UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL
E SAÚDE PÚBLICA

POLIANA RIBEIRO VALADARES VERAS

Avaliação dos monócitos de pacientes com Leishmaniose
Tegumentar Americana antes e após o tratamento

Goiânia
2015

i

POLIANA RIBEIRO VALADARES VERAS

Avaliação dos monócitos de pacientes com Leishmaniose
Tegumentar Americana antes e após o tratamento

Dissertação
de
Mestrado
apresentada ao Programa de PósGraduação em Medicina Tropical e
Saúde Pública da Universidade
Federal de Goiás para obtenção do
Título de Mestre em Medicina
Tropical e Saúde Pública.
Orientadora:
Ribeiro Dias

Profª.

Drª.

Fátima

Goiânia
2015

ii

iii

iv

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública
da Universidade Federal de Goiás

BANCA EXAMINADORA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Aluno (a): Poliana Ribeiro Valadares Veras

Orientador (a): Profª. Drª. Fátima Ribeiro Dias

Membros:
1. Drª Fátima Ribeiro Dias
2. Drª. Miriam Leandro Dorta
3. Dr. Rodrigo Saar Gomes

Data:02/07/2015

v

Dedico este trabalho a

Paulo Marcelo, Mariana e Paulo Daniel

vi

AGRADECIMENTOS

A Deus, minha eterna gratidão, por ser a minha fortaleza e proteção.
Aos meus pais, Maria Erenice e Ronaldo e ao meu esposo, Paulo Marcelo por
sempre me incentivarem a buscar caminhos, nem sempre fáceis, mas com certeza
recompensadores, e, principalmente, por cuidarem dos meus filhos nos momentos de
minha ausência.
Aos meus Filhos, Mariana e Paulo Daniel...vocês são o melhor de mim.
Aos meus irmãos, Lorena e Ronaldo Júnior, pelo carinho e amizade.
Aos colegas do Minter, em especial Natália e Aline...não foi fácil, mas conseguimos
juntas vencer mais este desafio.
A toda equipe do laboratório de Imunologia do IPTSP, especialmente, Larissa,
Valéria e Carol, sem a ajuda de vocês não conseguiria concluir este trabalho.
Ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical (e à profa. Dra. Fátima
Ribeiro Dias, coordenadora do Minter) e ao Centro Universitário Unirg (e à profª.
Drª Karin Collier, coordenadora local do Minter), pela oportunidade de realização
deste mestrado.
A todos os professores que ministraram as disciplinas do programa, em especial a
minha querida orientadora profª. Drª. Fátima Ribeiro Dias. Obrigada pela paciência,
compreensão e, principalmente, pelos conhecimentos transmitidos. Serei eternamente
grata.
A CAPES/CNPq\FAPEG.

vii

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA ................................................ 1

1.1 Características gerais da Leishmaniose Tegumentar Americana ................... 1
1.2 Diagnóstico e tratamento da LTA .................................................................... 3
1.3 Manifestações clínicas da LTA e resposta imune ........................................... 5
1.4 Os monócitos na LTA ...................................................................................... 10
2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 13
3 OBJETIVOS ..................................................................................................... 14
4 MÉTODOS ....................................................................................................... 15
4.1 Aspectos éticos e critérios de inclusão e exclusão ......................................... 15
4.2 Tratamento e acompanhamento dos pacientes, critérios de cura clínica e
gravidade .............................................................................................................. 15
4.3 Obtenção das amostras de sangue periférico ................................................. 16
4.4 Análise da expressão de CD14 e CD16 nos monócitos (citometria de
fluxo) ..................................................................................................................... 16
4.5 Obtenção do antígeno (Ag) de L. (V.) braziliensis........................................... 17
4.6 Hemoculturas .................................................................................................. 17
4.7 Ensaio Imunoenzimático (ELISA).................................................................... 18
4.8 Análises estatísticas ........................................................................................ 18
5 RESULTADOS ................................................................................................. 20
5.1 Características dos pacientes ......................................................................... 20
5.2 Avaliação das subpopulações de monócitos nos pacientes com
leishmaniose tegumentar americana (LTA) .......................................................... 20
5.3 Avaliação da produção de fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina
10 (IL-10) em hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar
americana (LTA) ................................................................................................... 25
6 DISCUSSÃO .................................................................................................... 31
7 CONCLUSÕES ................................................................................................ 37
8 REFERÊNCIAS ............................................................................................... 39
ANEXOS .......................................................................................................... 48

viii

TABELAS E FIGURAS

Figura 1. Ciclo biológico de Leishmania sp .......................................................... 3
Tabela 1. Características dos pacientes com Leishmaniose Mucosa ou
Leishmaniose Cutânea e dos controles sadiosa ................................................... 21
Figura 2. Análise por citometria de fluxo de subpopulações de monócitos .......... 22
Figura 3. Análise da porcentagem de monócitos CD16+ no sangue periférico
de pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosa antes do tratamento ........... 23
Figura 4. Subpopulação de monócitos não-clássicos (CD14loCD16+) está
aumentada no sangue periférico de pacientes com leishmaniose
cutânea,antes do tratamento................................................................................. 23
Figura 5. Figura 5. Porcentagens de monócitos CD16+ no sangue periférico
de pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosa, após o tratamento ............. 24
Figura 6. Similares concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) nas
hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar americana, antes
do tratamento ........................................................................................................ 25
Figura 7. Concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) em
hemoculturas de pacientes com leishmaniose cutânea, antes e após o
tratamento ............................................................................................................. 26
Figura 8. Concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) nas
hemoculturas de pacientes com leishmaniose mucosa, antes e após o
tratamento ............................................................................................................. 27
Figura 9. Antígeno de L. (V.) braziliensis não induz significante produção de
IL-10 em hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar
americana ............................................................................................................. 28
Figura 10. Concentrações de interleucina 10 (IL-10) diminuem, em
hemoculturas não estimuladas de pacientes com leishmaniose cutânea,
após o tratamento ................................................................................................. 29
Figura 11. Concentrações de interleucina 10 (IL-10) nas hemoculturas de
pacientes com leishmaniose mucosa antes e após o tratamento ......................... 30

ix

SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS

CD14, CD16, CD33: Marcadores de monócitos
CR1 e CR2: Receptores para proteínas do sistema complemento
CCL2: Quimiocina para monócitos
EDTA: Ácido etileno diaminotetracético
ELISA: Ensaio imunoenzimático
FcR: Receptor para a porção Fc de imunoglobulina G
HDT: Hospital de Doenças Tropicais
HIV: Vírus da imunodeficiência humana
IFN: Interferon gama
IL: Interleucina
IMG3: Isolado de L. (V.) braziliensis
INGOH: Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia
IDRM: Intradermorreação de Montenegro
LC: Leishmaniose cutânea
LCD: Leishmaniose cutânea disseminada
LCDf: Leishmaniose cutânea difusa
LCL: Leishmaniose cutânea localizada
LCM: Leishmaniose cutâneo-mucosa
LM: Leishmaniose mucosa
LPS: Lipopolissacarídeo de bactérias Gram negativa
LTA: Leishmaniose Tegumentar Americana
LV: Leishmaniose visceral
MR: Receptor para manose
x

PCR: Reação em cadeia da polimerase
RIF: Reação de imunofluorescência indireta
ROS: Espécies reativas de oxigênio
Th1: Linfócitos T auxiliares do tipo 1
Th2: Linfócitos T auxiliares do tipo 2
Treg: Linfócitos T reguladores
TLR: Receptor similar a Toll
TNF: Fator de necrose tumoral

xi

RESUMO
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infectoparasitária causada por protozoários do gênero Leishmania. Esta doença
apresenta-se como leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose mucosa (LM).
Os mecanismos da imunopatogenia e do controle da infecção ainda não
estão completamente esclarecidos, sendo que os monócitos podem
participar destes mecanismos. Os monócitos são subdivididos em três
populações (CD14hiCD16-, os clássicos; CD14hiCD16+, os intermediários; e
CD14loCD16+, os não clássicos) e são as principais células produtoras de
citocinas no sangue periférico. O objetivo deste estudo foi avaliar se existem
alterações nas proporções das três subpopulações dos monócitos e das
citocinas fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina 10 (IL-10), em
pacientes com LC ou LM, antes e após o tratamento. Sangue periférico de
pacientes (n = 54; 31 LC e 23 LM) e controles (n = 54) foi utilizado para
identificar os monócitos por citometria de fluxo e para hemoculturas. As
hemoculturas foram incubadas na ausência (Meio) ou presença de agonistas
(LPS, Pam3Cys) de receptores similares a toll dos tipos dois e quatro (TLR2
e TLR4) ou de antígenos (AG) de L. (Viannia) braziliensis, para avaliar a
produção de TNF e IL-10. As citocinas foram quantificadas por ensaio
imunoenzimático (ELISA). Os resultados mostraram um aumento da
porcentagem dos monócitos CD16+, especialmente da subpopulação
CD14loCD16+, em pacientes com LC, mas não com LM, antes do tratamento
(p < 0,05). Após o tratamento, as porcentagens destes monócitos, em
pacientes com LC, retornaram para níveis similares àqueles de indivíduos
sadios. Em pacientes com LM, também ocorreu uma redução das
porcentagens dos monócitos CD16+ após o tratamento. A produção de TNF
e a de IL-10 não estavam significantemente alteradas nas hemoculturas de
pacientes, quando comparadas com as de controles sadios. Entre os
estímulos usados, somente o AG não induziu quantidades significantes de
IL-10 nas hemoculturas dos pacientes. Após o tratamento, as concentrações
de TNF diminuíram nas hemoculturas de pacientes com LC, exceto quando
o estímulo foi Pam3Cys (TLR2), o qual induziu aumento na produção de TNF
(p < 0,05). Em hemoculturas de pacientes com LM não foram detectadas
diferenças significantes entre as concentrações de TNF e IL-10 produzidas
antes e após o tratamento. As concentrações de IL-10 também não foram
significantemente alteradas após o tratamento dos pacientes com LC. Os
dados indicam que as porcentagens de monócitos CD16 + estão aumentadas
na LC. Ainda, sugerem que monócitos de pacientes com LC ou LM
apresentam uma diminuída capacidade de produção de IL-10 em resposta
ao AG, o que pode dificultar o controle da resposta inflamatória. Os dados
também sugerem que a capacidade de resposta dos monócitos via TLR2
pode estar suprimida na LC, sendo elevada após o tratamento. Uma análise
de TLR2 e TLR4 em monócitos de pacientes com LTA pode auxiliar a
entender melhor a indução de citocinas nestas células.
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ABSTRACT
American tegumentary leishmaniasis (ATL) is an infectious parasitic disease
caused by Leishmania protozoa. The disease presents as cutaneous
leishmaniasis (CL) and mucosal leishmaniasis (ML). The mechanisms of the
immunopathogenesis and infection control are not yet fully understood, and
monocytes can be involved in these mechanisms. The monocytes are
divided into three subsets (CD14hiCD16-, classical monocytes; CD14hiCD16+,
the intermediates; and CD14loCD16+ non- classical) and are the major cell
producing cytokines in peripheral blood.The objective of this study was to
assess possible alterations in the percentages of monocytes subsets; and in
the tumor necrosis factor (TNF) and interleukin 10 (IL -10) production in
whole blood cultures from patients with CL and ML, before and after
treatment. Peripheral blood from patients (n = 54; 31 CL and ML 23) and
controls (n = 54) was used to identify monocytes by flow cytometry and for
whole blood cultures. The blood was incubated in the absence (medium) or
presence of toll-like receptor agonists (Pam3Cys and LPS for TLR2 and
TLR4, respectively) or L. (V.) braziliensisantigens (AG) to assess TNF and
IL-10. Cytokines were quantified by enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA).The results showed an increase in the percentage of CD16+
monocytes, especially CD14loCD16+monocyte subset in CL patients, but not
in ML, before treatment (p <0.05). After treatment, the percentages of these
monocytes in CL patients back to similar levels of those from healthy
individuals. In patients with ML, there was also a reduction in the
percentages of CD16+ monocytes after treatment. The production of TNF and
IL-10 was not significantly altered in whole blood cultures from patients,
compared with those from healthy controls. Among the stimuli used, only the
AG did not induce significant amounts of IL-10 in whole blood cultures from
patients. After treatment, TNF concentrations decreased in CL whole blood
cultures, except when the stimulus was Pam3Cys (TLR2), which induced an
increase in TNF levels (p <0.05). In ML whole blood cultures no significant
differences were detected between the concentrations of TNF and IL-10
produced before and after treatment.The IL-10 concentrations were not
significantly altered after treatment of CL patients. The data indicate that
percentages of CD16+ monocytes are increased in CL. Also, they suggest
that monocytes from patients with CL or ML show a decreased capacity to
produce IL-10 in response to AG, what can hamper the control of the
inflammatory response. The data also suggest that the ability of monocytes
to be activatedthrough TLR2 can be suppressed in CL what isrecovered after
treatment. An analysis of TLR2 and TLR4 in monocytes from patients with
ATL can improve the knowledge about cytokine induction in these cells.
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA

1.1

Características

gerais

da

Leishmaniose

Tegumentar

Americana
As leishmanioses são um complexo de doenças com diferentes
manifestações clínicas e uma grande diversidade epidemiológica (Brasil,
SVS/MS, 2007; Singh, 2012). São consideradas, primariamente, como uma
infecção zoonótica, afetando outros animais mamíferos que não o ser humano,
que é infectado acidentalmente (Brasil, SVS/MS, 2007). Os parasitos,
causadores da doença, são protozoários do gênero Leishmania e os insetos
vetores de transmissão aos hospedeiros mamíferos são dos gêneros
Phlebotumus e Lutzomyia (Ashford, 2000; Singh, 2012). Geralmente, as
leishmanioses ocorrem em três principais formas clínicas: leishmaniose visceral
(LV), leishmaniose cutânea (LC) e leismaniose mucosa (LM) (Chargui et al.,
2011).
As leishmanioses constituem um dos principais problemas de saúde
pública no mundo e um grande risco para pessoas que moram ou viajam para as
áreas endêmicas (Soong et al., 2012). Estima-se que 350 milhões de pessoas
vivam em área de risco de transmissão de leishmanioses e que ocorrem cerca
de dois milhões de casos novos anualmente (WHO, 2004). A estimativa global,
conforme relatado por Alvar et al. (2012), é que ocorram aproximadamente 700
mil a 1.200.000 casos de LC por ano, e o Brasil e mais nove países, juntos
respondem por cerca de 70 a 75% dos casos de LC no mundo. Foi observado,
nos últimos anos, um grande aumento no número de casos de leishmanioses,
devido a alguns fatores como: mudanças ambientais, migrações descontroladas,
trabalhos em áreas de risco, turismo ecológico, dificuldades de tratamento e,
ainda, hospedeiros imunocomprometidos (Shaw, 2007).
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma das afecções
dermatológicas que merecem mais atenção, devido ao risco de deformidades
que pode produzir no ser humano e, ainda, pelo envolvimento psicológico,

