora de LT no Velho Mundo, a cura é dependente do desenvolvimento de uma 

resposta imunológica do tipo Th1, com produção de IL-12 e IFN-γ, que ativam as células 

infectadas, que por sua vez produzem NO para eliminar os parasitos (SACKS; NOBEN-

TRAUTH, 2002). Qualquer falha na montagem de uma resposta eficiente Th1 anti-

Leishmania resulta em doença progressiva e morte. Ao contrário, nos animais susceptíveis à 

L. major, predomina resposta imunológica do tipo Th2, determinada pela presença de IL-4 e 

IL-10, com não ativação das células infectadas e, portanto, progressão da doença (SACKS; 

NOBEN-TRAUTH, 2002).  

As condições que desencadeiam a diferenciação Th1 ou Th2 são multifatoriais, 

sendo um desses fatores a própria espécie de Leishmania envolvida na infecção. Assim, 

apesar de espécies de Leishmania como L. amazonensis e L. braziliensis, poderem causar 
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doença na maioria dos modelos experimentais, incluindo camundongos BALB/c e C57BL/6; 

estes animais, quando infectados por L. amazonensis, por exemplo, não apresentam um 

clássico fenótipo dominante Th2 (JI; SUN; SOONG, 2003; INDIANI DE OLIVEIRA et al., 

2004). Tem sido mostrado que as grandes lesões desenvolvidas por camundongos infectados 

por L. amazonensis são causadas por uma demora no aparecimento da expressão de citocinas 

e quimiocinas pró-inflamatórias e na ativação de células Th1 antígeno-específicas (JI; SUN; 

SOONG, 2003).  

Ao contrário do que ocorre com L. major e L. amazonensis, poucos estudos 

experimentais foram conduzidos com L. braziliensis, provavelmente porque este parasito não 

induz lesões em muitas linhagens de camundongos (NEAL; HALE, 1983; CHILDS et al., 

1984). Camundongos BALB/c são considerados os mais susceptíveis à L. braziliensis, apesar 

de não apresentarem graves lesões cutâneas e evoluírem para cura espontânea (CHILDS et al., 

1984). Mesmo quando se injeta L. braziliensis com saliva de Lu. whitmani, um dos 

hospedeiros naturais desse parasito, na pata de camundongos BALB/c, o efeito exacerbador 

da saliva, nesse modelo, parece ser temporário, uma vez que a inoculação de promastigotas 

junto com saliva causa o desenvolvimento de lesões que apresentam cura espontânea 

(BEZERRA; TEIXEIRA, 2001). 

O primeiro trabalho a analisar a resposta imunológica nesse modelo mostrou que 

camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis produziam menos IL-4, do que quando 

infectados com L. major. Além disso, animais infectados com L. braziliensis, quando tratados 

com anti-IFN-γ, apresentavam lesões significativamente aumentadas e a infecção não se 

resolvia (DEKREY; LIMA; TITUS, 1998). Um mecanismo dependente de IFN-γ parece ser 

responsável pela morte de L. braziliensis em camundongos BALB/c e a fraca infectividade 

deste parasito nesta linhagem de camundongo pode ser causada pela incapacidade do parasito 

promover uma produção forte e sustentada de IL-4, diferentemente do que acontece com a 

infecção por L. major (DEKREY; LIMA; TITUS, 1998). Essa susceptibilidade está associada 

a uma resposta Th2 predominante caracterizada pela presença de IL-4 (BELKAID et al., 

2002). 

Trabalhos com cepas de L. braziliensis de alta e baixa virulência mostraram que 

camundongos BALB/c infectados com cepa menos patogênica controlam mais cedo a 

infecção, e esse controle está associado à presença de células NK no sítio da lesão, com 

produção de IFN-γ e expressão aumentada da quimiocina CXCL10 logo nas primeiras horas 

após infecção (INDIANI DE OLIVEIRA  et al., 2004; TEIXEIRA et al., 2005). Nas infecções 

causadas por cepas mais patogênicas de L. braziliensis, a cura mais tardia coincide com a 
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produção de IFN-γ e com a expressão de CXCL10, sugerindo que essa quimiocina pode ter 

um papel importante no controle da doença (INDIANI DE OLIVEIRA et al., 2004; 

TEIXEIRA et al., 2005).  

O modelo animal que mais mimetiza a infecção humana por L. braziliensis até o 

momento é o do hamster, entretanto, os estudos com esses animais são limitados pela 

dificuldade de se encontrar reagentes para a realização de experimentos mais elaborados. 

Entre os camundongos, o mais susceptível à infecção por L. braziliensis é o BALB/c, que 

desenvolve lesões pequenas e não ulceradas quando a infecção é produzida na pata, ou lesões 

ulceradas quando a infecção é produzida na derme da orelha com pequeno inóculo, embora a 

doença nestes animais em ambos os modelos seja autolimitada (INDIANI DE OLIVEIRA et 

al., 2004; DE MOURA et al., 2005).  

Recentemente, tem sido mostrado um modelo experimental de infecção com L. 

braziliensis diferente do modelo tradicional. Neste modelo, camundongos BALB/c foram 

inoculados com promastigotas de Leishmania na derme da orelha e foram capazes de 

reproduzir aspectos da infecção natural tais como, o fenótipo de auto-cura, a presença de lesão 

ulcerada, disseminação do parasito para os linfonodos e desenvolvimento de uma forte 

resposta imunológica tipo Th1, com produção de IFN-γ e IL-17, e expressão de algumas 

quimiocinas pró-inflamatórias (DE MOURA et al., 2005; VARGAS-INCHAUSTEGUI et al., 

2008). Neste mesmo modelo, observou-se também um misto de resposta imunológica 

Th1/Th2 que foi caracterizada pela presença de células secretando IFN-γ, IL-4 e IL-10, que é 

diferente da resposta polarizada Th2 observada em infecções por L. major. Os parasitos foram 

eliminados do sítio de infecção após a cura da lesão, mas persistiram nos linfonodos de 

drenagem, sugerindo que mecanismos imunorregulatórios possam permitir a sobrevivência do 

parasito (COSTA et al., 2011; FALCÃO et al., 2012; DE MOURA et al., 2005). Foi 

demonstrado que camundongos C57BL/6 exibem um fenótipo de resistência quando 

infectados por L. braziliensis, com uma produção significativamente baixa de IL-4 e IL-13 ao 

mesmo tempo em que IFN-γ e iNOS são produzidos de maneira significante (DEKREY et al., 

1998). Alguns autores sugerem que um mecanismo dependente de IFN-γ é o responsável pela 

morte dos parasitos em camundongos BALB/c e que sua fraca infectividade seja devido à 

incapacidade do parasito de produzir IL-4 de maneira forte e sustentada (DEKREY et al., 

1998; INDIANI DE OLIVEIRA et al., 2004; COSTA et al., 2011). 

Em infecções por Leishmania um grande número de macrófagos pode ser ativado, 

acarretando uma produção de elevada quantidade de citocinas que podem agir em locais 

distantes de onde foram secretadas. As citocinas estão envolvidas diretamente na produção de 
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quimiocinas e também podem induzir a expressão de algumas quimiocinas, que, por sua vez 

induzem a produção de outros mediadores inflamatórios. Na resposta contra L. braziliensis as 

citocinas derivadas de células do tipo Th1 e Th2 podem ter efeitos antagônicos sobre as 

quimiocinas (TEIXEIRA et al., 2006). 

 

1.6 Quimiocinas e seus receptores  

 

As quimiocinas são proteínas pertencentes a uma família de citocinas de baixo 

peso molecular (8 a 10 kDa) que agem primariamente como quimiotáticas, recrutando 

distintos subconjuntos de leucócitos e, em seguida, ativando-os através do aumento de adesão 

e de granulação (ROSSI; ZLOTNIK, 2000; ROT; VON ADRIAN, 2004). Já foram 

identificados mais de 44 diferentes tipos de quimiocinas e 21 tipos de receptores. A produção 

destas proteínas é estimulada por uma variedade de agentes: lipopolissacarídeos (LPS), vírus, 

bactérias, patógenos e citocinas, tais como IL-4, IL-13, IL-1 e IFN-γ. São secretadas por 

células epiteliais, endoteliais, leucócitos e outros tipos de células (ROT; VON ANDRIAN, 

2004; MOSER et al., 2004). As quimiocinas desempenham papéis importantes durante a 

resposta inflamatória por desencadearem a ativação de integrinas durante a adesão das células 

ao endotélio, induzir o recrutamento de linfócitos antígeno-específico para os tecidos 

periféricos em resposta a uma inflamação, e liberar enzimas de grânulos celulares 

(SPRINGER, 1994). 