1

podendo refletir tanto no campo social dos pacientes quanto no econômico
(Brasil, SVS/MS, 2007). É uma doença infecciosa, porém não contagiosa, que
causa lesões na pele e nas mucosas, principalmente nasal, faríngea, laríngea e
oral,

sendo

que

as

lesões

mucosas

ocorrem,

geralmente,

após

o

desenvolvimento das lesões cutâneas (SUVISA, 2013; Brasil, SVS /MS, 2006).
A LTA é uma doença amplamente distribuída no território brasileiro, no
ano de 2003, sua autoctonia foi confirmada em todas as unidades federadas do
país (Brasil, SVS/S 2002; Brasil, 2012). No Brasil, a média anual de casos de
LTA, entre os anos de 1990 e 2013, foi de 26.474 casos, sendo que só no ano
de 2013 foram registrados 18.226 casos. Destes, 2.922 foram registrados na
região Centro-Oeste, sendo o estado de Goiás responsável por 355 casos e
8.407 na região Norte, com registro de 509 casos em Tocantins (Brasil, 2014). A
prevalência real das diferentes leishmanioses é complicada de ser estabelecida,
devido ao diagnóstico incorreto, às subnotificações, às variações de resposta no
hospedeiro e, ainda, à variedade de agentes etiológicos envolvidos.
Nas Américas, são reconhecidas 11 espécies de Leishmania causadoras
de LTA; porém, no Brasil foram identificadas somente sete espécies: L. (Vianna)
braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (Leishmania) amazonensis, L.(V.) naiffi, L.(V.)
lainsoni, L.(V.) Shawi, L.(V.) Lindenbergi, sendo as mais importantes no país, as
três primeiras (de Brito et al., 2012; Brasil, SVS/MS, 2007; Brasil, SVS /MS 2006;
Tojal da Silva et al., 2006).
Leishmania sp apresenta dois estágios morfologicamente distintos,
durante o seu ciclo de vida: a forma amastigota e a forma promastigota. A forma
amastigota é arredondada e imóvel e multiplica-se dentro das células do sistema
monocítico fagocitário. Esta forma é liberada das células ingeridas pelo inseto
vetor (flebotomíneo), durante o repasto sanguíneo em hospedeiros mamíferos
infectados, e se diferencia em formas promastigotas (formas flageladas) no
intestino do inseto (Ashford, 2000; Gontijo e Carvalho, 2003). Neste local, a
forma promastigota passa por um processo denominado metaciclogênese,
durante o qual as formas promastigotas procíclicas param de se reproduzir e
tornam-se infectantes (promastigotas metacíclicas). Durante o próximo repasto
sanguíneo do inseto vetor, as formas promastigotas metacíclicas são
transmitidas ao hospedeiro (Ashford, 2000), que pode ser o homem, conforme
demonstrado na Figura 1.
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1.2 Diagnóstico e tratamento da LTA
O diagnóstico da LTA é realizado, geralmente, com base em critérios
clínicos e epidemiológicos, mas a confirmação é obtida por meio de exames
parasitológicos e/ou moleculares (Chargui et al., 2011). De acordo com o Manual
de LTA do Ministério da Saúde, a apresentação clínica da doença exibe
polimorfismo e a gravidade dos sinais e sintomas também é bastante variável. O
diagnóstico diferencial da LTA com outras doenças sempre deve ser
considerado (Brasil, 2007).
O diagnóstico clínico/epidemiológico pode ser complementado por meio
da mensuração da resposta imune celular, após a injeção intradérmica de
antígenos do parasito (intradermorreação de Montenegro, IDRM), bem como por
detecção de anticorpos, por reação de imunofluorescência indireta (Basano e
Camargo,

2003).

A

detecção

de

formas

amastigotas,

em

análises

histopatológicas das lesões (corados por hematoxilina-eosina), associadas à
imunoistoquímica, é uma importante ferramenta para a conclusão do diagnóstico
(Oliveira et al., 2010).
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O diagnóstico parasitológico molecular é realizado pela reação em cadeia
de polimerase (PCR) para detecção de DNA de Leishmania nas lesões (Yang e
Rothman, 2004). Em regiões onde existam múltiplas espécies, o diagnóstico
deve ser acompanhado da identificação das espécies de Leishmania, o que
pode ser alcançado por meio de técnicas moleculares (Brasil, SVS/MS 2006;
Amato et al., 2007; Chargui et al., 2011). Têm-se utilizado a técnica de PCRRFLP para identificação de L. (Viannia) sp e L. (L.) amazonensis (Volpini et al.,
2004) .
A quimioterapia é a estratégia de controle principal para as leishmanioses,
sendo o fármaco de primeira escolha o antimonial pentavalente [como o
antimoniato de meglumina (Glucantine®) e o estibogluconato de sódio
(Pentostan®)], que é considerado um fármaco leishmanicida, pois interfere no
metabolismo energético das formas amastigotas de Leishmania sp.
Apesar dos vários efeitos colaterais causados pelo uso dos antimoniais,
tais como: náuseas, vômitos, diarréias, erupções na pele, tontura, arritmia
cardíaca, hipotensão, artralgia, mialgia, desconforto abdominal e dor de cabeça,
o mesmo continua em uso, pois a porcentagem de cura clínica após o
tratamento correto, no Brasil, é elevada (Brasil, SVS/MS, 2006). A dosagem
recomendada deve ser calculada em mg Sb+5/kg/dia, via intramuscular ou
intravenosa, por um período de 20 dias. Se não houver cicatrização completa
após 12 semanas, o paciente deverá ser reavaliado, podendo o esquema
terapêutico ser repetido, prolongando-se a duração para 30 dias (Brasil, 2007).
Dosagens mais baixas ou até mesmo a descontinuidade do tratamento, devido
aos fortes efeitos colaterais ou até mesmo ao desconhecimento da dose
adequada, são as principais causas do aumento de recidivas e resistência dos
parasitos aos antimoniais (Oliveira et al., 2011a).
O antimonial não é recomendado para gestantes, pois este fármaco
consegue atravessar a barreira placentária, atingindo o tecido nervoso do feto e
levando às síndromes severas de retardamento mental. Já as mulheres que
estão no período de amamentação podem utilizar o fármaco, pois a
porcentagem que é excretada no leite materno não é suficiente para que ocorra
absorção pelo recém-nascido. Outro fator importante que deve ser informado ao
paciente em uso do fármaco é a não utilização de bebidas alcoólicas durante o
tratamento, devido às alterações hepáticas (Brasil, 2007)
4

Não havendo resposta satisfatória com o tratamento com antimonial, pois
alguns pacientes apresentam recidivas e outros são resistentes ao tratamento, o
fármaco de segunda escolha é a anfotericina B (Basano e Camargo, 2003;
Brasil,SVS/MS, 2006). Os efeitos colaterais mais comuns deste fármaco são:
febre, náuseas, vômitos, hipopotassemia e flebite no local da infusão. A
anfotericina B é contra-indicada em pacientes com cardiopatias, hepatopatias e,
especialmente, em nefropatias (Brasil, SVS/MS, 2007).

1.3 Manifestações clínicas da LTA e resposta imune
Quando as formas promastigotas metacíclicas são introduzidas na pele,
encontram-se no local algumas células que formam o sistema imune da pele,
bem como estão presentes, durante o repasto sanguíneo do vetor, as células do
sangue. Neste local, ocorre a destruição de alguns parasitos, provavelmente
devido à presença de componentes do sangue,como as proteínas do sistema
complemento (Sacks e Perkins, 1984). Os parasitos que conseguem sobreviver
são fagocitados por neutrófilos, macrófagos e monócitos e, dependendo da
proporção de cada tipo de célula infectada, juntamente com outros fatores do
microambiente presente no local da infecção, pode ocorrer uma possível morte
dos parasitos ou o desenvolvimento de uma infecção produtiva (Gollob et al.,
2014). Os macrófagos utilizam alguns receptores como: receptores para
proteínas do complemento (CR1 e CR3), receptores para manose (MR) e
receptor para porção Fc de anticorpos IgG(FcR) para realizar a fagocitose dos
parasitos (Ueno e Wilson, 2012).Logo após, os parasitos ficam internalizados
dentro de um vacúolo parasitóforo (fagolisossoma) nos macrófagos, que os
separa do citoplasma celular. Embora os macrófagos sejam células fagocitárias
especializadas

no

combate

a

agentes

infecciosos,

as

leishmânias

desenvolveram mecanismos de escape e, com isso, conseguem sobreviver
neste ambiente potencialmente tóxico e, ainda, multiplicar-se por divisão binária
e infectarem outros macrófagos, propagando a infecção (Liu e Uzonna, 2012).
Após a inoculação de Leishmania sp no ser humano, dependendo das
características dos parasitos e da resposta imune do hospedeiro, ocorre, então,
o desenvolvimento de uma lesão cutânea no local da picada do inseto,a qual
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muitas vezes regride espontaneamente, mas que também pode continuar
progredindo localmente e até mesmo evoluir para outras lesões, por meio de
disseminação linfática e/ou hematogênica (Gontijo e Carvalho, 2003). A
leishmaniose cutânea localizada (LCL) representa a manifestação clínica mais
frequente e pode ser causada pelas sete espécies de Leishmania presentes no
Brasil (Brasil, SVS/MS, 2007; Tojal da Silva et al., 2006). A LCL é definida pela
presença de lesões exclusivamente na pele, sendo a lesão primária geralmente
única, embora a disseminação local possa gerar um número elevado de lesões
(até 20 lesões), podendo apresentar cura clínica espontânea ou após o
tratamento, ou evoluir para outras formas clínicas da LTA (Gontijo e Carvalho,
2003; Goto e Lindoso, 2012).
Em geral, os pacientes com LCL apresentam uma boa resposta imune
celular, que pode ser avaliada por meio da IDRM e que contribui para a cura
clínica da doença (Convit et al., 1993). Na fase ativa da LCL, ocorre a produção
de citocinas por linfócitos do tipo Th1 e Th2, porém em indivíduos que
apresentam regressão espontânea da lesão ou mesmo nos que apresentam
cura clínica após o tratamento, há uma maior produção de interferon gama
(IFN), que é uma citocina de linfócitos Th1, e baixos níveis de interleucina 4 (IL4), que é do perfil Th2 (Coutinho et al., 1998). Este perfil Th1 geralmente é o
mais encontrado na LCL (Convit et al., 1993). A resistência ao parasito, em
seres humanos, está relacionada com a presença de IFNe fator de necrose
tumoral (TNF). O TNF é importante para o controle da infecção, porém, em
associação com o IFN, pode estar relacionado com a formação da úlcera
característica da LC (Ribeiro-De-Jesus, Almeida et al., 1998).
Oliveira et al., 2011 mostraram que os pacientes com lesões maiores
geralmente são mais velhos e apresentam níveis mais elevados de produção de
TNF, o que indica que existe uma correlação positiva entre os níveis de TNF, o
tamanho da lesão e a idade dos pacientes. Foi demonstrada, ainda, uma
correlação positiva entre TNF e IFN, TNF e IL-10 e IFN e IL-10 produzidos por
células mononucleares de pacientes com LCL, o que pode ser o resultado de
uma resposta regulada, permitindo uma ativação celular eficiente e morte do
parasito, devido ao TNF e IFN, mas reduzindo a lesão tecidual, por meio do
aumento dos níveis de IL-10.
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A leishmaniose cutânea disseminada (LCD) caracteriza-se por múltiplas
lesões em variadas partes do corpo, em decorrência da disseminação dos
parasitos por via linfática ou hematogênica. É associada às espécies L.(V.)
braziliensis e L.(L.) amazonensis no Brasil, mas pode ser causada por outras
espécies em outros países, como na Guiana Francesa, onde é causada por L.
(V.) guyanensis (Couppié et al., 2004). Os pacientes apresentam lesões com
poucos parasitos e uma resposta imune celular, que associada ao tratamento,
culmina na cura clínica (Couppié et al. 2004; Machado et al., 2011).Há uma
elevada produção de TNF e IFNtanto no sangue quanto no tecido e os
pacientes desenvolvem lesões ulcerativas semelhante ao observado na LCL e
na LM (Carvalho et al., 2012).
Outra forma clínica da LTA com múltiplas lesões é a Leishmaniose
Cutâneo Difusa (LCDf), a qual, no Brasil, é causada pela espécie L. (L.)
amazonensis. O paciente apresenta numerosas lesões, geralmente não
ulceradas, verrucosas, infiltrantes, vegetativas, com grandes quantidades de
parasitos. Nestas lesões, há um intenso infiltrado inflamatório composto de
macrófagos vacuolizados cheios de parasitos, considerado um granuloma
macrofágico, há predominância de resposta Th2 com alta expressão de IL-4 e
expressões mais baixas de IFN (Silveira et al., 2004; Pereira et al., 2009). A
LCDf é uma doença grave, pois o paciente não apresenta resposta imune celular
contra Leishmania sp, o que é necessário para a cura. Portanto, o tratamento
pode levar à cura clínica das lesões, mas somente temporariamente, mesmo
após imunoterapia combinada com quimioterapia, como demonstrado pelo
nosso grupo (Pereira et al., 2009).
Os parasitos das lesões cutâneas podem causar a forma mucosa (LM),
também conhecida como leishmaniose cutâneomucosa (LCM), porém alguns
pacientes apresentam lesões mucosas sem evidências de LC anteriormente. Na
LM, há predomínio de lesões na mucosa nasal, podendo ocorrer ulceração e
perfuração do septo nasal (Amato et al., 2009; Diniz et al., 2011). Esta forma
clínica é associada principalmente à espécie L.(V.) braziliensis, mas na região
Norte do Brasil, L.(V.) guyanensis vem sendo detectada em pacientes com LM
(Guerra et al., 2011). Na LM, há uma forte resposta imune celular que pode
contribuir para a cura clínica, mas também contribui para a lesão tecidual. A
resposta na IDRM é mais forte do que a de pacientes com LCL e ocorre uma
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mistura de respostas de linfócitos Th1 e Th2, com elevados níveis de IL-2, IL-5,
IFN e TNF, o que pode explicar a não resolução da doença (Convit et al.,
1993). De acordo com Gaze et al., (2005), pacientes com LM apresentam níveis
mais elevados de citocinas inflamatórias (TNF e IFN) e níveis mais baixos de
IL-10 quando comparados com pacientes com LC.Em pacientes com LM
causada por L. (Viannia) sp os elevados níveis de TNF nas lesões estão
associados à expressão de IL-32, uma citocina pro-inflamatória que,por sua vez,
induz mais produção de citocinas pró-inflamatórias em monócitos e que pode,
junto com o TNF, aumentar o processo inflamatório e a lesão tecidual (Galdino
Jr et al., 2014).
O fenótipo da leishmaniose pode ser determinado nas primeiras horas
após a infecção, a partir do reconhecimento dos PAMPs (Pathogen-associated
Molecular Patterns) do parasito pelos receptores similares a Toll (TLRs,Toll-like
receptors), expressos em muitos tipos de células, incluindo macrófagos e células
dendríticas residentes no tecido onde ocorre a infecção, bem como em
monócitos e neutrófilos que chegam ao local de infecção durante as primeiras
horas após a entrada dos parasitos. Já foram descritos 13 TLRs, que podem ser
divididos em extracelulares: TLR 1-2, TLR 4-6, e TLR11 ou intracelulares: TLR 3,
TLR 7-9 e TLR 13 e reconhecem ligantes específicos ou na superfície da célula
ou no compatimento endossomal, respectivamente (Faria et al., 2011).
A ativação dos TLRs, em macrófagos, células dendríticas, monócitos e
neutrófilos, aciona vias de sinalização que culminam na ativação de fatores de
transcrição, o que resulta no aumento da expressão de moléculas coestimuladoras e na produção de citocinas pró- e anti-inflamatórias (Kropf et al.,
2004). Portanto, após ligação dos agonistas de TLR a estes receptores, as
células produzem citocinas tais como IL-1, TNF, IL-12, IL-6, bem como IL-10;
além de quimiocinas e moléculas de adesão/co-estimulação (Tuon et al ., 2010).
Assim, ocorre uma modulação da imunidade inata e da adquirida, definindo um
perfil desta resposta imune adquirida, que pode ser favorável ou não ao controle
da infecção (Vieira et al., 2013)
Kropf et al. (2004) mostraram que a molecula MyD88, que faz parte da via
de sinalização dos TLRs, é necessária para a resolução das lesões cutâneas e
para o controle dos parasitos L. major. Camundongos deficientes da molécula
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adaptadora de TLR (MyD88) inoculados com L. major desenvolveram lesões
maiores que os do tipo selvagem (Weinkopff et al., 2013).
O papel dos TLRs na leishmaniose ainda não está bem definido.
Inicialmente, em modelo murino foi demonstrado que a sinalização através do
TLR4 contribui para o controle do crescimento dos parasitos tanto no início
como na fase crônica da infecção por L. major, pois na ausência de TLR4 houve
aumento do crescimento do parasito nos camundongos infectados com L. major
(Kropf et al., 2004).
Na infecção murina por L. (L.)amazonensis, a ausência dos receptores
TLR2 nos estágios iniciais da infecção favorece o controle da carga parasitária,
sugerindo que o TLR2 exerce um papel negativo no controle da leishmaniose
causada por esta espécie de leishmânia (Guerra et al., 2010).
Tuon et al. (2012) demonstraram que na leishmaniose cutânea associada
a L. (V.)braziliensis, o TLR2 é o TLR mais expresso, sendo sua expressão
significativamente mais elevada que TLR4. Quando comparado com a pele
normal, o TLR2 foi bem mais expresso nas lesões e em contrapartida TLR4 foi
menos expresso nas lesões que na pele normal, o que pode ser um indício que
TLR2 é mais importante que TLR4 na resposta imune de pacientes com LTA.
TLR2 foi expresso apenas por macrófagos, durante a fase ativa da doença,
embora sem correlação com a quantidade de citocinas e o número de células
nas lesões. Em um outro estudo, Tuon

et al.,

(2010), demonstrou que a

porcentagem de células que expressam TLR9 nas lesões dos pacientes com
leishmaniose cutânea foi maior que na pele dos indivíduos normais, porém no
epitélio normal desses pacientes, a expressão de TLR9 foi inferior que nos
indivíduos saudáveis. Essa expressão regulada de TLR9 nos queratinócios e
elevada expressão nos granulomas pode ser um mecanismo de controle dos
parasitos e uma forma de evitar dermatites mais generalizadas e difundidas,
sendo portanto, o TLR9 um peça chave para formação de granuloma e controle
do parasito. Weinkopff et al.(2013) demonstraram que o TLR9 é importante para
o controle precoce do desenvolvimento das lesões e da carga parasitária em
camundongos infectados com L. (V.) braziliensis, mas é dispensável para a
diferenciação de células Th1 secretoras de IFN.
Vieira et al. (2013) avaliaram a expressão de TRL9 por monócitos em
pacientes com LC e demonstraram que os monócitos que expressam TLR9 foi
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superior nos pacientes que nos controles não infectados. Além disso,
demonstraram uma correlação positiva entre essa freqüência mais elevada de
monócitos expressando TLR9 e o tamanho da lesão.
È provável que para um controle eficaz contra organismos complexos
como as leishmânias,que expressam diversos PAMPs, seja necessária uma
cooperação entre diferentes receptores de reconhecimento. A expressão dos
TLRs em células do sangue periférico, tais como os monócitos, pode ser útil na
avaliação do grau de ativação destas células, o que pode estar associado ao
controle ou a imunopatogênese da LTA.

1.4 Os monócitos na LTA
A resposta imune adquirida na LTA é bem mais conhecida do que a
imunidade natural. Especialmente, pouco é conhecido sobre a participação dos
monócitos nesta doença. Os monócitos são os precursores dos macrófagos e
células dendríticas. Foram descritas duas principais subpopulações de
monócitos que podem ser distinguidas pelas proteínas de superfície celular
CD14 e CD16. O CD14 é o co-receptor de TLR4 e o CD16 é o receptor FCRIII,
um receptor de baixa afinidade para IgG. A maioria dos monócitos apresenta
CD14 e não expressa CD16 (CD14++CD16-), representando mais de 90% do
total de monócitos. Cerca de 10% dos monócitos expressam ambas as
moléculas CD14 e CD16 (CD14+CD16+) e possuem um fenótipo de monócitos
mais maduros (Passlick & Flieger et al., 1989). Ziegler-Heitbrock et al. (2010)
relatam que, em condições fisiológicas, podem ser detectadas não somente
duas, mas três subpopulações de monócitos: os clássicos (CD14++CD16-) que
expressam elevadas quantidades de CD14 e não expressam o CD16; os
intermediários (CD14++CD16+) que também expressam elevadas quantidades de
CD14 e expressam o CD16; e os não clássicos (CD14 +CD16+ ou CD14loCD16+)
que expressam baixas quantidades do CD14 e expressam o CD16. Os
monócitos clássicos apresentam elevada expressão de genes que estão
associados ao reparo tecidual, a propriedades anti-apoptóticas ,e atuam como a
primeira linha de defesa da resposta imune inata contra patógenos intracelulares
devido à sua capacidade fagocítica. Os monócitos intermediários expressam
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níveis mais elevados de moléculas associadas a apresentação de antígenos às
células T, sendo, portanto, melhores apresentadores de antígenos comparados
às outras subpopulações. Os monócitos não-clássicos expressam genes de
rearranjo do citoesqueleto em níveis elevados, o que lhes confere um contato
íntimo com o endotélio e elevada capacidade de fagocitose. Esses monócitos
apresentam mais propriedades anti-proliferativas e pró-apoptóticas e produzem
mais citocinas pró-inflamatórias responsáveis pelo recrutamento de células para
os sítios de inflamação (Cros et al., 2010; Wong et al., 2011;Zawada et al.,
2011;Abeles et al., 2012).
Os monócitos não-clássicos encontram-se em números elevados no
sangue periférico de pacientes com doenças inflamatórias, como, por exemplo,
na artrite reumatóide e na aterosclerose, e, podem, também estar aumentados
em algumas infecções, tanto localizadas quanto na sepse. Os monócitos do
sangue periférico que expressam CD16, ou seja, os não clássicos e os
intermediários, possuem um fenótipo pro-inflamatório e já foi demonstrado que
os mesmos aumentam em várias doenças, como o câncer, a asma, a sepse e
em infecções por HIV (Thieblemont et al., 1996 ; Ziegler-Heitbrock, 1996;
Ziegler-Heitbrock 2007).
Na LTA, Soares et al., 2006 demonstraram um aumento da expressão de
CD16 nos monócitos de pacientes com LCL quando compararam pacientes e
controles sadios, e, ainda, que dois pacientes que no momento do diagnóstico
apresentaram elevado número de monócitos expressando CD16, foram
acompanhados e tratados por três anos e não apresentaram cura clínica. Outro
paciente desse mesmo estudo, após um ano de tratamento apresentou recidiva
e foi constatado um aumento de CD16 no momento da recidiva. Pereira et al.
(2012) também demonstraram que as populações de monócitos CD16+ (não
clássicos e intermediários) estão aumentadas no sangue periférico de pacientes
com LCL (manuscrito submetido à publicação). Os dados sugerem uma
participação de monócitos CD16+ na patogenia da LTA. De acordo com Passos
et al. (2014) essa mudança na freqüência das subpopulações dos monócitos
não é consequência da doença, e sim, contribui para o desenvolvimento da
mesma. O grupo demonstrou que a subpopulação de monócitos intermediários
contribui para a doença, uma vez que esta subpopulação expressa receptores
para quimiocina CCL2, que é altamente expressa nas lesões cutâneas e atrai os
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monócitos para a lesão. Além disto, estes monócitos produzem TNF em
resposta ao antígeno solúvel de leishmania, indicando, assim, que estes
monócitos migram para o local da infecção e contribuem para o processo
inflamatório e formação das lesões.
Os agonistas de TLR2 e TLR4 são indudores de TNF e IL-10 em células
mononucleares humanas (Farina et al., 2004; Brunialti et al., 2006) e sabe-se
que dentre estas células, os monócitos são as principais células produtoras de
TNF após ativação com agonistas de TLR2 e TLR4 (Bosisio et al., 2002; Harter
et al., 2004). Nos experimentos realizados com hemoculturas, os neutrófilos e
monócitos poderiam ser as duas principais fontes de TNF, porém já foi
demonstrado que os neutrófilos produzem preferencialmente substâncias
antiinflamatórias quando acionadas no sangue periférico, portanto os monócitos
devem ser a principal fonte de TNF nas hemoculturas (Xing e Remick, 2005).
No estudo de Novais et al. (2014), foi demonstrado que, embora as três
subpopulações de monócitos sejam similarmente infectadas por L. (V.)
braziliensis, somente os monócitos clássicos conseguem impedir a replicação
destes parasitos, por meio da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS).
Isso reforça a idéia de que as subpopulações de monócitos humanos
desempenham diferentes funções imunológicas no curso de uma infecção, em
especial na LTA. No entanto, mais pesquisas são necessárias para definir o
papel dos monócitos na LTA, tanto na LCL quanto na forma mucosa (LM) e com
acompanhamento das possíveis alterações das subpopulações durante a fase
ativa da doença e após o tratamento.
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2 JUSTIFICATIVA

A leishmaniose é considerada pela OMS uma das mais importantes
doenças infecciosas, com ampla distribuição mundial. A LTA ocorre em todas as
regiões brasileiras, sendo que as regiões Norte e Centro-Oeste respondem por
aproximadamente 36% dos casos registrados anualmente. A LTA é uma doença
infeciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do
gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas. As
lesões cutâneas podem curar espontaneamente ou após tratamento. As lesões
mucosas, no entanto, não curam espontaneamente, são de difícil tratamento,
com recidivas frequentes e, geralmente, são secundárias às lesões cutâneas.
Acredita-se que nas lesões mucosas haja um desequilíbrio entre fatores pro e
anti-inflamatórios que perpetuam o dano tecidual. Isto pode ser devido à
presença de diferentes subpopulações de monócitos que migram para as lesões
e se diferenciam em macrófagos, os quais tanto podem contribuir para o controle
da infecção, quanto para a manutenção do processo infeccioso e inflamatório.
Apesar de já existirem vários estudos sobre a imunologia da LTA, é
necessária uma melhor compreensão dos mecanismos que podem levar ao
controle ou à persistência da doença. Resultados do nosso grupo e de alguns
trabalhos indicam alterações nas proporções das subpopulações de monócitos,
o que pode contribuir para a imunopatogenia da LCL. Alterações nas
subpopulações de monócitos podem gerar um desequilíbrio na produção de TNF
e IL-10, citocinas pro e anti-inflamatória, respectivamente, prolongando o
processo inflamatório/lesivo. Nosso grupo mostrou alterações das frequências
das diferentes subpopulações dos monócitos em pacientes com LCL, no
entanto, sem avaliar se as alterações persistem ou não após o tratamento. Além
disso, ainda não há dados sobre as subpopulações de monócitos na LM. Assim,
o presente estudo visa expandir a investigação sobre possíveis alterações nas
proporções das subpopulações de monócitos em pacientes com LCL, bem como
em pacientes com LM, antes e após o tratamento.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
- Avaliar as proporções das subpopulações de monócitos de pacientes
com LC e LM e a produção de TNF e IL-10 em hemoculturas destes
pacientes, antes e após o tratamento.

3.2 Objetivos específicos
-

Quantificar

as

subpopulações

de

monócitos

CD14 ++CD16-,

CD14++CD16+ e CD14+CD16+ no sangue periférico de pacientes com LTA
nas formas clínicas LC e LM, antes e após o tratamento, comparando com
indivíduos sadios e estabelecendo correlação entre os resultados obtidos e
os dados clínicos dos pacientes (número de lesões, tempo de lesão, tempo
de doença).
- Determinar a produção de citocinas pro e anti-inflamatórias (TNF e IL10) em culturas de sangue periférico de pacientes com LC e LM, antes e
após o tratamento.
- Correlacionar as porcentagens das subpopulações de monócitos do
sangue periférico, antes e depois do tratamento, com as concentrações das
citocinas nas hemoculturas, bem como associá-las com a evolução clínicoterapêutica, em pacientes com LC ou com LM.
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4 MÉTODOS

4.1Aspectos éticos e critérios de inclusão e exclusão.
O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás (protocolo 164/08), sendo que todos os
participantes da pesquisa leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE, Anexo 1), antes de doar o sangue. Foram incluídos 54
pacientes diagnosticados com LTA, por meio de exames clínico, epidemiológico
e laboratoriais. Foram excluídos pacientes menores de 18 anos e maiores de 65
anos, pacientes fazendo uso de qualquer medicação e imunodeprimidos. Os
pacientes foram tratados e acompanhados por até nove meses. Os pacientes
foram

atendidos,

tratados

e

acompanhados

no

ambulatório

de

Endemias/Hospital de Doenças Tropicais (Hospital AnuarAuad, Centro de
referência de leishmanioses no Estado de Goiás). Os controles sadios foram
pareados por gênero e idade com os pacientes, sendo doadores do Banco de
Sangue do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH).