     Dos quatro grupos de quimiocinas descritos, há duas grandes famílias que 

compreendem a maioria destas moléculas, as quais são chamadas de CXC quimiocinas, sendo 

assim denominadas por possuírem um aminoácido (X) entre as duas primeiras cisteínas 

próximas ao domínio NH2-terminal, e a família das CC quimiocinas, que possuem as duas 

primeiras cisteínas adjacentes uma a outra e próximas ao amino terminal. As quimiocinas CC 

atraem principalmente monócitos e linfócitos T, apesar de que são também quimiotáticas para 

basófilos, eosinófilos e células NK (ROLLINS, 1997). As quimiocinas CXC são divididas em 

duas subfamílias, aquelas que contêm a sequência ácido glutâmico-leucina-arginina, chamada 

de sequência ELR (ELR
+
), precedendo as duas primeiras cisteínas da molécula, e aquelas que 

não contêm essa sequência (ELR
-
). A presença dessa sequência está relacionada a um efeito 

predominante sobre a atração de neutrófilos e a ausência desta sequência está relacionada com 

a migração de linfócitos (BAGGIOLINI, 2001).  

     Dois outros grupos menores não fazem parte destas famílias, sendo designadas 

como família C, que tem apenas dois resíduos de cisteína na molécula e apenas um deles na 
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porção NH2-terminal e família CX3C, que possui três resíduos de aminoácidos separando as 

duas primeiras cisteínas (ROLLINS, 1997; MACKAY, 1997). A quimiocina 

XCL1/linfotactina, da família C, tem sido descrita como sendo quimiotática para 

subpopulações específicas de linfócitos B e T, e não atrai monócitos, macrófagos ou 

neutrófilos (KENNEDY et al., 1995; HEDRICK et al., 1997). CX3CL1/Fractalcina, a única 

quimiocina CX3C, tem potente atividade quimiotática para linfócitos T, células NK e 

monócitos (BAZAN et al., 1997). 

 Em relação aos receptores de quimiocinas, já foram descritos 21 tipos. Estes são 

formados por cerca de 350 aminoácidos, compostos por um curto domínio NH2-terminal, sete 

domínios transmembranares, ligados por três alças na porção intracelular e mais três na 

porção extracelular, mais um domínio carboxi (COOH) terminal intracelular. Os receptores 

das quimiocinas pertencem à superfamília dos receptores de sinalização intracelular acoplados 

à proteínas G e exercem suas funções através da sua ligação a receptores encontrados na 

superfície das células (MURDOCH; FINN, 2000). A interação entre as quimiocinas e seus 

receptores é caracterizada por uma indistinção considerável: cada quimiocina se liga a vários 

receptores e cada receptor se liga a várias quimiocinas (TEIXEIRA et al., 2006).  

Os receptores são divididos em 4 famílias,  CXCR, CCR, CX3CR e  XCR . Os 

pertencentes à família CXCR estão envolvidos em várias funções diferentes na resposta 

inflamatória, como os receptores CXCR1 e CXCR2, expressos em células PMNs e que 

induzem a inflamação aguda.  Proteínas induzidas por IFN-γ como CXCL10, conhecida 

anteriormente como IP-10, CXCL9 e CXCL11, ligam-se ao CXCR3, expresso em linfócitos T 

ativados, monócitos e células NK, induzindo tipicamente a inflamação crônica (THELEN, 

2001). 

A atuação das quimiocinas na resposta imunológica frente a vários patógenos vem 

sendo bastante estudada, pelo fato de atraírem leucócitos para os tecidos, regulando a reposta 

imunológica e também induzindo mecanismos antimicrobianos. Sabe-se que as quimiocinas e 

seus receptores têm a capacidade de exercer um papel relevante na polarização da resposta 

imunológica, deste modo, células do tipo Th1, produtoras de IFN-γ, são capazes de se co-

localizarem com neutrófilos e macrófagos em lesões de hipersensibilidade do tipo tardio, 

enquanto células do tipo Th2, produtoras de IL-4, IL-5 e IL-13, estão presentes nos sítios de 

inflamação alérgica juntamente com basófilos e eosinófilos (SALLUSTO et al., 1998; 

SALLUSTO; MACKAY, 2004 ). 

Alguns estudos tentam descrever a interação entre quimiocinas e citocinas, e a 

capacidade de uma regular a produção da outra e vice-versa, como por exemplo, IFN-γ que 
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induz a expressão de CXCL10 e CXCL9 e tem seu efeito inibido por IL-4. Por outro lado, 

esta mesma citocina, juntamente com IL-13, estimula a produção de CCL11 e CCL22, e tem 

seu efeito antagonizado por IFN-γ (ROLLINS, 1997; FARBER, 1997). 

 

1.7 O papel das quimiocinas nas leishmanioses e em outras doenças, com ênfase em 

CXCL10 

 
As quimiocinas têm papéis diferentes na infecção por Leishmania, o principal é o 

recrutamento de células do sistema imunológico para o local de entrada do parasito, porém 

também apresentam papel importante na imunidade adaptativa e na ativação de macrófagos e 

na morte do parasito, uma das razões pelas quais as quimiocinas têm sido consideradas como 

elementos-chave na resposta do hospedeiro contra Leishmania (TEIXEIRA et al., 2006). 

     O possível envolvimento das quimiocinas na LT humana foi investigado 

inicialmente em LCL e LCD causadas por L. mexicana. As lesões de indivíduos com LCL 

continham altos níveis de CCL2, CXCL9 e CXCL10; ao contrário, lesões de indivíduos com 

LCD expressavam predominantemente CCL3. Nesse estudo, os autores sugerem que, em 

LCL, a produção de CCL2 seria responsável pelo recrutamento de macrófagos mais maduros 

e/ou ativados, que por sua vez eliminariam os parasitos e controlariam a doença. Por outro 

lado, em LCD, CCL3 induziria a migração de células mais imaturas ou desativaria estas 

células, favorecendo a progressão da doença (RITTER et al., 1996). 

Parece haver uma associação entre quimiocinas e os perfis de resistência e 

susceptibilidade. Comprovando isso, um estudo mostrou que a infecção por L. major, em 

camundongos resistentes C57BL/6 e susceptíveis BALB/c, induz expressões 

significativamente diferentes de várias quimiocinas (VESTER et al., 1999). Nesse estudo, 

linfonodos de camundongos resistentes infectados com L. major induziram significativamente 

mais RNAm de CCL2, CXCL10 e CXCL1 quando comparados com aqueles de camundongos 

susceptíveis, indicando que estas quimiocinas podem ter um papel importante no 

desenvolvimento da imunidade do hospedeiro contra L. major. No mesmo estudo, a 

administração de CXCL10 recombinante em camundongos BALB/c aumentou a atividade das 

células NK e a resistência contra L. major (VESTER et al., 1999). 

A quimiocina CXCL10, também chamada de IP-10 (proteína induzível por IFN-

γ), é uma pequena molécula (10 kDa) secretada principalmente por monócitos, neutrófilos, 

queratinócitos, células dendríticas, células mesenquimais, fibroblastos e células endoteliais 

em resposta a estímulos, como uma infecção viral, LPS e IL-1 (DUFOUR et al., 2002; LEE; 
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LEE; SONG, 2009). Esta quimiocina liga-se com alta afinidade ao receptor CXCR3 (CHEN 

et al., 2004), que é um receptor conhecido por estar expresso em vários tipos de células, tais 

como células T CD4 e CD8 ativadas e de memória, células NK, algumas populações de 

células dendríticas e células endoteliais  (MOHAN et al., 2005; RITTER; MOLL, 2000; 

VESTER et al., 1999). Camundongos C57BL/6 infectados com L. major, na ausência de 

CXCR3, são capazes de montar uma resposta do tipo Th1 eficiente, porém falham em 

controlar a infecção, diminuindo a produção de IFN-γ (ROSAS et al., 2005) 

A função biológica de CXCL10 envolve o recrutamento de monócitos, 

macrófagos e células T para o local de inflamação (DUFOUR et al., 2002).  Além disso, já foi 

observado que em lesões de indivíduos infectados por L. braziliensis ocorre expressão de 

CXCL10, assim como do seu receptor (RITTER; KORNER, 2002). Em pacientes com LCL já 

foram detectados níveis elevados de CXCL10 e outros fatores pró-inflamatórios em lesões 

ativas, na pele e mucosa, sugerindo assim um possível envolvimento dessas moléculas no 

desfecho da doença (MEDDEB-GARNAOUI; ZRELLI; DELLAGI, 2009; SERBINA et al., 

2008; VARGAS-INCHAUSTEGUI; XIN; SOONG, 2008).  