4.2 Tratamento e acompanhamento dos pacientes, critérios de
cura clínica e gravidade
Após o diagnóstico, os pacientes foram tratados, sendo o fármaco de
primeira escolha, o antimonial petavalente (antimoniato de N-metil glucamina,
Glucantime, Aventis, SP, Brazil; 20 mg/kg/dia/30dias) e de segunda escolha, a
anfotericina B (Anforicin B, Cristália, SP, Brazil; dose total de1.700 mg). Foram
considerados curados os pacientes com cicatrização das lesões, associada com
negativação da reação de imunofluorescência indireta depois de três a nove
meses de acompanhamento. E não curados aqueles com persistência das
lesões e/ou reação de imunofluorescência indireta >1/40. Os critérios para
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gravidade da doença foram tamanho das lesões, número de lesões, tempo de
evolução das lesões e IDRM não reagente após três meses de doença.

4.3 Obtenção das amostras de sangue periférico
O sangue dos pacientes foi colhido antes e após o tratamento (retorno de
três a nove meses). Para análise dos marcadores celulares e para as
hemoculturas foram colhidos 10 mL de sangue periférico de indivíduos sadios e
pacientes, em tubos, contendo solução de EDTA ou heparina como
anticoagulantes, respectivamente (Greinerbio-one, Vacuette, Americana, SP,
Brasil). O sangue dos pacientes foi colhido no momento do diagnóstico. Os
leucócitos totais foram quantificados usando solução de lise de hemácias
(líquido de Turk) e contagem em hematocitômetro; e distensões sanguíneas
coradas por Giemsa, analisadas sob microscópio de luz. Os resultados foram
expressos em células/mm3.

4.4 Análise da expressão de CD14 e CD16 nos monócitos
(citometria de fluxo)
Para a imunofenotipagem dos monócitos no sangue periférico, às
alíquotas de 100 µL de sangue total foram adicionados anticorpos monoclonais
específicos para os marcadores CD14 e CD16 (marcados com fluorocromos:
anti-CD14-APC, clone M5E2;BioLegend, San Diego, CA, EUA;e anti-CD16PE/Cy5, clone 3G8, BioLegend) e anticorpos controles dos isótipos. Os
anticorpos anti-CD16 são do clone 3G8, facilitando a exclusão de neutrófilos
CD16+ (Heimbecket al., 2010). Após incubação por 15min a 4°C, os eritrócitos
foram lisados, usando solução de lise (Biolegend). Após a lise por 15 min, as
células foram lavadas com 2mL de salina tamponada com fosfatos (PBS) pH
7,3(500 g, 5 min, 4oC) e as preparações celulares foram ressuspendidas em 200
µL de solução fixadora (1% paraformaldeído em PBS). A aquisição dos dados
foirealizada em um citômetro de fluxo (Becton Dickinson, FACS calibur, San
Diego, CA, EUA), sendo adquiridos

50.000 eventos

totais (FSC x SSC) e

+

10.000 eventos na janela CD14 . Para avaliação dos dados adquiridos
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oprograma utilizado foi o FCS v.4(DNS, Los Angeles, CA, EUA). As análises das
subpopulações dos monócitos foram realizadas de acordo comHeimbecket al.,
2010.

4.5 Obtenção do antígeno (Ag) de L. (V.) braziliensis
A cepa IMG3 (MHOM/BR/2003/IMG) foi cultivada em meio de Grace
completo (Grace’sInsectMedium, Sigma ChemicalCo., St Louis, MD, EUA),
suplementado com 20% de Soro Fetal Bovino (SFB) inativado, 2 mM de Lglutamina (Sigma), 100 U/mL de penicilina (Sigma) e 100 μg/mL de
estreptomicina (Sigma), à temperatura de 26ºC; iniciando as culturas com 1 x
106 parasitos/mL. As culturas foram realizadas em placas de 24 poços (Costar,
Cambridge, MA, EUA), com volumes de 1 ou 2 mL por poço. Após seis dias, as
formas promastigotas foram lavadas com PBS três vezes (1000 g, 15 min, a
4oC). Os parasitos foram ressuspendidos em PBS e adicionado de inibidores de
proteases (Coquetel de inibidores, Sigma). Após, os parasitos foram lisados por
cinco ciclos de congelamento (nitrogênio líquido) e descongelamento (banhomaria a 37oC). O BCATMprotein assay kit (Pierce, Rockford, IL, EUA) foi utilizado
para a quantificação das proteínas, de acordo com as instruções do fabricante.

4.6 Hemoculturas
Para avaliar a produção de TNF e IL-10, o sangue dos pacientes e
controles foi diluído em meio RPMI 1640, suplementado com Hepes 10 mM,
penicilina 100 U/mL e estreptomicina 100 g/L, 11 mM de bicarbonato de sódio
e 2 mM de L-glutamina (meio completo). Todos os reagentes foram obtidos da
Sigma. Em tubos plásticos (2,0 mL), 700 µL do sangue diluído no meio completo
(v/v) foram incubados, sob agitação contínua, na ausência ou na presença de
agonista de TLR4 (lipopolissacarídeo / LPS) de E. coli 0111:B4, Sigma; 100
ng/mL) ou de TLR2 (Pam3Cys SKKKK, EMC, Tübingen, Alemanha; 100 ng/mL),
bem como de antígenos dos parasitos (Ag, 50 µg/mL). Os tubos hermeticamente
fechados, foram incubados por 6 h (37oC), para colher sobrenadantes para a
dosagem de TNF e por 24 h (37oC), para IL- 10. Após a incubação, os
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tubosforam centrifugados (600 g, 10 min, 10 oC) e os sobrenadantes, colhidos e
estocados a -80 oC até o momento das dosagens de TNF e IL-10, como descrito
em seguida.

4.7 EnsaioImunoenzimático (ELISA)
Para a dosagem de TNF, foram utilizadas microplacas para ELISA
(Costar) sensibilizadas com o anticorpo monoclonal de cobertura anti-TNF
(hibridoma B154.7 à 1 µg/mL, 18 h, 4oC); para IL-10, com o anticorpo
monoclonal de cobertura anti-IL-10 (Hibridoma JES907, 0,5 mg/mL, 18h, 4oC).
Em seguida, as placas foram bloqueadas com PBS contendo 3% de SFB. Os
sobrenadantes das hemoculturas (80 L) foram adicionados aos poços, em
duplicatas. Após incubação (2h, 37ºC) e lavagens (PBS-tween 20 a 0,04 %), foi
adicionado o segundo anticorpo (hibridoma B154.9 conjugado com biotina, 0,5
µg/mL, para TNF; Hibridoma B27 biotinilado, 2,6 mg/mL, para IL-10; 80 L).
Após incubação por 1h, a temperatura ambiente, T.a., e lavagens com PBStween 20 a 0,04%, o conjugado estreptoavidina-peroxidase (Sigma; 1:2000) foi
adicionado (80 L). Após 1h, T.a. e lavagens com PBS-tween 20 a 0,04%, a
solução substrato (ortofenilenodiamina, OPD5 mg/mL e peróxido de hidrogênio
30 vola1:1000, em tampão citrato-fosfato pH 5,0) foi adicionada (80 L). A
reação foi finalizada com solução de ácido sulfúrico 2N e a densidade óptica
(DO), obtida em um leitor de microplacas (Multskam, ThermoLabsystems,
Coréia), com filtros de 492/620nm. As concentrações de TNF e IL-10 foram
determinadas de acordo com as curvas padrões preparadas com as citocinas
recombinante (R&D System, Mineápolis, MN, EUA). O limite mínimo de
detecção para o TNF foi de 50 pg/mL e para IL-10, de 15 pg/mL.

4.8 Análises estatísticas
Os dados são apresentados como valores individuais e medianas e as
análises

foram

realizadas

utilizando

o

programa

GraphPadPrism

5.0

SoftwareInc. (San Diego, CA, EUA). Os grupos foram comparados por teste
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MannWhitney (para amostras não pareadas) ou teste de Wilcoxon (para
amostras pareadas). Os resultados foram considerados significantes quando p <
0,05, e foram mostrados os valores das medianas [quartis 25% e 75%].

19

5 RESULTADOS

5.1. Características dos pacientes
Foram avaliados 54 pacientes, sendo 79,6% do sexo masculino, com
LTA, pareados por idade e sexo, com controles sadios. Destes, 31 pacientes
apresentavam a forma clínica cutânea, e 23, a forma clínica mucosa, sendo que,
destes,três apresentavam a forma mucocutânea. A idade dos pacientes com LC
variou entre 19 a 54 anos e na forma mucosa de 25 a 61 anos. Os pacientes
com LC apresentavam de uma a 12 lesões, com tempo de aparecimento das
mesmas variando de um a 24 meses. O tamanho das lesões variou entre 0,5 a
20 cm. A IDRM foi realizada em 17 dos 23 pacientes com LM, sendo positiva em
todos os que realizaram o teste. No grupo de pacientes com LC, quatro não
realizaram a IDRM e esta foi negativa em dois dentre os que realizaram o teste.
Esses dados são mostrados na Tabela 1. Dos 54 pacientes, apenas dois foram
tratados com o fármaco de segunda escolha, a anfotericina B; os demais foram
tratados com antimonial pentavalente. Trinta e dois pacientes apresentaram cura
clínica após acompanhamento por três a nove meses. Dentre estes, cinco
pacientes receberam um segundo esquema terapêutico, 30 dias após o primeiro
esquema, porém apresentaram cura clínica após três meses.

5.2. Avaliação das subpopulações de monócitos nos pacientes
com leishmaniose tegumentar americana
Dos 54 pacientes recrutados para o estudo, não foi possível realizar todos
os ensaios de citometria ou de hemoculturas, portanto, o número de amostras
apresentadas nos resultados não será o mesmo. A fim de avaliar se havia
alterações nas proporções das subpopulações de monócitos nos pacientes em
relação aos indivíduos sadios, os monócitos do sangue recém-colhido foram
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avaliados por citometria de fluxo, inicialmente, de acordo com o tamanho (FSCH) e a complexidade celular(SSC-H) e, posteriormente, de acordo com a
expressão dos marcadores CD14 e CD16. As estratégia de análises são
apresentadas na Figura 2, indicando que os monócitos foram selecionados por
FSC-H e SSC-H (Fig. 2A), depois, das células selecionadas foram excluídos os
granulócitos neutrófilos (CD16hi, Fig. 2B) e nas células restantes foram avaliadas
as subpopulações CD14+CD16+ e CD14+CD16- (Fig. 2C). Em seguida, foram
analisadas as subpopulações de monócitos CD14hiCD16-, CD14hiCD16+ e
CD14loCD16+ (Fig. 2D).

Tabela 1. Característicasdos pacientes com Leishmaniose Mucosa ou
Leishmaniose Cutânea e dos controles sadiosa
b

Pacientes LM

Controles

Pacientes LC

c

Controles

Número

23

23

31

31

Gênero

17Md; 6Fe

17M; 6F

26M; 5F

26M; 5F

47 (25 – 61)

38 (22 – 50)

35 (19 – 54)

30 (19 - 55)

-

-

1 (1 – 12)

-

24 (2 – 120)

-

4 (1 – 24)

-

Idadef
Nº de lesões
Tempo de Lesõesg
Tamanho da Lesão
Leucócitos mm3
IRM (mm)

h

-

-

3 (0,5 -20)

-

7100 (4200 – 8800)

8600 (3000 – 10000)

7200 (5100 – 10300)

9300 (6000 – 9700)

18 ( 5 – 35)

13 (5 – 27)

a

Pacientes foram atendidos no ambulatório de endemias do Hospital AnnuarAuad, Goiânia - Goiás

b

LM: leishmaniose mucosa; cLC: leishmaniose cutânea; dM: masculino; eF: feminino; fIdade: anos;

g

Tempo de lesão: meses; hTamanho das lesões: cm. Os valores são medianas (valores mínimo e máximo)

Como pode ser observado na Figura 3, antes do tratamento, os pacientes
com LC apresentaram um leve aumento na porcentagem de monócitos que
expressam CD16 quando comparados com os controles sadios (7,9% [5,2% 11,9%] vs 5,3% [4,1% – 10,2%], p = 0,08 ; n=26; Fig. 3A). Entre os pacientes
com LM e os indivíduos sadios não foi observada diferença significante nas
porcentagens de monócitos CD16+, antes do tratamento (Fig. 3 B). A expressão
da molécula CD16 (MFI) não foi significantemente alterada nos dois grupos de
pacientes (Fig. 3A, 3B).
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A

B

C

D

Figura 2: Análise por citometria de fluxo das subpopulações de monócitos.
Sangue periférico recém-colhido foi incubado com anticorpos anti-CD14 e anti-CD16
marcados com fluorocromos e os monócitos foram avaliados por citometria de fluxo. A,
de acordo com o tamanho (FSC-H) e complexidade celular (SSC-H) foi determinada a
janela de monócitos. B, os granulócitos neutrófilos (CD16high) foram excluídos da
análise. C, na janela de monócitos, excluídos os neutrófilos, foram avaliadas as
subpopulações de monócitos, de acordo com a ausência ou presença de CD16. D,
avaliação das três subpopulações dos monócitos, a partir das duas subpopulações
definidas em C.

Posteriormente, a população de monócitos foi avaliada para as três
subpopulações, CD14hiCD16- (clássicos), CD14hiCD16+ (intermediários) e
CD14loCD16+ (não clássicos) e observou-se que a subpopulação de monócitos
não-clássicos estava significantemente aumentada nos pacientes com LC em
relação aos controles (2,6% [1,8% - 4,6%] vs 1,9% [1,0% – 2,8%], n = 26, p
<0,05, Fig.4A). Não foram encontradas diferenças entre pacientes com LM e
controles (Fig. 4B).
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Figura 3. Análise da porcentagem de monócitos CD16+ no sangue periférico de
pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosa antes do tratamento. Sangue
periférico de pacientes, antes do tratamento, e de indivíduos sadios,foiincubadocom
anticorpos anti-CD14 e anti-CD16 marcados com fluorocromos, para citometriade fluxo.
As subpopulações de monócitos foram analisadas na janela de monócitos (de acordo
com tamanho x complexidade celular). Os dados representam os valores individuais e
as medianas. MFI: média da intensidade de fluorescência. A: n = 26 leishmaniose
cutânea; n = 26 controles; B: n = 18 Leishmaniose mucosa; n = 18 controles.
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Figura 4. Subpopulação de monócitos não-clássicos (CD14loCD16+) está
aumentada no sangue periférico de pacientes com leishmaniose cutânea, antes
do tratamento. Sangue periférico de pacientes antes do tratamento e de indivíduos
sadios foi tratado com anticorpos anti-CD14 e anti-CD16 marcados com fluorocromos,
para citometria de fluxo. Foram analisadas as três subpopulações de monócitos
detectados por tamanho e complexidade celular. Os dados representam os valores
individuais e as medianas. A: n = 26 pacientes com leishmaniose cutânea; n = 26
controles; B: n = 17 pacientes com leishmaniose mucosa; n = 17 controles.

Em uma tentativa de associar as alterações de monócitos com
parâmetros clínicos, foram realizadas análises de correlações entre as
porcentagens de monócitos CD16+ e o número de lesões, tamanho da lesão e
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tempo de lesão ao diagnóstico nos pacientes com LC. Também em pacientes
com LM, foi avaliada a associação entre as porcentagens de monócitos CD16 + e
o tempo de lesão ao diagnóstico. Para ambos os grupos de pacientes, não
houve significante correlação entre estes parâmetros (dados não mostrados).
A alteração da porcentagem de monócitos CD16 + diminuiu após o
tratamento dos pacientes com LC, voltando para quantidades similares às dos
controles (dados não mostrados). A Figura 5 mostra que após o tratamento, as
porcentagens de monócitos CD16+ tendem a diminuir no grupo dos pacientes
com LC (antes do tratamento: 7,1% [3,9 – 9,7%] vs após o tratamento: 3,0% [2,1
– 6,4%], n=15, p=0,07, Fig. 5.A). Embora não houvesse sido detectado um
aumento significante na porcentagem de monócitos CD16+ nos pacientes com
LM, antes do tratamento (Fig. 3B), após o tratamento ocorreu uma queda na
porcentagem destas células (antes do tratamento: 6,1% [3,1 – 7,0%] vs após o
tratamento: 2,8% [2,1 – 5,0%], n=8, p=0,05, Fig. 5B).

B
Leishmaniose cutânea

Leishmaniose mucosa

30

30

25

25

%CD14+CD16+

%CD14+CD16+

A

20
15
10
5

20
15
10
5
0

0

Antes

Depois

Antes

Depois

Figura 5. Porcentagens de monócitos CD16+ no sangue periférico de pacientes
com leishmaniose cutânea ou mucosa, após o tratamento. Sangue periférico de
pacientes, antes e após o tratamento foi incubado com anticorpos anti-CD14 e antiCD16 marcados com fluorocromos, para citometria de fluxo. As subpopulações de
monócitos foram analisadas para monócitos (detectados por tamanho e complexidade
celular). Os dados representam os valores individuais e as medianas. A: n = 15
pacientes com leishmaniose cutânea (p = 0,07); B: n = 8 pacientes com leishmaniose
mucosa (p = 0,05).
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5.3. Avaliação da produção de fator de necrose tumoral (TNF) e
interleucina 10 (IL-10) em hemoculturas de pacientes com LTA
Sabe-se que os monócitos C1D14loCD16+ (não-clássicos) são os
principais produtores de TNF no sangue humano (Belge et al., 2002); portanto,
foi avaliada a produção de TNF em hemoculturas de pacientes e controles. O
sangue periférico foi cultivado na ausência (meio) ou presença de agonistas de
TRL4 (LPS) ou TRL2 (Pam3Cys, PAM), bem como com antígenos de L.(V.)
braziliensis (AG). Todos os estímulos induziram significante produção de TNF
nas hemoculturas tanto de pacientes quanto de controles (Fig. 5A,5B, p < 0,05),
porém, não foram observadas diferenças entre as concentrações de TNF em
hemoculturas de pacientes e controles (Fig. 6).
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Figura 6. Similares concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) nas
hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar americana, antes do
tratamento. Sangue periférico de pacientes (P) ou controles (C) foi incubado na
ausência de estímulos (Meio) ou com LPS, Pam3Cys (PAM) ou antígeno de L. (V.)
braziliensis (AG), durante 6 h. Em seguida, foi realizado o ELISA para quantificação do
TNF nos sobrenadantes das hemoculturas. Os resultados mostram os valores
individuais e as medianas (linhas horizontais). p < 0,05 (Meio vs estímulo).A: n = 23
pacientes com leishmaniose cutânea; B: n = 17 pacientes com leishmaniose mucosa.

As concentrações de TNF nas hemoculturas (com ou sem estímulos)
foram avaliadas quanto à associação com o número de lesões dos pacientes
com LC. Somente após estímulo com LPS houve uma tendência à correlação
entre o número de lesões e as concentrações de TNF (r = 0,40; p = 0,07, n =
19). Em relação ao tempo das lesões ao diagnóstico e as concentrações de TNF
nas hemoculturas, não foi detectada correlação significante entre estes dados,
25

nem para o grupo de pacientes com LC, nem para aqueles com LM (dados não
mostrados). Quanto ao tamanho das lesões, devido ao baixo número de
pacientes com LC apresentando mais de uma lesão, não foi possível
estabelecer uma correlação entre tamanho de lesão e produção de TNF nas
hemoculturas (dados não mostrados).
Quando foi avaliada a produção de TNF nas hemoculturas dos pacientes
com LC, antes e após o tratamento, pode ser observado que após o tratamento
a produção ex vivo de TNF apresentou uma tendência para diminuir (300 pg/mL
[114 – 520 pg/mL] vs 140 pg/mL [61,4 - 212,8 pg/mL], n = 10, p = 0,1,Fig 7A).
Após a estimulação das hemoculturas com LPS e AG, não foram observadas
diferenças significantes entre os pacientes antes e após o tratamento (Fig. 7B,
7D). Nas hemoculturas estimuladas com Pam 3Cys, no entanto,observou-se um
aumento de TNF após o tratamento (572,5 pg/mL [402 – 687,7 pg/mL] vs 937,5
pg/mL [786,6 – 1156,0 pg/mL], n = 10, p < 0,05, Fig 7C).
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Figura 7. Concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) em hemoculturas de
pacientes com leishmaniose cutânea, antes e após o tratamento. Sangue periférico
de pacientes foi incubado na ausência (Meio, A) com LPS (B), Pam3Cys (PAM, C) ou
antígeno de L. (V.) braziliensis (AG, D), durante 6 h. Foi realizado oELISA para
quantificação do TNF nos sobrenadantes das hemoculturas. n = 10 pacientes com
leishmaniose cutânea. *p < 0,05

Contrário ao que ocorreu nos pacientes com LC, nos pacientes com LM
observou-se um aumento de TNF produzido ex vivo nas hemoculturas, após o
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tratamento (99,3 pg/mL [50 - 250 pg/mL] vs 395,2 pg/mL [101,5 – 610,4 pg/mL],
p < 0,05, n = 7, Fig. 8A). Não foram encontradas diferenças significantes entre
as concentrações de TNF nas hemoculturas estimuladas com LPS, PAM ou AG
antes e após o tratamento (Fig. 8B, 8C e 8D).
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Figura 8. Concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) nas hemoculturas de
pacientes com leishmaniose mucosa, antes e após o tratamento. Sangue periférico
de pacientes foi incubado na ausência (Meio, A) ou com LPS (B), Pam3Cys (PAM, C) ou
antígeno de L. (V.) braziliensis (AG, D), durante 6 h. Após, foi realizado o ELISA para
quantificação do TNF nos sobrenadantes das hemoculturas. n = 7 pacientes com
leishmaniose mucosa; *p < 0,05.

Os agonistas de TLR4 e TLR2 induziram um aumento significante da
citocina IL-10, tanto nas hemoculturas dos pacientes quanto nas dos controles
(Meio vs estímulos: p < 0,05), porém, o aumento induzido pelo AG foi
significante apenas nas hemoculturas dos controles (Fig. 9A e 9B). Entre
pacientes e controles, não foram observadas diferenças significantes nas
concentrações de IL-10, tanto de pacientes com LC quanto com LM, antes do
tratamento (Fig. 9A e B).
As concentrações de IL-10 nas hemoculturas dos pacientes com LC,sem
estímulo (meio), antes do tratamento, foram mais elevadas do que nas
hemoculturas dos pacientes após o tratamento, (57,5 pg/mL[33,8 – 137,2 pg/mL]
vs 24,4 [14,2 – 72,2 pg/mL], n= 15, p<0,05, Fig.10A). Após estimulação, não
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foram

encontradas

diferenças

entre

as

concentrações

de

IL-10

nas

hemoculturas dos pacientes antes e após o tratamento (Fig. 10B, 10C e
10D).Nos pacientes com LM, exceto para a estimulação das hemoculturas com
Pam3Cys (Fig. 10C), os resultados foram bastante heterogêneos, não sendo
possível detectar diferenças significantes entre as concentrações de IL-10 nas
hemoculturas (Fig. 11 A, 11B, 11C, 11D).
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Figura 9. Antígeno de L. (V.) braziliensis não induz significante produção de IL-10
em hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar americana. Sangue
periférico de pacientes (P) ou controles (C) foi incubado com LPS, Pam3Cys (PAM) ou
antígeno de L. (V.)braziliensis (AG), durante 24 h. Após, foi realizado o ELISA para
quantificação da IL-10 nos sobrenadantes das hemoculturas. Os resultados mostram os
valores individuais e as medianas (linhas horizontais). *p < 0,05 (Meio vs estímulo), n=
21 pacientes com leishmaniose mucosa e 27 pacientes com leishmaniose cutânea.
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Figura 10. Concentrações de interleucina 10 (IL-10) diminuem, em hemoculturas
não estimuladas de pacientes com leishmaniose cutânea, após o tratamento.
Sangue periférico de pacientes foi incubado na ausência de estímulos (Meio, A) ou com
LPS (B), Pam3Cys (PAM, C) ou antígeno de L. (V.)braziliensis (AG, D), durante 24 h.
Em seguida, foi realizadoo ELISA para a quantificação da IL-10 nos sobrenadantes das
hemoculturas. n = 14 pacientes.
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Figura 11. Concentrações de interleucina 10 (IL-10) nas hemoculturas de
pacientes com leishmaniose mucosa antes e após o tratamento. Sangue periférico
de pacientes foi incubado na ausência de estímulos (meio, A) ou com LPS (B),
Pam3Cys (PAM, C) ou antígeno de L. (V.)braziliensis (AG, D), durante 24 h. Após, foi
realizado o ELISA para quantificação de IL-10 nos sobrenadantes das hemoculturas. n
= 5.
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6 DISCUSSÃO

Foi demonstrado, no presente trabalho, que as subpopulações de
monócitos estão alteradas na LC, mas não na LM. No momento do diagnóstico,
antes do tratamento, os monócitos que expressam a molécula CD16 estão
aumentados no sangue periférico dos pacientes com LC, quando comparados
com controles sadios. Esse aumento parece ser devido à subpopulação de
monócitos não clássicos (CD14loCD16+). Soares et al., (2006) demonstraram um
aumento do percentual de monócitos CD16+, bem como da expressão da
molécula CD16 nos monócitos dos pacientes com LC, porém estes autores
somente avaliaram a população total de monócitos CD16 +. Pereira (2012)
avaliou as três subpopulações de monócitos e também demonstrou um aumento
de monócitos CD16+, com contribuição de ambas as subpopulações de
monócitos intermediários e não clássicos.
Recentemente, Passos et al. (2014) verificaram que a porcentagem de
monócitos CD16+, de ambas as subpopulações, os intermediários e os não
clássicos, aumentou nos pacientes com LC infectados com L. (V.) braziliensis na
fase pré-ulcerativa da doença. Como os monócitos intermediários foram os que
mais expressaram o receptor para quimiocina CCR2, os autores sugerem que
esta seria a subpopulação que migraria para as lesões, podendo contribuir para
a exacerbação da resposta inflamatória que leva à ulceração das lesões. Por
outro lado, no estudo de Novais et al. (2014), foi demonstrado que, embora as
três subpopulações de monócitos sejam similarmente infectadas por L. (V.)
braziliensis, os monócitos clássicos controlam a replicação destes parasitos, por
meio da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Estes resultados
sugerem que as subpopulações de monócitos humanos desempenham
diferentes funções imunológicas no curso da LTA, podendo tanto participar do
controle do parasito quanto da imunopatogenia.
No presente trabalho, com o objetivo de associar as alterações das
subpopulações de monócitos CD16+ com os dados clínicos, foram realizadas
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análises de correlação entre as porcentagens de monócitos CD16+ ou
CD14loCD16+ com o número e o tamanho das lesões dos pacientes com LC ou
com o tempo de lesão ao diagnóstico de pacientes com LC ou LM. No entanto,
não foi possível estabelecer qualquer correlação entre estes parâmetros. O
baixo número de pacientes, que apresentam um perfil de doença bastante
heterogêneo (maioria dos pacientes com apenas uma lesão e alguns com duas
até 12 lesões cutâneas, com diferentes tamanhos; duração das lesões até o
diagnóstico variando de um a 24 meses na LC e de dois a 120 meses na LM; a
maioria dos pacientes com desfecho de cura clínica, mas alguns necessitaram
de um novo ciclo de tratamento), indica a necessidade de avaliação de um
amplo número de amostras antes que conclusões mais acuradas sobre a
participação de monócitos na LTA possam ser definidas.
Neste trabalho também demonstramos que, após o tratamento dos
pacientes, com sucesso, houve uma tendência à diminuição dos monócitos
CD16+, tanto em pacientes com LC quanto com LM, e justamente os dois
pacientes de LM que tiveram as maiores porcentagens de monócitos CD16 + ao
diagnóstico não apresentaram cura clínica após o tratamento, necessitando de
um segundo esquema terapêutico, sugerindo que a infecção induz um aumento
nesta população de monócitos que retorna aos níveis dos indivíduos sadios
após o tratamento. Estes resultados indicam uma possível participação dos
monócitos CD16+, especialmente os não clássicos, na imunopatogenia das
lesões na LC. De acordo, no trabalho de Soares et al. (2006), em que foram
acompanhados 15 pacientes por três anos, observou-se que dois pacientes não
apresentaram cura clínica e, esses dois pacientes, no momento do diagnóstico,
apresentavam uma elevada porcentagem de monócitos CD16 +. Os autores
sugerem,