Trabalhos anteriores mostraram que no modelo experimental, utilizando 

camundongos BALB/c, as cepas de L. braziliensis mais patogênicas causam lesões que apesar 

de pequenas e não ulceradas demoram mais tempo para curar, sendo que a cura coincide com 

o aumento da produção de IFN-γ e a expressão de CXCL10 nas lesões, sugerindo que o 

controle mais precoce da infecção pode ser dependente, em parte, dessas proteínas 

(TEIXEIRA et al., 2005).  

A administração exógena de CXCL10 em camundongos BALB/c infectados com 

L. major induz um forte recrutamento e ativação de células NK (VESTER et al., 1999; 

MULLER et al., 2001). Mais recentemente, também demonstrou-se que CXCL10 exógeno é 

capaz de diminuir a carga parasitária de macrófagos infectados com L. amazonensis in vitro.  

Os mesmos autores demonstraram que o tratamento com esta quimiocina em camundongos 

BALB/c infectados com L. amazonensis pode diminuir a espessura da lesão e a carga 

parasitária, acompanhado de um aumento da produção de IFN-γ, IL-12 e NO por células do 

linfonodo, quando reestimuladas com o antígeno in vitro (VASQUEZ; SOONG, 2006). 

Outros estudos mostraram que CXCL10 também atua na resposta protetora contra 

L. donovani, induzindo uma resposta celular tipo Th1, por meio da via de mediadores 

inflamatórios, como NO e citocinas pro-inflamatórias (GUPTA, et al., 2009). O efeito 

biológico de CXCL10 também é regulado pela expressão de CXCR3 nas superfícies das 

células alvo (células T e monócitos). Camundongos CXCR3
-/- 

falham em controlar a infecção 
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mesmo na presença da resposta imunológica Th1, demonstrando a necessidade de CXCR3 

para a defesa do hospedeiro contra infecção por L. major (BARBI; BROMBACHER; 

SATOSKAR, 2008). Monócitos CD14+ são as células alvo para infecção por Leishmania, 

principais produtoras de CXCL10, e o principal tipo celular expressando CXCR3 em uma 

infecção in vitro (VARGAS-INCHAUSTEGUI et al., 2010).  

Não é somente nas leishmanioses que o papel das quimiocinas vem sendo 

estudado. Existem relatos na literatura de trabalhos avaliando o papel destas moléculas em 

infecções causadas por outros micro-organismos. Na toxoplasmose ocular crônica, CXCL10 

age induzindo uma resposta mediada por células T que controla a ação do protozoário de 

modo eficiente (ZECCA et al., 2009). Na malária cerebral, CXCL10 liga-se ao seu receptor 

na superfície de células T CD8+ recrutando-as, fato importante para o desenvolvimento da 

doença (CAMPANELLA et al., 2008). Outro trabalho realizado com pacientes co-infectados 

com HIV e Cryptosporidium sp. mostrou que apesar de células epiteliais produzirem a 

quimiocina, sua presença não ajuda a eliminar o micro-organismo, já que o vírus diminui a 

população de células TCD4+, o que impede que CXCL10 estimule o recrutamento de 

linfócitos para o sítio de infecção (WANG et al., 2007).  

Em doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, CXCL10 é detectada no soro, 

fluido e tecido sinovial de pacientes, sendo expressa principalmente por infiltrados de células 

semelhantes a macrófagos e fibroblastos como os sinoviócitos (HANAOKA et al., 2003; 

PATEL et al., 2001; KWAK et al., 2008). No soro de pacientes com lupus eritematoso 

sistêmico, os níveis de CXCL10 se mostraram elevados e fortemente correlacionados com a 

atividade da doença, assim como seu receptor, que foi encontrado em elevada quantidade nos 

infiltrados de linfócitos das biópsias de lesões (NARUMI et al., 2000; LIT et al., 2006). Na 

esclerose sistêmica, CXCL10 foi significativamente mais frequente no soro de pacientes com 

esclerose sistêmica difusa e localizada do que em indivíduos saudáveis (FUJII et al., 2004). 

As quimiocinas tem apresentado também papel relevante nos estudos sobre 

neoplasia, já que interações entre quimiocinas e seus receptores são importantes na iniciação e 

progressão do câncer. CXCL10 pode ter dupla ação na tumorigênese dependendo do tipo de 

variante associada ao receptor CXCR3 correspondente. CXCR3-B possui propriedades 

inibidoras de crescimento, enquanto CXCR3-A promove a proliferação celular (DATTA, et 

al.,2006). As quimiocinas CXC e seu receptor CXCR3 e seus ligantes CXCL10, CXCL9 e 

CXCL11, podem estar envolvidos na metástase e progressão do tumor através da 

superexpressão de CXCR3 pelas células tumorais quando comparadas com as células 
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infiltrantes imunocompetentes (OPPENHEIM et al., 1997; BALKWILL; MANTOVANI, 

2001; MONTEAGUDO et al.,2007).  

Dados da literatura mostram que as quimiocinas desempenham funções 

importantes em várias doenças, e de interesse neste trabalho, na infecção por Leishmania, tais 

como: participação na imunidade mediada por células, recrutamento de leucócitos e ativação 

celular, e possível atividade leishmanicida, sugerindo que essas proteínas podem ser 

relevantes para o controle e/ou progressão das leishmanioses (TEIXEIRA et al., 2006; 

OGHUMU et al., 2010). 
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2  RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Até o momento não há vacina eficaz contra as leishmanioses, mas há drogas 

disponíveis para tratar de maneira eficiente estas doenças, e entre as mais comumente usadas 

estão os antimoniais pentavalentes, anfotericina B, pentamidina e recentemente, miltefosina. 

Entretanto, todas estas drogas estão associadas ao aparecimento de cepas resistentes, 

significante toxicidade, e, além disso, apresentam um curso de tratamento muito longo 

(CROFT et al.,2006; SANTOS et al.,2008). Novos tratamentos contra leishmanioses ou 

estratégias para melhorar a segurança e eficácia das drogas correntes continuam 

extremamente necessárias. As quimiocinas têm um envolvimento direto no processo da 

doença, uma vez que ocorre rápida mudança na expressão dessas moléculas durante a 

infecção por Leishmania (TEIXEIRA et al.,2006). 

Estudos experimentais têm mostrado o uso de citocinas pró-inflamatórias para 

tratar ou reforçar a resposta imunológica contra diferentes espécies de Leishmania. Entre as 

citocinas mais utilizadas estão IFN-, IL-12, TNF-, IL-1 e mais recentemente, CXCL10. 

As citocinas IL-12 ou IL-1 recombinantes, quando administradas em camundongos BALB/c 

antes da infecção por L. major, tornou esses animais, que são naturalmente susceptíveis à 

infecção, resistentes (VON STEBUT; UDEY, 2004). Mais recentemente, a injeção de 

CXCL10 mostrou-se capaz de induzir proteção em camundongos C57BL/6 infectados com L. 

amazonensis por estimular produção de citocinas multifuncionais, tais como IFN-, IL-6, IL-

17 e CXCL2 (VASQUEZ; SOONG, 2006).  