portanto,

que

os

monócitos

CD16+

estejam

envolvidos

na

etiopatogenia da LC, o que é corroborado pelos dados de Passos et al. (2014).
Uma característica marcante da infecção causada por L.(V.)braziliensis é
que a doença é causada, em grande parte, pela resposta inflamatória associada
à infecção, em vez do crescimento descontrolado do parasito, e várias citocinas
(IL-17, IL-1, TNF) tem sido associadas com o aumento da doença, sendo o TNF
particularmente importante (Boaventura et al., 2010; Gonzales-Lombana et al.,
2013). Já foi demonstrada uma correlação positiva entre a produção de TNF e o
tamanho da lesão (Oliveira et al., 2011b); e além disso, o bloqueio de TNF
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associado ao antimonial aumenta a taxa de cura clínica de pacientes infectados
com L. (V.) braziliensis (Bafica et al., 2003; Lessa et al., 2001). Um achado do
trabalho de Passos et al. (2014), é que os monócitos intermediários foram os
únicos a responderem ao antígenos de Leishmania, produzindo TNF. Assim,
alterações nas frequências das subpopulações de monócitos podem causar um
aumento na produção de TNF e aumentar as lesões teciduais.
No presente trabalho, não foi possível demonstrar que as quantidades de
TNF produzidas em hemoculturas dos pacientes com LC ou LM estivessem
significantemente mais elevadas do que nas hemoculturas de controles sadios.
No entanto, existe uma tendência à diminuição das quantidades de TNF, em
hemoculturas sem estímulos ou ativadas com LPS ou AG,após o tratamento dos
pacientes com LC, sugerindo que o TNF exerce um papel importante na fase
ativa da doença. Em hemoculturas ativadas com Pam 3Cys, um agonista de
TLR2 (Kang et al., 2009), no entanto, houve um aumento da produção de TNF
após o tratamento, sugerindo que a expressão ou a via de ativação de TLR2
pode estar suprimida na fase ativa da LC, o que é recuperado após o
tratamento. Alternativamente, a ativação da via TLR2 durante a fase ativa da LC
pode diminuir a produção de citocinas, como foi previamente demonstrado por
Vargas-Inchaustegui et al., (2009). Estes autores demonstraram que a ativação
de células dendríticas murinas, via TLR2, por L. (V.)braziliensis, diminui a
produção de IL-12 e a capacidade destas células em induzir uma eficaz resposta
de linfócitos T CD4+. Belge et al. (2002) demonstraram que os monócitos CD16+
são os que mais expressam TLR2 e após ativação deste receptor a produção de
TNF é aumentada. Pode-se aventar a possibilidade de que os antígenos de
Leishmania, durante a fase ativa da doença, liguem-se a TLR2 e tolerizem este
receptor, diminuindo a produção de citocinas. A tolerância de TLR2 induzida por
seus ligantes tem sido demonstrada (Siedlar et al., 2004; Xiong et al., 2013) e é
um mecanismo de controle da inflamação. Assim, o TLR2 parece ter um papel
imunorregulador na infecção causada por L. (V.) braziliensis. Uma avaliação da
expressão de TLR2 nos monócitos dos pacientes com LTA, antes e após o
tratamento, pode auxiliar no entendimento da participação deste receptor na
ativação celular.
Em um estudo anterior, do nosso grupo, foi demonstrado um aumento na
produção de TNF induzido por LPS, um agonista de TLR4 ou por AG em
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hemoculturas de pacientes com LC (Pereira et al., manuscrito submetido), sendo
sugerido que os monócitos estavam sendo ativados, especialmente, via TLR4 na
fase ativa da LC. O não aumento significante do TNF no presente estudo sugere
que a heterogeneidade de pacientes com LC ou gravidade da doença (diferentes
números de lesões, tempo ou tamanho das lesões) pode ser um fator
responsável pelas diferenças entre os resultados de diferentes populações
estudadas, além do uso de diferentes lotes de reagentes (LPS, AG) nas
hemoculturas. É importante aumentar o número de pacientes estudados para
estabelecer um conhecimento mais adequado sobre a real participação dos
monócitos e sua produção de citocinas durante a LTA.
Quanto à IL-10, no presente estudo, não foram atestadas diferenças
significantes

entre

as

concentrações

desta

citocina

encontradas

nas

hemoculturas de pacientes (LC ou LM) e controles. No entanto, pode ser
observado que não houve um aumento significante de IL-10, em resposta ao
AG, nas hemoculturas dos pacientes, tanto com LC quanto com LM. Estes
dados estão de acordo com o trabalho de Gaze et al. (2005), onde os autores
relatam um desequilíbrio entre a quantidade de monócitos expressando o TNF e
a IL-10 nos pacientes com LM. As baixas concentrações de IL-10 estão
associadas à falta de controle do processo inflamatório, causando lesões na
LTA. Baixas concentrações de TNF estão associadas com a LCD, indicando um
fraco controle dos parasitos, mas também à não destruição de tecidos, o que é
observado na doença mucosa ou na cutânea localizada que estão associadas
com níveis elevados de TNF e lesão tecidual (Gollob et al., 2014). Os nossos
dados indicam que os pacientes com LC atingiram a cura clínica, associada com
diminuição da produção de TNF e de IL-10 (hemoculturas não ativadas),
sugerindo que o TNF, além de atuar na exacerbação da lesão, contribui para o
controle da infecção e que a IL-10 pode ter contribuído para o controle do TNF.
No entanto, na LM os níveis de TNF e de IL-10 em hemoculturas não ativadas
aumentaram após o tratamento, sugerindo que as células continuam ativadas e
que ocorre uma falta do controle do processo inflamatório. Faria et al. (2005)
mostraram que nas lesões de LC, os macrófagos expressam mais receptor para
IL-10 do que aqueles de LM, sugerindo, portanto, que a ausência de um bom
controle da inflamação por IL-10, na LM, não é devido à não produção desta
citocina, mas de um defeito na resposta celular à IL-10. Se nos monócitos
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também ocorre uma diminuição do IL-10R nos pacientes com LM ainda precisa
ser investigado.
Na leishmaniose, uma larga variedade de células contribui para a
produção de IL-10, incluindo células dendríticas, macrófagos, neutrófilos e
células T reg e sabe-se que a mesma facilita o crescimento dos parasitos, porém
seu real papel na leishmaniose ainda não está claro (Carvalho et al., 2012). De
acordo com Oliveira et al. (2011), na LC, a correlação positiva entre o TNF, IFN
e IL-10 pode ser o resultado de uma resposta regulada, permitindo a ativação
celular eficiente e a morte do parasito, por um lado, devido a níveis elevados de
TNF e IFN, mas reduzindo a lesão tecidual por meio do aumento de IL-10, por
outro lado.
No presente trabalho, a ativação de sangue periférico total, a
hemocultura, foi o método escolhido por se tratar de uma modelo mais simples
de ativação de leucócitos, sem a necessidade de separação das células, o que
facilita a avaliação da ativação das mesmas em condições mais fisiológicas, em
contato com vários componentes do sangue. Além disto, vem sendo
demonstrado que os monócitos são as principais células produtoras de TNF e
outras citocinas no sangue (Miles et al., 2002; Fokkema et al., 2003; Xing &
Remink, 2005; Damsgaard et al., 2009; Fokkema, 2012; Beenakker et al., 2013;
Schildberger et al., 2013). Portanto, nós podemos assumir que os elevados
níveis de TNF nas hemoculturas após ativação com agonistas de TLR2 e TLR4
e com AG, são devidos aos monócitos, que expressam TLR4/CD14 e TLR2 (Lee
et al., 2012). Os monócitos são a principal população celular do sangue que
expressa CD14, TLR2, e TLR4. Os neutrófilos possuem baixa expressão de
TLR2, TLR4 e CD14; os basófilos são TLR2+e TLR4+cells (baixa expressão),
mas não expressam CD14; e os eosinófilos são TLR2 -, TLR4-, CD14-. Basófilos
e eosinófilos não respondem ao LPS, neutrófilos respondem quando na
presença de monócitos, e os monócitos apresentam elevada capacidade de
resposta a LPS (Sabroe et al., 2002). Smedman et al. (2009) mostraram que
polimorfonucleares produzem muito pouco TNF e não produzem IL-10, após
estimulação com LPS, enquanto os monócitos são os principais produtores
destas citocinas, dentre os leucócitos do sangue periférico. Embora não
possamos eliminar a possibilidade de que os neutrófilos estejam contribuindo
para a produção das citocinas nas hemoculturas (Sabroe et al., 2002; Gomes et
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al., 2010), após 6 h de incubação, provavelmente a maioria do TNF liberado vem
dos monócitos nos nossos experimentos. De fato, mostramos, anteriormente,
que após 6 h de estimulação com LPS, monócitos (FSC x SSC ou CD14 +) foram
marcados para TNF and IL-10 intracelular (Pereira et al., 2015, submetido à
publicação).
Os resultados obtidos, no presente trabalho, sugerem que as alterações
nas subpopulações de monócitos podem desempenhar um papel importante na
LTA. Devido ao baixo número de pacientes, os testes de correlação, que foram
realizados, não detectaram associações entre as porcentagens alteradas das
subpopulações de monócitos e as concentrações das citocinas e os parâmetros
clínicos. Com um aumento do número de pacientes avaliados, poderemos
confirmar as alterações das subpopulações de monócitos CD16 + e da produção
de citocinas e definir se estas alterações podem afetar o curso da doença.
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7 CONCLUSÕES

Conclusões específicas:

- Os pacientes com LC, antes do tratamento, apresentaram um aumento nas
porcentagens de monócitos CD16+, especialmente na subpopulação de
monócitos não-clássicos, quando comparados com controles sadios. Após o
tratamento, as porcentagens destes monócitos retornaram para valores similares
aos de indivíduos sadios.
- Entre os pacientes com LM e os indivíduos sadios não foi observada diferença
significante nas porcentagens das diferentes subpopulações de monócitos,
antes do tratamento, porém, foi observada uma queda na porcentagem de
monócitos CD16+ após o tratamento.
- Não houve significante correlação entre os parâmetros clínicos na LC (número
de lesão, tamanho da lesão e tempo de lesão) e na LM (tempo de lesão) com as
porcentagens de monócitos CD16+.
- Antes do tratamento, não foram observadas diferenças significantes entre as
quantidades de TNFe IL-10 detectadas nas hemoculturas de pacientes (LC ou
LM) e controles, mas foi observado que a produção de IL-10 não foi
significantemente induzida pelo AG nas hemoculturas dos pacientes com LC ou
LM.
- Após o tratamento,a produção ex vivo de TNF, nas hemoculturas, apresentou
uma tendência para diminuir nos pacientes com LC, mas não naqueles com LM,
nos quais houve aumento desta citocina. Nas hemoculturas de pacientes com
LC estimuladas com Pam3Cys, observou-se um aumento de TNF.
- As concentrações de IL-10 de pacientes com LC diminuem nas hemoculturas
não estimuladas, apóso tratamento. No entanto, nas culturas ativadas não foram
observadas diferenças significantes entre os resultados de pacientes não
tratados e tratados; o mesmo foi observado nos pacientes com LM.
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Conclusão geral:

As proporções das subpopulações de monócitos estão alteradas na LC e,
tanto na LC, quanto na LM, há uma diminuição dos monócitos CD16 +, após o
tratamento, com sucesso, o que sugere uma participação dos monócitos na
imunopatogenia na fase ativa da LTA. Estas células são as principais fontes de
citocinas em hemoculturas de curta duração (TNF, 6h; IL-10, 24 h) e as
alterações destas citocinas podem representar alterações nas subpopulações de
monócitos. Assim, os dados sugerem que em pacientes com LTA, os monócitos
apresentam uma menor capacidade de produzir IL-10 em resposta a antígenos
de L. (V.) braziliensis.
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Resumo
Pacientes com leishmaniose cutânea (LC) ou mucosa (LM) foram
pareados com controles sadios e analisados antes e após o tratamento quanto
as alterações nas proporções das subpopulações de monócitos e a produção de
fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina-10 (IL-10) em hemoculturas
estimuladas comagonista de TLR2 (Pam 3cys), de TLR4 (LPS) ou antígenos de
L. braziliensis (AG). Antes do tratamento, houve um aumento da porcentagem
dos monócitos CD16+, especialmente osCD14loCD16+, em pacientes com LC,
mas não com LM.Após o tratamento, em pacientes com LC, as porcentagens
destes monócitos retornaram para níveis similares àqueles de indivíduos sadios
e em pacientes com LM, ocorreu uma redução das porcentagens dos monócitos
CD16+. Apenas o AG não induziu quantidades significantes de IL-10 em
hemoculturas de pacientes. Após o tratamento, as concentrações de TNF
diminuíram em culturas de pacientes com LC, exceto quando o estímulo usado
foi Pam3cys, o qual aumentou. As concentrações de IL-10 não foram alteradas
nas hemoculturas de pacientes com LC, após o tratamento. Nos pacientes com
LM, não foram detectadas diferenças significantes entre as concentrações de
TNF e IL-10 produzidas antes e após o tratamento. Estes dados sugeremque os
monócitos CD16+ estão aumentados nos pacientes com LC, e que os monócitos
de pacientes com LC ou LM apresentam uma diminuição da capacidade de
produzir IL-10 em resposta ao AG, o que pode dificultar o controle da resposta
inflamatória, e, ainda, que a capacidade dos monócitos de serem ativados via
TLR2 pode ser suprimida na LC ativa.
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1. Introdução
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa,
que causa lesões na pele (Leishmaniose cutânea – LC) e nas mucosas
(Leishmaniose mucosa – LM)(SUVISA, 2013; Brasil, SVS /MS, 2006).Os
parasitos, causadores da doença, são protozoários do gênero Leishmaniae os
insetos vetores de transmissão aos hospedeiros mamíferos são dos gêneros
Phlebotumuse Lutzomyia(Ashford, 2000; Singh, 2012).
Os pacientes com LC apresentam uma boa resposta imune celular que
contribui para a cura clínica da doença (Convitet al., 1993). Na fase ativa da LC,
ocorre a produção de citocinas por linfócitos do tipo Th1 e Th2, porém em
indivíduos que apresentam regressão espontânea da lesão ou mesmo nos que
apresentam cura clínica após o tratamento, há uma maior produção de interferon
gama (IFN ), que é uma citocina de linfócitos Th1, e baixos níveis de
interleucina4 (IL-4), que é do perfil Th2 (Coutinho et al., 1998).
Na LM, há uma forte resposta imune celular que pode contribuir para a
cura clínica, mas também contribui para a lesão tecidual. A resposta celular in
vivo é mais forte do que a de pacientes com LC e ocorre uma mistura de
respostas de linfócitos Th1 e Th2, com elevados níveis de IL-2, IL-5, IFN

e

TNF, o que pode explicar a não resolução da doença (Convitet al., 1993). De
acordo com Gaze et al. (2005), pacientes com LM apresentam níveis mais
elevados de citocinas inflamatórias (TNF e IFN ) e níveis mais baixos de IL-10,
quando comparados com pacientes com LC.
O fenótipo da leishmaniose pode ser determinado nas primeiras horas
após a infecção, a partir do reconhecimento dos PAMPs (Pathogen-associated
Molecular Patterns) do parasito pelos receptores similares a Toll (TLRs,Tolllikereceptors). A ativação dos TLRs, em macrófagos, células dendríticas,
monócitos e neutrófilos, aciona vias de sinalização que culminam na ativação de
fatores de transcrição, o que resulta no aumento da expressão de moléculas coestimuladoras e na produção de citocinas pró- e anti-inflamatórias (Kropfet al.,
2004).
A expressão dos TLRs em células do sangue periférico, tais como os
monócitos, pode ser útil na avaliação do grau de ativação destas células, o que
pode estar associado ao controle ou a imunopatogênese da LTA.As
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subpopulações de monócitos são os clássicos (CD14 hiCD16-), os intermediários
(CD14hiCD16+) e osnão-clássicos(CD14loCD16+). Foi demonstrado que, embora
essas três subpopulações de monócitos sejam, similarmente, infectadas por L.
(V.) braziliensis, somente os monócitos clássicos conseguem impedir a
replicação destes parasitos, por meio da produção de espécies reativas de
oxigênio (ROS) (Novais et al., 2014).
Soares et al., (2006) demonstraram um aumento da expressão de CD16
nos monócitos de pacientes com LC, assim como Pereira et al. (2012) também
demonstraram que as populações de monócitos CD16 + (não clássicos e
intermediários) estão aumentadas no sangue periférico de pacientes com LC.De
acordo com Passos et al. (2014) essa mudança na freqüência das
subpopulações dos monócitos não é consequência da doença, e sim, contribui
para o desenvolvimento da mesma. O grupo demonstrou que a subpopulação de
monócitos intermediários contribui para a doença, uma vez que esta
subpopulação expressa receptores para quimiocina CCL2, que é altamente
expressa nas lesões cutâneas e atrai os monócitos para a lesão. Além disto,
estes monócitos produzem TNF em resposta ao antígeno solúvel de leishmânia,
indicando, assim, que estes monócitos migram para o local da infecção e
contribuem para o processo inflamatório e formação das lesões.
Os agonistas de TLR2 e TLR4 são indutores de TNF e IL-10 em células
mononucleares humanas (Farina et al., 2004; Brunialti et al., 2006) e sabe-se
que dentre estas células, os monócitos são as principais células produtoras de
TNF após ativação com agonistas de TLR2 e TLR4 (Bosisio et al., 2002; Harter
et al., 2004).
As

subpopulações

de

monócitos

humanos

podem

desempenhar

diferentes funções imunológicas no curso de uma infecção, em especial na LTA,
por serem os precursores dos macrófagos, a principal célula hospedeira de
Leishmaniasp. No entanto, mais pesquisas são necessárias para definir o papel
dos monócitos na LTA, e com acompanhamento das possíveis alterações das
subpopulações durante a fase ativa da doença e após o tratamento.Assim, o
objetivo desse estudo foi avaliar as proporções das subpopulações de monócitos
de pacientes com LC ou LM e a produção de TNF e IL-10 em hemoculturas
destes pacientes, antes e após o tratamento.
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2. Materiais e métodos

2.1 Pacientes e controles
Foram incluídos 54 pacientes com LTA e excluídos pacientes menores de
18 anos e maiores de 65 anos, pacientes fazendo uso de qualquer medicação e
imunodeprimidos. . Os pacientes foram atendidos, tratados com o antimonial
pentavalente, como fármaco de primeira escolha e anfotericina B de segunda
escolha

e

acompanhados,

por

até

nove

meses,

no

ambulatório

de

Endemias/Hospital de Doenças Tropicais (Hospital AnuarAuad, Centro de
referência de leishmanioses no Estado de Goiás). Os controles sadios foram
pareados por gênero e idade com os pacientes, sendo doadores do Banco de
Sangue do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH).
Foram considerados curados os pacientes com cicatrização das lesões,
associada com negativação da reação de imunofluorescência indireta depois de
três a nove meses de acompanhamento. E não curados aqueles com
persistência das lesões e/ou reação de imunofluorescência indireta >1/40. Os
critérios para gravidade da doença foram tamanho das lesões, número de
lesões, tempo de evolução das lesões e IDRM não reagente após três meses de
doença.

2.2 Obtenção das amostras de sangue periférico
Para análise dos marcadores celulares e para as hemoculturas foram
colhidos 10 mL de sangue periférico de indivíduos sadios e pacientes (antes e
após o tratamento), em tubos, contendo solução de EDTA ou heparina como
anticoagulantes, respectivamente (Greinerbio-one, Vacuette, Americana, SP,
Brasil). Os leucócitos totais foram quantificados usando solução de lise de
hemácias (líquido de Turk) e contagem em hematocitômetro; e distensões
sanguíneas coradas por Giemsa, analisadas sob microscópio de luz. Os
resultados foram expressos em células/mm3.
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2.3 Análise dos monócitos por citometria de fluxo
Alíquotas de 100 µL de sangue total foram adicionados anticorpos
monoclonais específicos para os marcadores CD14 e CD16 (marcados com
fluorocromos: anti-CD14-APC, clone M5E2;BioLegend, San Diego, CA, EUA;e
anti-CD16-PE/Cy5, clone 3G8, BioLegend) e anticorpos controles dos isótipos.
Os anticorpos anti-CD16 são do clone 3G8, facilitando a exclusão de neutrófilos
CD16+ (Heimbecket al., 2010). Após incubação por 15min a 4°C, os eritrócitos
foram lisados, usando solução de lise (Biolegend). Após a lise por 15 min, as
células foram lavadas com 2mL de salina tamponada com fosfatos (PBS) pH
7,3(500 g, 5 min, 4oC) e as preparações celulares foram ressuspendidas em 200
µL de solução fixadora (1% paraformaldeído em PBS). A aquisição dos dados
foirealizada em um citômetro de fluxo (Becton Dickinson, FACS calibur, San
Diego, CA, EUA), sendo adquiridos50.000 eventos totais (FSC x SSC) e 10.000
eventos na janela CD14+. Para avaliação dos dados adquiridos oprograma
utilizado foi o FCS v.4(DNS, Los Angeles, CA, EUA). As análises das
subpopulações dos monócitos foram realizadas de acordo comHeimbecket al.,
2010.

4.5 Obtenção do antígeno (Ag) de L. (V.) braziliensis
A cepa IMG3 (MHOM/BR/2003/IMG) foi cultivada em meio de Grace
completo (Grace’sInsectMedium, Sigma ChemicalCo., St Louis, MD, EUA),
suplementado com 20% de Soro Fetal Bovino (SFB) inativado, 2 mM de Lglutamina (Sigma), 100 U/mL de penicilina (Sigma) e 100 μg/mL de
estreptomicina (Sigma), à temperatura de 26ºC; iniciando as culturas com 1 x
106 parasitos/mL. As culturas foram realizadas em placas de 24 poços (Costar,
Cambridge, MA, EUA), com volumes de 1 ou 2 mL por poço. Após seis dias, as
formas promastigotas foram lavadas com PBS três vezes (1000 g, 15 min, a
4oC). Os parasitos foram ressuspendidos em PBS e adicionado de inibidores de
proteases (Coquetel de inibidores, Sigma). Após, os parasitos foram lisados por
cinco ciclos de congelamento (nitrogênio líquido) e descongelamento (banhomaria a 37oC). O BCATMproteinassay kit (Pierce, Rockford, IL, EUA) foi utilizado
para a quantificação das proteínas, de acordo com as instruções do fabricante.
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4.6 Hemoculturas
Para avaliar a produção de TNF e IL-10, o sangue dos pacientes e
controles foi diluído em meio RPMI 1640, suplementado com Hepes10 mM,

e 2 mM de L-glutamina (meio completo). Todos os reagentes foram obtidos da
Sigma. Em tubos plásticos (2,0 mL), 700 µL do sangue diluído no meio completo
(v/v) foram incubados, sob agitação contínua, na ausência ou na presença de
agonista de TLR4 (lipopolissacarídeo / LPS) de E. coli 0111:B4, Sigma; 100
ng/mL) ou de TLR2 (Pam3Cys SKKKK, EMC, Tübingen, Alemanha; 100 ng/mL),
bem como de antígenos dos parasitos (Ag, 50 µg/mL). Os tubos hermeticamente
fechados, foram incubados por 6 h (37oC), para colher sobrenadantes para a
dosagem de TNF e por 24 h (37oC), para IL- 10. Após a incubação, os
tubosforam centrifugados (600 g, 10 min, 10 oC) e os sobrenadantes, colhidos e
estocados a -80 oC até o momento das dosagens de TNF e IL-10, como descrito
em seguida.

4.7 EnsaioImunoenzimático (ELISA)
Para a dosagem de TNF, foram utilizadas microplacas para ELISA
(Costar) sensibilizadas com o anticorpo monoclonal de cobertura anti-TNF
(hibridomaB154.7 à 1 µg/mL, 18 h, 4oC); para IL-10, com o anticorpo monoclonal
de cobertura anti-IL-10 (Hibridoma JES907, 0,5 mg/mL, 18h, 4oC). Após
bloqueio com PBS contendo 3% de SFB, os sobrenadantes das hemoculturas
foram adicionados aos poços, em duplicatas. Após incubação (2h, 37ºC) e
lavagens (PBS-tween20 a 0,04 %), foi adicionado o segundo anticorpo
(hibridomaB154.9 conjugado com biotina, 0,5 µg/mL, para TNF; Hibridoma B27
biotinilado, 2,6 mg/mL, para IL-10). Após incubação por 1h, a temperatura
ambiente, T.a., e lavagens com PBS-tween 20 a 0,04%, o conjugado
estreptoavidina-peroxidase (Sigma; 1:2000) foi adicionado. Após 1h, T.a., e
lavagensa reação foi revelada comsolução OPD5 e a reação foi finalizada com
solução de ácido sulfúrico 2N, sendo a leitura obtida em um leitor de microplacas
(Multskam, ThermoLabsystems, Coréia), com filtros de 492/620nm. As
concentrações de TNF e IL-10 foram determinadas de acordo com as curvas
padrões preparadas com as citocinas recombinante (R&D System, Mineápolis,
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MN, EUA). O limite mínimo de detecção para o TNF foi de 50 pg/mL e para IL10, de 15 pg/mL.

4.8 Análises estatísticas
Os dados são apresentados como valores individuais e medianas e as
análises

foram

realizadas

utilizando

o

programa

GraphPadPrism

5.0

SoftwareInc. (San Diego, CA, EUA). Os grupos foram comparados por teste
MannWhitney (para amostras não pareadas) ou teste de Wilcoxon (para
amostras pareadas). Os resultados foram considerados significantes quando p <
0,05, e foram mostrados os valores das medianas [quartis 25% e 75%].
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3. Resultados

3.1 Características dos pacientes
Dos 54 pacientes avaliados, 31 apresentavam LC e 23,LM. A idade dos
pacientes com LC variou entre 19 a 54 anos e na LM de 25 a 61 anos. Os
pacientes com LC apresentavam de uma a 12 lesões, com tempo de
aparecimento das mesmas variando de um a 24 meses. O tamanho das lesões
variou entre 0,5 a 20 cm. A IDRM foi realizada em 17 dos 23 pacientes com LM,
sendo positiva em todos os que realizaram o teste. No grupo de pacientes com
LC, quatro não realizaram a IDRM e esta foi negativa em dois dentre os que
realizaram o teste. Esses dados são mostrados na Tabela 1. Apenas dois
pacientes foram tratados com o fármaco de segunda escolha, a anfotericina B.
Trinta e dois pacientes apresentaram cura clínica após acompanhamento por
três a nove meses. Dentre estes, cinco pacientes receberam um segundo
esquema terapêutico, 30 dias após o primeiro esquema, porém apresentaram
cura clínica após três meses.

3.2 Avaliação das subpopulações de monócitos nos pacientes com
leishmaniose tegumentar americana
As estratégias de análise de citometriasão apresentadas na Figura 1,
indicando que os monócitos foram selecionados por FSC-H e SSC-H (Fig. 1A),
depois, das células selecionadas foram excluídos os granulócitos neutrófilos
(CD16hi, Fig. 1B) e nas células restantes foram avaliadas as subpopulações
CD14+CD16+ e CD14+CD16- (Fig. 1C). Em seguida, foram analisadas as
subpopulações de monócitos CD14hiCD16-, CD14hiCD16+ e CD14loCD16+ (Fig.
1D).
Antes do tratamento, os pacientes com LC apresentaram um leve
aumento na porcentagem de monócitos que expressam CD16 quando
comparados com os controles sadios (7,9% [5,2% - 11,9%] vs5,3% [4,1% –
10,2%], p = 0,08 ; n=26; Fig. 2A), o que não se observou nos pacientes com LM.
Posteriormente, a população de monócitos foi avaliada para as três
subpopulações, e observou-se que a subpopulação de monócitos não-clássicos
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estava significantemente aumentada nos pacientes com LC em relação aos
controles (2,6% [1,8% - 4,6%] vs 1,9% [1,0% – 2,8%], n = 26, p <0,05, Fig.3A).
Não foram encontradas diferenças entre pacientes com LM e controles (Fig. 3B).
Foram realizadas análises de correlações entre as porcentagens de
monócitos CD16+ e o número de lesões e tamanho da lesão nos pacientes com
LC e tempo de lesão nos pacientes com LC e LM.. Para ambos os grupos de
pacientes, não houve significante correlação entre estes parâmetros.
A alteração da porcentagem de monócitos CD16+ diminuiu após o
tratamento dos pacientes com LC, voltando para quantidades similares às dos
controles. Após o tratamento, as porcentagens de monócitos CD16 + tendem a
diminuir no grupo dos pacientes com LC (antes do tratamento: 7,1% [3,9 – 9,7%]
vsapós o tratamento: 3,0% [2,1 – 6,4%], n=15, p=0,07, Fig. 4.A) e no grupo dos
pacientes com LM (antes do tratamento: 6,1% [3,1 – 7,0%] vsapós o tratamento:
2,8% [2,1 – 5,0%], n=8, p=0,05, Fig. 4B).