Como CXCL10 é uma quimiocina conhecida por favorecer o recrutamento e a 

ativação de células polarizadas para o perfil Th1, além de recrutar e ativar células NK, é 

possível hipotetizar que o tratamento com CXCL10 nos estágios iniciais da infecção poderia 

direcionar a resposta imunológica e influenciar o curso da infecção em camundongos 

infectados por L. braziliensis, causando proteção ou cura mais rápida. Este trabalho poderá 

trazer importantes conhecimentos sobre os mecanismos associados à patogênese da infecção 

por L. braziliensis, dando subsídios para a elaboração de futuras abordagens terapêuticas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar o efeito protetor da quimiocina CXCL10 na infecção por Leishmania 

braziliensis em camundongos BALB/c. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliar a cinética das lesões em camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis e 

tratados com CXCL10; 

 

2. Determinar a carga parasitária na lesão e no linfonodo de drenagem da lesão; 

  

3. Quantificar a produção de IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-12, TGF-β, TNF-α e óxido nítrico nos 

sobrenadantes de culturas de células do linfonodo de drenagem da lesão; 

 

4. Analisar os aspectos histopatológicos das lesões. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CXCL10 recombinante  

 

 CXCL10 recombinante de camundongo (ThermoScientific, Waltham, MA, USA) foi 

reconstituído com água ultra pura (Invitrogen, Life Technologies, Grand Island, NY, 

USA) na concentração de 1 µg/mL. Alíquotas de 10 µg/mL foram conservadas a -

20°C até o uso. A proteína (20 µg/mL) foi diluída com PBS, sendo administrada uma 

concentração final de 100 ng/animal. 

 

4.2 Meios de cultura 

 

 RPMI 1640 (Sigma-Aldrich). 

O meio RPMI-1640 foi suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF), 50 µM de 2-

mercaptoetanol, 2 mM L-glutamina e antibióticos (100 U/mL de penicilina, 100 µg/mL de 

estreptomicina). Será mencionado como RPMI suplementado o meio contendo todos os 

componentes acima e como RPMI aquele utilizado sem suplementos. 

 Schneider (Sigma-Aldrich). 

O meio Schneider foi suplementado com 20% de SBF, urina humana estéril a 2% e 

antibióticos (100 U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina).  

 Neal, Novy & Nicolle (N.N.N).   

O meio N.N.N. foi suplementado com meio Schneider e antibióticos (100 U/mL de penicilina 

e 100 µg/mL de estreptomicina). 

 

4.3 Animais 

 

Para os experimentos in vivo, foram utilizados 24 camundongos BALB/c, 

machos, com 6-8 semanas de vida, provenientes do Biotério do Departamento de Patologia e 

Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 

(DPML/FAMED/UFC). Os animais foram mantidos à temperatura ambiente, com ração 

comercial apropriada e água ad libitum. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal do Ceará, registro nº 73/08 

(ANEXO). 
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4.4 Parasitos 

 

A cepa de Leishmania braziliensis (MHOM/BR/94/H3227) utilizada nos 

experimentos foi isolada de paciente do Ceará com leishmaniose cutânea e caracterizada 

previamente como L. braziliensis por PCR e anticorpos monoclonais (INDIANI DE 

OLIVEIRA et al., 2004). Os parasitos foram mantidos através de passagem regular em 

hamster dourado (Mesocricetus auratus) para a manutenção da virulência. Após serem 

recuperados através de aspirado do linfonodo de drenagem da lesão, os parasitos foram 

cultivados a 25°C em meio N.N.N. contendo meio Schneider suplementado. Para garantir a 

virulência, só foram utilizados parasitos até a 5ª passagem. 

 

4.5 Infecção experimental e tratamento dos animais com CXCL10  

 

Promastigotas de L. braziliensis, na fase estacionária de crescimento, foram 

inoculadas por via subcutânea (s.c.) no coxim plantar da pata posterior direita de 

camundongos BALB/c (n=24 animais) na concentração de 1x10
6 

parasitos em 20 µL de 

salina. A espessura das lesões foi medida a cada 3 dias com paquímetro de escala circular 

(Mitutoyo, Japão) por 30 dias, sendo a lesão representada pela diferença entre a pata infectada 

e a contralateral não infectada. Os animais foram separados em dois grupos (12 

animais/grupo): 1 grupo foi tratado com CXCL10 e o outro grupo (controle) foi tratado com 

PBS. O tratamento com CXCL10 seguiu a metodologia previamente descrita por VASQUEZ 

et al. (2006) e consistiu de injeções subcutâneas no sítio de inoculação (pata posterior direita), 

100 ng da proteína em 5 µL, e no grupo controle, injeções de PBS (5 µL), utilizando-se 

seringa Hamilton de 50 µL e agulha 25G, e todos foram tratados nos dias 1, 3, 5 e 7 pós-

infecção. Os animais foram escolhidos aleatoriamente e eutanasiados (6 animais/grupo) 

através da inalação de Halotano (Sigma-Aldrich) 15 e 30 dias após a infecção, para a 

avaliação da carga parasitária nas patas infectadas e linfonodos de drenagem da lesão. 
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Figura 3 – Desenho experimental do estudo 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.6 Determinação da carga parasitária 

 

 A carga parasitária foi quantificada através da técnica de diluição limitante, como 

previamente descrito (TITUS et al., 1985), com algumas modificações. Brevemente, os 

animais foram eutanasiados 15 e 30 dias após infecção e os linfonodos poplíteos e as patas 

infectadas foram retiradas assepticamente, macerados em 2mL de meio Schneider e deixados 

em repouso por 5 minutos. A partir dessa suspensão de células, foram feitas 8 diluições (10, 

50, 100, 500, 10
3
, 10

4
, 10

5
 e 10

6
) em meio Schneider suplementado. Cem microlitros destas 

diluições foram distribuídos em placas de 96 poços, fundo chato, 6 poços/diluição. As placas 

foram seladas com parafilm e incubadas a 25°C por 3 semanas. Os poços foram observados 

em microscópio óptico invertido, aumento 40X (Nikkon), de 3 em 3 dias, para o registro das 

diluições que continham promastigotas. O resultado da leitura das placas foi registrado no 
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software ELIDA (TASWELL, 1984) para o cálculo final do número de parasitos presentes 

nas amostras utilizadas.  

 

4.7 Cultura de células do linfonodo de drenagem 

 

Suspensão de um pool de células do linfonodo de drenagem (poplíteo) de pelo 

menos 3 animais de cada grupo foi centrifugada a 1.000 g por 15 minutos à 4ºC. As células 

foram ajustadas para a concentração de 1 x 10
6 

células/mL em RPMI suplementado, 

adicionadas em placas de fundo chato (200 µL), 96 poços, e re-estimuladas com 

promastigotas de L. braziliensis na concentração de 5 x 10
6 

células/mL (proporção de 5:1) ou 

com 5 µg/mL de fitohemaglutinina (Sigma-Aldrich). Após 24 e 48 h de incubação em estufa a 

37
0
C, 5% CO2, os sobrenadantes das culturas foram coletados para a dosagem de NO e 

citocinas. Estes experimentos foram realizados após o 15º e o 30º dia de infecção.  

 

4.8 Dosagem de óxido nítrico (NO) 

 

Sobrenadantes da cultura de células recuperadas do linfonodo de drenagem foram 

testados para detectar a liberação de NO sob a forma de nitrito (NO2) pela reação de Griess 

(GREEN et al., 1990). Os sobrenadantes em duplicata foram incubados com o reagente de 

Griess (1:1 v/v), recém-preparado, por 10 min à temperatura ambiente. A absorbância foi 

medida em espectrofotômetro a 540 nm e a concentração de NO2 determinada usando uma 

curva padrão de nitrito de sódio e expressa como µmol/mL. Para evitar interferência por NO2 

possivelmente presente no meio, foi realizado um branco para cada experimento, utilizando 

RPMI suplementado, meio utilizado na cultura das células. 

 

4.9 Dosagem de citocinas 

 

As produções de IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-12p40, TGF-β e TNF-α nos 

sobrenadantes obtidos da cultura de células do linfonodo de drenagem foram determinadas 

utilizando-se a técnica ELISA, como recomendado pelo fabricante dos kits (BD Biosciences, 

San José, CA, USA). Brevemente, placas de 96 poços, fundo chato (Nunc), foram 

sensibilizadas por 12 a 18 h com o anticorpo de captura anti-citocina purificado na 

concentração determinada, a 4ºC. A placa foi lavada, utilizando-se solução de lavagem (PBS 

com Tween 20 a 0,05%), e em seguida foi realizado bloqueio com PBS e soro bovino fetal 
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(SBF 10%), seguido de incubação por 1 hora à temperatura ambiente. Após lavagem com 

PBS + Tween 20, foram adicionados o padrão e as amostras em duplicata e, em seguida, a 

placa foi incubada novamente por 2 h ou por uma noite à temperatura ambiente. No caso de 

TGF-β, foi feita a ativação das amostras em placa a parte, como descrita pelo fabricante do 

kit. Após lavagem com PBS + Tween 20, a placa foi incubada por mais 1 h com o anticorpo 

de detecção conjugado à enzima peroxidase. Após isso, a placa passou por nova lavagem e o 

substrato foi adicionado. A placa foi incubada por 30 minutos, à temperatura ambiente e 

protegida da luz. A reação foi finalizada com ácido fosfórico (1:20) e a leitura realizada em 

leitor de ELISA (Molecular DevicesCorp.; Sunnyvale, CA, USA), usando filtro de 450nm. Os 

resultados foram analisados utilizando-se o programa Softmax PRO (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA). 

 

4.10 Análise histopatológica das lesões 

 

Os animais infectados e tratados ou não com CXCL10 foram eutanasiados 15 e 30 

dias após a infecção, para a retirada das patas infectadas, que foram então fixadas em formol 

tamponado a 10% e descalcificadas em EDTA 4%. Posteriormente os cortes foram 

processados, emblocados em parafina e as lâminas confeccionadas. Seções de 5-6 m de 

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

histopatológicas foram observadas e analisadas levando-se em conta os seguintes parâmetros: 

exsudato celular, destruição tissular, eosinófilos, neutrófilos, linfócitos, plasmócitos, 

macrófagos, células gigantes, granulomas organizados, granulomas não organizados, edema, 

fibrose e parasitismo. Cada parâmetro foi avaliado por um único observador segundo presença 

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

25-50%) e 3 (>50%). Patas de animais sadios foram utilizadas como controle negativo.  

 

 4.11. Análise Estatística 

 

Os resultados são apresentados como média aritmética e erro padrão. Para 

verificar a significância estatística entre o grupo tratado e o grupo controle foi aplicado o teste 

t de Student. A análise dos parâmetros histopatológicos foi feita levando-se em conta os 

escores de cada animal. Os testes foram realizados utilizando-se o Programa GraphPad Prism 

versão 5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Em todos os testes utilizados, a 

significância mínima foi aceita quando P < 0,05.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Cinética das lesões em camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis após 

tratamento com CXCL10 

 

Para avaliar se o tratamento com a quimiocina era capaz de induzir uma 

diminuição na espessura da lesão, foi realizada a medida das patas a cada 3 dias. Em ambos os 

grupos, as lesões dos animais infectados foram observadas em torno do 7
º
 dia após infecção e 

atingiram o pico máximo entre 12 e 15 dias, quando começaram a regredir. As lesões dos 

animais que receberam CXCL10 atingiram o pico máximo bem mais cedo, no 12° dia de 

infecção, e também regrediram mais cedo do que as dos controles (GRÁFICO 1). 

Os animais tratados com CXCL10 desenvolveram lesões menores, quando 

comparados com os animais controle, e no 15
º
 dia após infecção a diferença entre as 

espessuras das lesões dos dois grupos mostrou-se estatisticamente significante (p=0,0228). 

 

Gráfico 1 - Efeito da administração local de CXCL10 no desenvolvimento das lesões em 

BALB/c infectados com L. braziliensis 
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Fonte: Elaborado pelos autores. Camundongos (até 15 dias, n = 12/grupo; após 15 dias, n = 6/grupo) foram 

infectados subcutaneamente com 10
6
 promastigotas de L. braziliensis e tratados s.c com CXCL10 (100 ng em 5 

µL) ou PBS (5 µL), nos dias 1, 3, 5 e 7 de infecção. A espessura da lesão foi acompanhada com medições de 

patas a cada 3 dias. Os dados representam as médias aritméticas ± EP de cada grupo. Diferenças significantes 

foram determinadas pelo test t de Student (p < 0,05). A linha pontilhada significa a média da espessura da pata 

de 6 animais não infectados.   
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5.2 Avaliação da carga parasitária no sítio de inoculação e no linfonodo de drenagem da 

lesão em camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis e tratados com CXCL10  

 

Para avaliar se a espessura das lesões estava relacionada ao número de parasitos 

presentes no sítio de inoculação e no linfonodo de drenagem da lesão, a carga parasitária 

destes sítios foi determinada após 15 e 30 dias de infecção.  

Nos animais que receberam CXCL10, o número de parasitos na pata não variou, 

permanecendo em torno de 10
3
, nos dois pontos avaliados, enquanto no grupo controle a 

carga parasitária aumentou de 10
4
 para 10

5
. Por outro lado, o tratamento com CXCL10 

induziu uma carga parasitária significativamente menor quando comparada com os animais 

controle, após 30 dias de infecção (p=0,0286) (GRÁFICO 2A).  

No linfonodo de drenagem, o tratamento com CXCL10 induziu diferença 

significativa no número de parasitos após 15 (p=0,0353) e 30 dias (p=0,0292) de infecção, 

quando comparado com os animais controle (GRÁFICO 2B).  

 

Gráfico 2 – Carga parasitária na lesão (A) e no linfonodo de drenagem da lesão (B) em 

camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis após tratamento com CXCL10  
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Fonte: Elaborado pelos autores. Camundongos (12 por grupo) foram infectados e tratados como descrito no 

gráfico 1. Os animais foram eutanasiados nos dias 15 e 30 após a infecção e a carga parasitária determinada por 

diluição limitante. O número de parasitos na pata e no linfonodo estão representados como as médias aritméticas 

± EP de 6 animais por grupo em cada tempo. Diferenças significantes foram determinadas pelo test t de Student 

(p < 0,05).  
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5.3 Concentração de óxido nítrico (NO) em camundongos BALB/c infectados com L. 

braziliensis após tratamento com CXCL10  

 

Para avaliar o papel de NO na morte de parasitos mediada por CXCL10, a 

concentração deste mediador inflamatório foi dosada nos sobrenadantes de cultura de células 

dos linfonodos de animais tratados e controle, e re-estimuladas in vitro com L. braziliensis. 

Como observado no gráfico 3, não houve diferença na concentração de NO entre os grupos 15 

dias pós infecção. Após o 30° dia de infecção, no grupo tratado com CXCL10 a concentração 

se manteve, embora tenha sido menor do que a observada no grupo controle. 

 

Gráfico 3 - Produção de óxido nítrico (NO) por células mononucleadas de camundongos 

BALB/c tratados in vivo com CXCL10 
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Fonte: Elaborado pelos autores. Camundongos foram infectados e tratados como descrito na figura 1. Os animais 

foram eutanasiados (3 animais por grupo) 15 e 30 dias pós-infecção, as células do linfonodo de drenagem da 

lesão foram cultivadas e re-estimuladas in vitro com promastigotas vivas de L. braziliensis por 48 h. Os 

sobrenadantes das culturas foram então coletados para a dosagem de NO. Os dados representam as médias 

aritméticas ± EP de cada grupo. Diferenças significantes foram determinadas pelo test t de Student (p < 0,05). ns 

= não significante. 
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5.4 Concentração de citocinas em camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis 

após tratamento com CXCL10 

 

Para determinar o perfil da resposta imunológica induzida por CXCL10 foi 

avaliada a concentração de citocinas inflamatórias, anti-inflamatórias e imunorregulatórias.  

Os resultados mostraram que 15 dias após infecção, os animais que receberam CXCL10 

apresentaram concentrações significativamente maiores de IFN-γ (média = 23,7 pg/mL; 

p=0,0166) do que os controles, e com 30 dias essa concentração duplicou (média = 41,5 

pg/mL; p=0,0443) quando comparada com a os animais controle (GRÁFICO 4).  

Em relação a IL-12, observou-se que a concentração desta citocina só aumentou 

nos animais que receberam CXCL10 com 30 dias de infecção, e esse aumento foi significante 

tanto em relação ao 1º tempo avaliado (p=0,0210), quanto ao controle (p=0,0210) (GRÁFICO 

4). A outra citocina pró-inflamatória avaliada, TNF-α, não apresentou diferença nos tempos 

avaliados e manteve-se sempre abaixo de 10 pg/mL em ambos os grupos (GRÁFICO 4). 

 

Gráfico 4 - Produção de citocinas pró-inflamatórias por células mononucleadas do linfonodo 

de camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis e tratados com CXCL10 
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Fonte: elaborado pelos autores. Camundongos foram infectados e tratados como descrito no gráfico 1. Os 

animais foram eutanasiados (3 animais por grupo) 15 e 30 dias pós-infecção, células do linfonodo de drenagem 

da lesão foram cultivadas e re-estimuladas in vitro com promastigotas vivas de L. braziliensis por 48h. Os 

sobrenadantes das culturas de células foram então coletados para a dosagem das citocinas. Os dados representam 

as médias aritméticas ± EP de cada grupo. Diferenças significantes foram determinadas pelo test t de Student (p 

< 0,05). 
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Em relação à citocina anti-inflamatória, IL-4, os resultados mostraram que com 15 

dias após infecção, os animais que receberam CXCL10 apresentaram concentrações menores 

de IL-4 (média=17,8 pg/mL), embora não significante, quando comparados com os animais 

controle. Após 30 dias, essa concentração caiu ainda mais (média=13,1 pg/mL), e isso foi 

estatisticamente significante (p=0,0357) em relação ao controle (GRÁFICO 5).  

Quanto à citocina IL-10, foi observado que os animais tratados com CXCL10 

apresentaram concentrações mais baixas do que aquelas dos controles, nos dois tempos 

avaliados, embora isso não tenha sido significante. Vale ressaltar que no grupo que recebeu 

CXCL10 a concentração de IL-10 caiu de 19 pg/mL para aproximadamente 2 pg/mL, 

enquanto no controle essa queda foi menor, de 32 pg/mL para 16 pg/mL (GRÁFICO 5). 

Com relação à TGF-β, foi observado que as concentrações detectadas dessa 

citocina foram sempre mais elevadas quando comparadas às das outras citocinas avaliadas. 

Quinze dias após infecção, os animais que receberam CXCL10 apresentavam níveis de TGF-

β significativamente mais baixos do que os controles (p=0,305). Com 30 dias não houve mais 

diferença na concentração desta citocina entre os grupos (GRÁFICO 5). 

 

Gráfico 5 - Produção de citocinas anti-inflamatórias e imunorreguladoras por células 

mononucleadas do linfonodo de camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis e 

tratados com CXCL10 
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Fonte: Elaborado pelos autores. Camundongos foram infectados e tratados como descrito no gráfico 1. Os 

animais foram eutanasiados (3 animais por grupo) 15 e 30 dias pós-infecção, células do linfonodo de drenagem 

da lesão foram cultivadas e re-estimuladas in vitro com promastigotas vivas de L. braziliensis por 48 h. Os 

sobrenadantes das culturas foram então coletados para a dosagem de IL-4, IL-10 e TGF-β. Os dados representam 

as médias aritméticas ± EP de cada grupo. Diferenças significantes foram determinadas pelo test t de Student (p 

< 0,05). 
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5.5 Avaliação da reação inflamatória na lesão de pata infectada por L. braziliensis em 

camundongos BALB/c tratados com CXCL10 

 

Para avaliar a resposta inflamatória induzida por CXCL10 nas patas infectadas, cortes 

histopatológicos das patas infectadas e de patas sadias (controle negativo) foram analisados. A 

análise histopatológica 15 dias pós-infecção mostrou uma inflamação muito leve em ambos os 

grupos, não havendo nenhuma diferença quanto aos parâmetros avaliados, exceto quanto à 

presença de neutrófilos que não foram observados nas lesões dos animais tratados com 

CXCL10 (TABELA 1 e GRÁFICO 6).   

 

Tabela 1 - Protocolo de avaliação da histopatologia de lesão de pata de camundongos BALB/c 

infectados por L. braziliensis e tratados com CXCL10 
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Sadio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sadio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sadio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Controle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Controle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Controle 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

             

CXCL10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CXCL10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CXCL10 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelos autores. Cada parâmetro foi avaliado por um único observador segundo presença ou 

ausência do evento através de escores: 0 (ausência), 1 (presença de 1-25%), 2 (presença de 25-50%) e 3 (>50%). 

Patas de animais sadios foram utilizadas como controle negativo.  
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Gráfico 6 - Reação inflamatória na lesão de pata de camundongos BALB/c infectados por L. 

braziliensis e tratados com CXCL10 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. Camundongos foram infectados e tratados como descrito no gráfico 1. Os 

animais foram eutanasiados (3 animais por grupo) com 15 dias após infecção, as amostras de pata foram 

coletadas, processadas, incluídas em parafina e em seguida cortadas. As alterações histopatológicas foram 

observadas através de microscópio óptico (magnitude de 100x). Cada barra representa o somatório dos escores 

referentes aos parâmetros inflamatórios analisados: 0 (ausência), 1 (presença de 1-25%), 2 (presença de 25-50%) 

e 3 (>50%). Patas de animais sadios foram utilizadas como controle negativo. 
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6 DISCUSSÃO 

   

Leishmania braziliensis é o agente etiológico mais comum da leishmaniose 

cutânea na América do Sul. No modelo experimental, o camundongo mais susceptível à 

infecção por L. braziliensis é o BALB/c, que desenvolve lesões pequenas e não ulceradas 

quando a infecção é produzida na pata, ou lesões ulceradas quando a infecção é produzida na 

derme da orelha com pequeno inóculo, embora a doença nestes animais, em ambos os 

modelos, seja autolimitada (CHILDS et al., 1984; INDIANI DE OLIVEIRA et al., 2004; DE 

MOURA et al.,  2005; DE OLIVEIRA; BRODSKYN, 2012).  

Alguns trabalhos têm demonstrado que o controle da infecção por L. braziliensis 

em camundongos BALB/c é dependente da geração de IFN-γ (DEKREY; LIMA; TITUS, 

1998; DE SOUZA-NETO et al., 2004). Também já foi descrito que o desenvolvimento de 

lesões em camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis é acompanhado pela 

expressão de um amplo espectro de quimiocinas, tais como CXCL8, CCL2, CCL3 e 

CXCL10, entre outras, que são conhecidas por atrair neutrófilos, monócitos/macrófagos, 

células NK e linfócitos T (TEIXEIRA et al., 2005; DE MOURA et al.,  2005). CXCL10 é 

uma quimiocina capaz de favorecer o recrutamento e a ativação de células polarizadas para 

Th1, além de atrair e ativar células NK (VESTER et al., 1999; MULLER et al., 2001). 

  No presente estudo foi observado que o tratamento com CXCL10 induziu uma 

redução no tempo de evolução da doença, com as lesões já regredindo mais precocemente, 

enquanto que nos animais controle a doença evoluiu por mais tempo. Nos modelos murinos 

de infecção por Leishmania, a diminuição da espessura da lesão muitas vezes correlaciona-se 

com a redução da carga parasitária no sítio de inoculação. Entretanto, no presente estudo, não 

foi observado essa correlação. Vale ressaltar, porém, que nos animais tratados com CXCL10, 

a carga parasitária no sítio de inoculação e no linfonodo permaneceu em média 10
3
, diferente 

do que foi observado no controle, onde o número de parasitos foi maior na pata (média de 

10
5
), e no linfonodo também (média de 10

4
), o que sugere que a quimiocina pode de alguma 

forma estar envolvida no controle da multiplicação do parasito (Gráfico 2).  

  Estes dados de persistência do parasito corroboram com trabalhos mais recentes 

que mostram que apesar da completa resolução das lesões induzidas por L. braziliensis em 

camundongos BALB/c e C57BL/6, ambos os camundongos falham em eliminar 

completamente os parasitos do linfonodo de drenagem da lesão (DE MOURA et al., 2005; 

ROCHA et al., 2007).  
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Sabe-se que macrófagos ativados são capazes de eliminar parasitos intracelulares 

através da produção de mediadores tóxicos, tais como NO via iNOS2, e a importância desse 

composto na ativação de macrófagos tem sido bem documentada em modelos animais de 

infecção por Leishmania (BHATTACHARYYA et al., 2002; BRANDONISIO et al., 2002). 

Entretanto, diferente do que foi mostrado por outros estudos com CXCL10 e algumas 

quimiocinas da família CC (DEY et al., 2007; GUPTA et al., 2009), o tratamento com 

CXCL10, neste trabalho, não induziu NO de maneira significante, uma vez que não houve 

diferença na produção desta molécula em relação ao controle. Pode-se sugerir que 

provavelmente a quantidade de NO produzida após tratamento com CXCL10 não tenha sido 

suficiente para eliminar L. braziliensis no sítio da infecção e no linfonodo de drenagem e que 

outros mecanismos que não apenas a produção de NO sejam necessários para a eliminação do 

parasito.  

Na literatura, há relatos de que outros produtos do metabolismo do oxigênio 

envolvidos na explosão respiratória em macrófagos murinos ativados, tais como peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e ânion superóxido (O2
-
) que também estariam implicados na eliminação 

de Leishmania (ASSCHE et al., 2011). Em macrófagos infectados por L. brazilensis in vitro, 

a eliminação dos parasitos foi associada à produção de TNF-α e superóxidos (NOVAIS et al., 

2009). A produção de NO também pode ser influenciada pela presença da citocina IL-10. Foi 

visto que IL-10 induz uma ausência de resposta dos macrófagos a sinais de ativação e impede 

a morte de amastigotas por inibir a produção de TNF-α e NO (GHALIB et al., 1995; NYLEN 

et al., 2007). É importante ressaltar também que a persistência do parasito, causada em parte 

pelos seus mecanismos de evasão, é um fator que pode determinar a duração da doença e a 

evolução clínica para as formas mais graves, e um desses mecanismos é o metabolismo da 

arginina. Iniesta et al. (2001) mostraram que dependendo do tipo de arginase que a célula 

hospedeira expressa, o metabolismo da arginina pode resultar na produção de NO, ou em L-

ornitina, sendo que NO é tóxico para o parasito, enquanto L-ornitina é essencial para o seu 

crescimento. 

Já foi demonstrado que a cura em camundongos BALB/c infectados por L. 

braziliensis era acompanhada por um aumento de IFN-γ. Além disso, animais infectados por 

L. braziliensis, quando tratados com anti-IFN-γ, aumentavam significativamente a espessura 

das lesões e a infecção não se resolvia, indicando, portanto, que a resolução das lesões e cura 

da doença, nestes animais, era dependente de IFN- (DEKREY; LIMA; TITUS, 1998). 

Estudos mais recentes mostraram que as citocinas IL-12 e TNF-α também parecem ter papel 

importante na cura da infecção por L. braziliensis em camundongos BALB/c (ROCHA et al., 
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2007). Portanto, o passo seguinte deste trabalho foi avaliar o perfil de citocinas induzido pelo 

tratamento com CXCL10.  

Os animais tratados com CXCL10 apresentaram concentrações mais elevadas de 

IFN-γ e IL-12 no início da infecção e mais reduzidas de IL-4 e IL-10, quando comparados 

com os animais controle, coincidindo com a resolução da lesão. Estes dados estão de acordo 

com os achados da literatura de que a baixa infectividade de L. braziliensis em camundongos 

BALB/c está relacionada com a capacidade de estes animais desenvolverem uma forte 

resposta Th1 (DEKREY; LIMA; TITUS, 1998), ao contrário da infecção por L. major, na 

qual a resposta imunológica de perfil Th2 é responsável pela susceptibilidade à doença 

(SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002). A baixa concentração de IL-4 e a maior concentração 

das citocinas Th1 na fase inicial da doença, nos animais tratados com CXCL10, 

possivelmente permitiu uma resolução precoce da lesão.  

Estudos realizados com L. major em camundongos resistentes e susceptíveis 

mostraram que a distinção fundamental entre a resposta imunológica destes animais está na 

capacidade ou não de redirecionar uma expressão precoce de IL-4 ao longo de uma via de 

diferenciação normal de Th1 durante a infecção. Camundongos C57BL/6, considerados 

animais resistentes à infecção por L. major, parecem ter capacidade de redirecionar para uma 

resposta Th1, revertendo seu fenótipo para uma condição normal, enquanto camundongos 

BALB/c, considerados susceptíveis, parecem possuir uma baixa capacidade de diferenciação 

em Th1, devido a pouca produção de IFN-γ (ROYCHOUDDHURY; ROY, 2004; LUSTER, 

2002). Outros autores também afirmam que existe uma correlação entre a evolução da doença 

e a natureza da resposta das células T, e isso foi comprovado através de um estudo realizado 

com BALB/c, onde o tratamento com anticorpo anti-IL-4, administrado no momento da 

infecção, permitiu o desenvolvimento de uma resposta Th1 e a cura, sugerindo que IL-4 é 

necessária para a diferenciação de células Th em Th2 (SACKS; ANDERSON, 2001). Um 

estudo com camundongos inoculados com L. braziliensis resistente a antimoniais exibiram 

um aumento na concentração de IL-4 e elevada expressão de Arginase I (COSTA et al., 

2011).  

Por outro lado, a maior concentração de IL-12 nos animais tratados com CXCL10 

também merece destaque. Estudos relatam que a produção de IL-12 pelas células 

apresentadoras de antígenos é importante para a polarização de células T naïve para o tipo 

Th1 e produção de IFN-γ (VON STEBUT et al., 1998). IL-12 é capaz de regular a produção 

precoce de IL-4 observada em camundongos BALB/c com um dia de infecção por L. major 

(LAUNOIS et al., 1997). Outros trabalhos afirmam que macrófagos ativados secretam IL-12 e 
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espécies reativas de oxigênio, sendo estes as principais células envolvidas na morte do 

parasito (MOSSER; KHANG, 2008; WANASEN; SOONG, 2008).  

Além da importância que o IFN-γ apresenta para a resolução da leishmaniose 

murina, vários trabalhos destacam também o papel fundamental desta citocina na cura da 

doença humana. Pacientes com LCL e LCM exibem forte resposta imunológica de perfil Th1 

ao antígeno de Leishmania, com elevada produção de IFN-γ e TNF-, e capacidade reduzida 

de IL-10 em regular a produção de IFN-γ (FOLLADOR et al., 2002). IFN-γ e TNF- 

parecem estar envolvidos tanto no controle do crescimento do parasito durante a fase aguda 

da doença quanto na mediação do dano tecidual observado na leishmaniose tegumentar 

(RIBEIRO-DE-JESUS et al., 1998). Outros estudos em humanos relatam que lesões de 

pacientes com LCL mostram uma predominância de citocinas Th1 com produção de IFN-γ e 

baixos níveis de IL-4, IL-5 e IL-10, enquanto lesões de LCD estão associadas a uma resposta 

mediada por Th2, com altos níveis de IL-4, IL-5 e IL-10. Em pacientes com LCL, a produção 

de IFN-γ foi capaz de estimular a morte de parasitos por macrófagos e promover a cura, 

enquanto que a presença de IL-4 em lesões de LCD, juntamente com a ausência de IFN-γ, 

favoreceram a progressão da doença (RITTER; MOLL, 2000). 

Uma citocina que pode inibir a resposta tipo Th1 é IL-10, uma vez que esta 

molécula é capaz de causar a supressão de muitas funções efetoras dos macrófagos 

(FIORENTINO et al., 1991). Foi demonstrado que a produção de IL-10 é importante para a 

persistência do parasito em camundongos resistentes (BELKAID et al., 2001). Nesse 

trabalho, os autores mostraram que a cura estéril do hospedeiro pode acontecer em 

camundongos deficientes de IL-10, mas esses animais falham em manter uma imunidade 

duradoura contra Leishmania. Estes dados sugerem que IL-10 tem um papel importante na 

manutenção da resposta de memória imunológica. Outros estudos demonstraram que células 

T CD4+CD25+ regulatórias são capazes de controlar a resposta Th1 protetora, permitindo a 

sobrevida do parasito e manutenção da resposta de memória imunológica em camundongos 

resistentes (BELKAID et al., 2002). Tanto no homem como no camundongo, as células T 

regulatórias CD25+ secretam altos níveis de IL-10 e TGF-, que são pelo menos parcialmente 

responsáveis pela capacidade destas em suprimir certas respostas patológicas ou imunes 

protetoras in vivo (O’GARRA; VIEIRA, 2004).  

A principal atividade promotora da doença desempenhada por IL-10 é aquela 

relacionada aos macrófagos infectados, que podem se tornar não responsivos a sinais de 

ativação, inibindo a morte de amastigotas dentro dos fagolisossomos, pela diminuição da 
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produção de TNF-α e NO (WU et al., 1993; VOULDOUKIS et al., 1997). A produção de IL-

10 é importante também no controle de uma resposta inflamatória exacerbada característica 

da leishmaniose tegumentar. Foi observado uma forte correlação entre IL-10 e TNF-α 

produzida por monócitos em culturas de CMSP de pacientes com LCL, sugerindo que existe 

um mecanismo de auto-regulação nos macrófagos (DE OLIVEIRA; BRODSKYN, 2012). IL-

10 é capaz de afetar a ativação de macrófagos, inibindo a produção de citocinas inflamatórias 

como TNF-α, agindo de modo negativo na atividade leishmanicida das células infectadas 

(GORDON et al., 2003). 

Quanto à concentração de TGF-β no presente trabalho, foi observado que os 

níveis dessa citocina foram sempre mais elevados quando comparados aos das outras 

citocinas avaliadas. Os animais tratados com CXCL10 apresentaram concentração de TGF-β 

significativamente mais baixa (207,5 pg/mL) do que os controles (259,5 pg/mL) no início da 

infecção. Sabe-se que TGF-β também tem diferentes efeitos nas células do sistema 

imunológico, sendo produzida pelos macrófagos presentes e desativando outros macrófagos, 

levando ao aumento da carga parasitária em lesões de camundongos infectados por L. 

amazonensis e em infecções por Trypanosoma cruzi, bloqueando a ativação de macrófagos 

(BARRAL-NETTO et al., 1992; BARRAL et al., 1993). O uso dessa citocina em culturas de 

macrófagos infectados por L. braziliensis aumentou o número de parasitos quando 

comparados às culturas não tratadas, sugerindo que TGF-β pode ser importante no 

estabelecimento da infecção como um mecanismo de feedback logo após o desenvolvimento 

de uma resposta inflamatória aguda. O tratamento com TGF-β também induziu elevação na 

produção de IL-10, levando a um aumento na replicação dos parasitos, sendo considerado 

essencial para a regulação do crescimento do parasito dentro do macrófago e determinante 

para o grau da patologia (BARRAL et al., 1993).  

Foi descrito que macrófagos humanos também são capazes de produzir TGF-β 

após infecção por L. amazonensis, L. chagasi e L. braziliensis (BARRAL et al., 1993; 

BARRAL et al., 1995; DE OLIVEIRA; BRODSKYN, 2012). Durante infecção por L. 

amazonensis, a produção de TGF-β foi correlacionada com o desenvolvimento da resposta 

Th2 e associada à susceptibilidade da infecção. Durante a infecção por L. braziliensis a 

produção de TGF-β foi diretamente relacionada com o bloqueio dos efeitos de IFN-γ, 

impedindo assim a destruição do parasito (BARRAL-NETTO et al., 1992; BARRAL et al., 

1993).  

Alguns trabalhos mostraram o papel de TNF- na ativação de macrófagos 

infectados por Leishmania, juntamente com IFN-γ, desta forma, promovendo a morte dos 
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parasitos (COSTA et al., 2011). No presente trabalho, esta citocina apresentou concentrações 

baixas em ambos os grupos, embora nos animais que receberam CXCL10 estas concentrações 

tenham se mostrado levemente maiores, quando comparadas as do grupo controle. Existem 

relatos que a produção de TNF-α em resposta à infecção tanto por L. braziliensis quando por 

L. major não chega a ser detectável, o que corrobora com os dados deste trabalho (DEKREY; 

LIMA; TITUS, 1998). Como TNF- é uma citocina inflamatória, envolvida no dano tecidual 

observado nas formas clínicas causadas por L. braziliensis (GIUDICE et al., 2012), a baixa 

concentração de TNF-, juntamente com a baixa carga parasitária na lesão, em ambos os 

grupos, possivelmente pode explicar a discreta inflamação observada nas patas dos animais do 

estudo.  

A única diferença importante observada na análise histopatológica das patas foi a 

ausência de neutrófilos nas lesões dos animais que receberam CXCL10, quando comparado 

com o grupo controle. Um estudo recente mostrou a presença de neutrófilos em lesões de 

pacientes com LCM, sugerindo que essas células podem desempenhar um papel importante 

no dano tecidual (BOAVENTURA et al., 2010). Em outro trabalho utilizando L. major, 

observou-se que leucócitos polimorfonucleares poderiam desempenhar uma função na 

indução precoce da resposta Th2 desenvolvida em camundongos BALB/c (TACCHINI-

COTTIER et al., 2012). Embora os neutrófilos estejam ativamente envolvidos na defesa 

primária do hospedeiro, também podem estar envolvidos na patologia, caracterizando uma 

condição de inflamação aguda. São células recrutadas precocemente durante os primeiros dias 

de infecção por L. major e persistem nas lesões de camundongos susceptíveis, contribuindo 

para o desenvolvimento das lesões (TACCHINI-COTTIER et al., 2012).  

Alguns trabalhos têm mostrado o potencial terapêutico de CXCL10 na infecção 

por outras espécies de Leishmania. O tratamento de camundongos BALB/c com CXCL10 

infectados por L. major induz um forte recrutamento e ativação de células NK (VESTER et 

al., 1999; MULLER et al., 2001). Foi demonstrado que CXCL10 é capaz de induzir a redução 

da carga parasitária de macrófagos infectados por L. amazonensis in vitro. Os mesmos autores 

demonstraram que o tratamento com esta quimiocina em camundongos BALB/c infectados 

por L. amazonensis pode diminuir o tamanho da lesão e a carga parasitária, acompanhado do 

aumento da produção de IFN-γ, IL-12 e NO por células do linfonodo, quando re-estimuladas 

com o antígeno in vitro (VASQUEZ; SOONG, 2006). Trabalhos utilizando camundongos 

BALB/c infectados com L. donovani e tratados com CXCL10 também têm mostrado efeito 

imunoprofilático promissor desta quimiocina na leishmaniose visceral através da indução de 
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citocinas de perfil Th1, conferindo, desta forma, uma proteção aparentemente duradoura 

(DEY et al., 2007; GUPTA et al., 2009).  

CXCL10 se liga com alta afinidade ao receptor CXCR3 (CHEN et al., 2004), um 

receptor expresso em vários tipos celulares, incluindo monócitos, células T CD4+ e CD8+ 

ativadas e de memória, células NK, e algumas subpopulações de células dendríticas 

(MOHAN et al., 2005; RITTER; MOLL, 2000; VESTER et al., 1999). Na ausência de 

CXCR3, camundongos C57BL/6 infectados com L. major são capazes de montar uma 

resposta Th1 eficiente, mas falham em controlar a infecção, apresentando uma diminuição na 

produção de IFN-γ (BARBI; BROMBACHER; SATOSKAR, 2008; ROSAS et al., 2005). 

Poderia se questionar se, neste trabalho, CXCR3 estava se expressando nos animais 

infectados por L. braziliensis, uma vez que o efeito biológico de CXCL10 é regulado pela 

indução da expressão de seu receptor, entretanto, já foi demonstrado na literatura que 

camundongos BALB/c, quando infectados por L. braziliensis, são capazes de expressar 

CXCR3, ainda nas 6 primeiras horas de infecção (TEIXEIRA et al., 2005). Em humanos, um 

trabalho realizado com células mononucleares do sangue periférico (CMSPs) de voluntários 

sadios que foram submetidas à infecção por L. braziliensis in vitro, mostrou que L. 

braziliensis induziu a produção de CXCL10 e a expressão do seu receptor, tanto em 

macrófagos como nas CMSPs (VARGAS-INCHAUSTEGUI et al., 2010).  

Em conjunto, os dados deste trabalho mostraram que a quimiocina CXCL10, 

quando administrada no sítio de inoculação, nos estágios iniciais da infecção, pode controlar 

precocemente a infecção por L. braziliensis, direcionando a resposta imunológica para uma 

resposta protetora mais rápida e mais eficaz. Estes novos conhecimentos poderão trazer 

subsídios para a elaboração de futuras abordagens terapêuticas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

CXCL10 induziu a regressão das lesões mais precocemente, uma carga parasitária 

no linfonodo de drenagem significativamente menor, resposta de perfil Th1, com aumento 

significante de IFN-γ e IL-12p40, e diminuição de IL-4, IL-10 e TGF-β, apresentando assim 

um efeito protetor na infecção por L. braziliensis em camundongos BALB/c. 
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