3.3 Avaliação da produção de fator de necrose tumoral (TNF) e interleucina
10 (IL-10) em hemoculturas de pacientes com LTA
Todos os estímulos (LPS, PAM e AG) induziram significante produção de
TNF nas hemoculturas tanto de pacientes quanto de controles (Fig. 5A,5B, p <
0,05), porém, não foram observadas diferenças entre as concentrações de TNF
em hemoculturas de pacientes e controles (Fig. 5).
Após estímulo com LPS houve uma tendência à correlação entre o
número de lesões e as concentrações de TNF (r = 0,40; p = 0,07, n = 19). Em
relação ao tempo das lesões ao diagnóstico e as concentrações de TNF nas
hemoculturas, não foi detectada correlação significante entre estes dados, nem
para o grupo de pacientes com LC, nem para aqueles com LM.
Quando foi avaliada a produção de TNF nas hemoculturas dos pacientes
com LC, antes e após o tratamento, pode ser observado que após o tratamento
a produção ex vivo de TNF apresentou uma tendência para diminuir (300 pg/mL
[114 – 520 pg/mL] vs 140 pg/mL [61,4 - 212,8 pg/mL], n = 10, p = 0,1,Fig 6A).
Após a estimulação das hemoculturas com LPS e AG, não foram observadas
diferenças significantes entre os pacientes antes e após o tratamento (Fig. 6B,
6D). Nas hemoculturas estimuladas com Pam 3Cys, no entanto,observou-se um
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aumento de TNF após o tratamento (572,5 pg/mL [402 – 687,7 pg/mL] vs 937,5
pg/mL [786,6 – 1156,0pg/mL], n = 10, p < 0,05, Fig 6C).
Nos pacientes com LM observou-se um aumento de TNF produzido ex
vivo nas hemoculturas, após o tratamento (99,3 pg/mL [50 -250 pg/mL] vs 395,2
pg/mL [101,5 – 610,4 pg/mL], p< 0,05, n=7, Fig. 7A). Não foram encontradas
diferenças significantes entre as concentrações de TNF nas hemoculturas
estimuladas com LPS, PAM ou AG antes e após o tratamento (Fig. 7B, 8C e
7D).
Os agonistas de TLR4 e TLR2 induziram um aumento significante da
citocina IL-10, tanto nas hemoculturas dos pacientes quanto nas dos controles
(Meio vs estímulos: p<0,05), porém, o aumento induzido pelo AG foi significante
apenas nas hemoculturas dos controles (Fig. 8A e 8B). Entre pacientes e
controles, não foram observadas diferenças significantes nas concentrações de
IL-10, nos dois grupos de pacientes, antes do tratamento (Fig. 8A e B).
As concentrações de IL-10 nas hemoculturas dos pacientes com LC,sem
estímulo (meio), antes do tratamento, foram mais elevadas do que nas
hemoculturas dos pacientes após o tratamento, (57,5 pg/mL[33,8 – 137,2 pg/mL]
vs 24,4 [14,2 – 72,2 pg/mL], n= 15, p<0,05, Fig.9A). Após estimulação, não
foram

encontradas

diferenças

entre

as

concentrações

de

IL-10

nas

hemoculturas dos pacientes antes e após o tratamento (Fig. 9B, 9C e 9D).Nos
pacientes com LM, exceto para a estimulação das hemoculturas com Pam 3Cys
(Fig. 19C), os resultados foram bastante heterogêneos, não sendo possível
detectar diferenças significantes entre as concentrações de IL-10 nas
hemoculturas (Fig. 10 A, 10B, 10C, 10D).
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4. Discussão

Foi demonstrado, no presente trabalho, que as subpopulações de
monócitos estão alteradas na LC. Antes do tratamento, os monócitos que
expressam a molécula CD16 estão aumentados no sangue periférico dos
pacientes com LC, quando comparados com controles sadios. Esse aumento
parece ser devido à subpopulação de monócitos não clássicos (CD14 loCD16+).
Soares et al., (2006) demonstraram um aumento do percentual de monócitos
CD16+, bem como da expressão da molécula CD16 nos monócitos dos
pacientes com LC, porém estes autores somente avaliaram a população total de
monócitos CD16+. Pereira (2012) avaliou as três subpopulações de monócitos e
também demonstrou um aumento de monócitos CD16+, com contribuição de
ambas as subpopulações de monócitos intermediários e não clássicos.
Recentemente, Passos et al. (2014) verificaram que a porcentagem de
monócitos CD16+, de ambas as subpopulações, os intermediários e os não
clássicos, aumentou nos pacientes com LC infectados com L. (V.) braziliensisna
fase pré-ulcerativa da doença. Como os monócitos intermediários foram os que
mais expressaram o receptor para quimiocina CCR2, os autores sugerem que
esta seria a subpopulação que migraria para as lesões, podendo contribuir para
a exacerbação da resposta inflamatória que leva à ulceração das lesões.
Neste trabalho também demonstramos que, após o tratamento dos
pacientes, com sucesso, houve uma tendência à diminuição dos monócitos
CD16+, tanto em pacientes com LC quanto com LM, e justamente os dois
pacientes de LM que tiveram as maiores porcentagens de monócitos CD16 + ao
diagnóstico não apresentaram cura clínica após o tratamento, necessitando de
um segundo esquema terapêutico, sugerindo que a infecção induz um aumento
nesta população de monócitos que retorna aos níveis dos indivíduos sadios
após o tratamento. Estes resultados indicam uma possível participação dos
monócitos CD16+, especialmente os não clássicos, na imunopatogenia das
lesões na LC. De acordo, no trabalho de Soares et al. (2006), em que foram
acompanhados 15 pacientes por três anos, observou-se que dois pacientes não
apresentaram cura clínica e, esses dois pacientes, no momento do diagnóstico,
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apresentavam uma elevada porcentagem de monócitos CD16 +. Os autores
sugerem,

portanto,

que

os

monócitos

CD16+

estejam

envolvidos

na

etiopatogenia da LC, o que é corroborado pelos dados de Passos et al. (2014).
Uma característica marcante da infecção causada por L.(V.)braziliensis é
que a doença é causada, em grande parte, pela resposta inflamatória associada
à infecção, em vez do crescimento descontrolado do parasito, e várias citocinas
tem sido associadas com o aumento da doença, sendo o TNF particularmente
importante (Boaventura et al., 2010; Gonzales-Lombana et al., 2013). Já foi
demonstrada uma correlação positiva entre a produção de TNF e o tamanho da
lesão (Oliveira et al., 2011); e além disso, o bloqueio de TNF associado ao
antimonial aumenta a taxa de cura clínica de pacientes infectados com L. (V.)
braziliensis (Bafica et al., 2003; Lessa et al., 2001). Um achado do trabalho de
Passos et al. (2014), é que os monócitos intermediários foram os únicos a
responderem ao antígenos de Leishmania, produzindo TNF. Assim, alterações
nas frequências das subpopulações de monócitos podem causar um aumento
na produção de TNF e aumentar as lesões teciduais.
No presente trabalho, não foi possível demonstrar que as quantidades de
TNF produzidas em hemoculturas dos pacientes com LC ou LM estivessem
significantemente mais elevadas do que nas hemoculturas de controles sadios.
No entanto, existe uma tendência à diminuição das quantidades de TNF, em
hemoculturas sem estímulos ou ativadas com LPS ou AG,após o tratamento dos
pacientes com LC, sugerindo que o TNF exerce um papel importante na fase
ativa da doença. Em hemoculturas ativadas com Pam 3Cys, um agonista de
TLR2 (Kanget al., 2009), no entanto, houve um aumento da produção de TNF
após o tratamento, sugerindo que a expressão ou a via de ativação de TLR2
pode estar suprimida na fase ativa da LC, o que é recuperado após o
tratamento.. Belgeet al. (2002) demonstraram que os monócitos CD16 + são os
que mais expressam TLR2 e após ativação deste receptor a produção de TNF é
aumentada. Pode-se aventar a possibilidade de que os antígenos de
Leishmania, durante a fase ativa da doença, liguem-se a TLR2 e tolerizem este
receptor, diminuindo a produção de citocinas. A tolerância de TLR2 induzida por
seus ligantes tem sido demonstrada (Siedlaret al., 2004; Xiong et al., 2013) e é
um mecanismo de controle da inflamação. Assim, o TLR2 parece ter um papel
imunorregulador na infecção causada por L. (V.) braziliensis. Uma avaliação da
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expressão de TLR2 nos monócitos dos pacientes com LTA, antes e após o
tratamento, pode auxiliar no entendimento da participação deste receptor na
ativação celular.
Quanto à IL-10, no presente estudo, não foram atestadas diferenças
significantes

entre

as

concentrações

desta

citocina

encontradas

nas

hemoculturas de pacientes (LC ou LM) e controles. No entanto, pode ser
observado que não houve um aumento significante de IL-10, em resposta ao
AG, nas hemoculturas dos pacientes, tanto com LC quanto com LM. Estes
dados estão de acordo com o trabalho de Gaze et al. (2005), onde os autores
relatam um desequilíbrio entre a quantidade de monócitos expressando o TNF e
a IL-10 nos pacientes com LM. As baixas concentrações de IL-10 estão
associadas à falta de controle do processo inflamatório, causando lesões na
LTA. Baixas concentrações de TNF estão associadas com a LCD, indicando um
fraco controle dos parasitos, mas também à não destruição de tecidos, o que é
observado na doença mucosa ou na cutânea localizada que estão associadas
com níveis elevados de TNF e lesão tecidual (Gollob et al., 2014). Os nossos
dados indicam que os pacientes com LC atingiram a cura clínica, associada com
diminuição da produção de TNF e de IL-10 (hemoculturas não ativadas),
sugerindo que o TNF, além de atuar na exacerbação da lesão, contribui para o
controle da infecção e que a IL-10 pode ter contribuído para o controle do TNF.
No entanto, na LM os níveis de TNF e de IL-10 em hemoculturas não ativadas
aumentaram após o tratamento, sugerindo que as células continuam ativadas e
que ocorre uma falta do controle do processo inflamatório. Faria et al. (2005)
mostraram que nas lesões de LC, os macrófagos expressam mais receptor para
IL-10 do que aqueles de LM, sugerindo, portanto, que a ausência de um bom
controle da inflamação por IL-10, na LM, não é devido à não produção desta
citocina, mas de um defeito na resposta celular à IL-10. Se nos monócitos
também ocorre uma diminuição do IL-10R nos pacientes com LM ainda precisa
ser investigado.
Vem sendo demonstrado que os monócitos são as principais células
produtoras de TNF e outras citocinas no sangue (Miles et al., 2002; Fokkema et
al., 2003; Xing &Remink, 2005; Damsgaard et al., 2009; Fokkema, 2012;
Beenakker et al., 2013; Schildberger et al., 2013). Portanto, nós podemos
assumir que os elevados níveis de TNF nas hemoculturas após ativação com
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agonistas de TLR2 e TLR4 e com AG, são devidos aos monócitos, que
expressam TLR4/CD14 e TLR2 (Lee et al., 2012). Os monócitos são a principal
população celular do sangue que expressa CD14, TLR2, e TLR4. Os neutrófilos
possuem baixa expressão de TLR2, TLR4 e CD14; os basófilos são TLR2+e
TLR4+cells (baixa expressão), mas não expressam CD14; e os eosinófilos são
TLR2-, TLR4-, CD14-. Basófilos e eosinófilos não respondem ao LPS, neutrófilos
respondem quando na presença de monócitos, e os monócitos apresentam
elevada capacidade de resposta a LPS (Sabroeet al., 2002). Smedmanet al.
(2009) mostraram que polimorfonucleares produzem muito pouco TNF e não
produzem IL-10, após estimulação com LPS, enquanto os monócitos são os
principais produtores destas citocinas, dentre os leucócitos do sangue periférico.
Embora não possamos eliminar a possibilidade de que os neutrófilos estejam
contribuindo para a produção das citocinas nas hemoculturas (Sabroeet al.,
2002; Gomes et al., 2010), após 6 h de incubação, provavelmente a maioria do
TNF liberado vem dos monócitos nos nossos experimentos. De fato, mostramos,
anteriormente, que após 6 h de estimulação com LPS, monócitos (FSC x SSC
ou CD14+) foram marcados para TNF e IL-10 intracelular (Pereira et al., 2015,
submetido à publicação).
Os resultados obtidos, no presente trabalho, sugerem que as alterações
nas subpopulações de monócitos podem desempenhar um papel importante na
LTA. Devido ao baixo número de pacientes, os testes de correlação, que foram
realizados, não detectaram associações entre as porcentagens alteradas das
subpopulações de monócitos e as concentrações das citocinas e os parâmetros
clínicos. Com um aumento do número de pacientes avaliados, poderemos
confirmar as alterações das subpopulações de monócitos CD16 + e da produção
de citocinas e definir se estas alterações podem afetar o curso da doença.
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Figuras e Legendas
Figura 1: Análise por citometria de fluxo de subpopulações de
monócitos.Monócitos do sangue periférico avaliados por citometria de fluxo, de
acordo com o tamanho (FSC-H)e complexidade celular (SSC-H) e com a
expressão dos marcadores CD14 e CD16. Granulócitos neutrófilos foram
excluídos da análise.
Figura 2. Análise da porcentagem de monócitos CD16+ no sangue
periférico de pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosaantes do
tratamento. Sangue periférico de pacientes, antes do tratamento, e de
indivíduos sadios,foiincubadocom anticorpos anti-CD14 e anti-CD16 marcados
com fluorocromos, para citometriade fluxo. As subpopulações de monócitos
foram analisadas na janela de monócitos (de acordo com tamanho x
complexidade celular). Os dados representam os valores individuais e as
medianas. MFI: média da intensidade de fluorescência. A: n = 26 leishmaniose
cutânea; n = 26 controles; B: n = 18 Leishmaniose mucosa; n = 18 controles.
Figura 3. Subpopulação de monócitos não-clássicos (CD14loCD16+)
estáaumentada no sangue periférico de pacientes com leishmaniose
cutânea,antes do tratamento.Sangue periférico de pacientes antes do
tratamento e de indivíduos sadiosfoitratado com anticorpos anti-CD14 e antiCD16 marcados com fluorocromos, para citometria de fluxo. Foram analisadas
as três subpopulações de monócitos detectados por tamanho e complexidade
celular. Os dados representam os valores individuais e as medianas. A: n = 26
pacientes com leishmaniose cutânea; n = 26 controles; B: n = 17 pacientes
comleishmaniose mucosa; n = 17 controles. *p < 0,05.
Figura 4. Porcentagens de monócitos CD16+ diminuem no sangue
periférico de pacientes com leishmaniose cutânea ou mucosa,após o
tratamento. Sangue periférico de pacientes, antes e após o tratamento foi
incubado com anticorpos anti-CD14 e anti-CD16 marcados com fluorocromos,
para citometria de fluxo. As subpopulações de monócitos foram analisadas para
monócitos (detectados por tamanho e complexidade celular). Os dados
representam os valores individuais e as medianas. A: n = 15 pacientes com
leishmaniose cutânea (p = 0,07); B: n = 8 pacientes com leishmaniose mucosa
(p = 0,05).
Figura 5. Similares concentrações de fator de necrose tumoral (TNF)nas
hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar americana.
Sangue periférico de pacientes (P) ou controles (C) foi incubado na ausência de
estímulos (Meio) ou com LPS, Pam3Cys (PAM) ou antígeno de L. (V.)
braziliensis (AG), durante 6 h. Em seguida, foi realizado oELISA para
quantificação do TNF nos sobrenadantes das hemoculturas. Os resultados
mostram os valores individuais e as medianas (linhas horizontais). p < 0,05
(Meio vs estímulo).A: n = 23 pacientes com leishmaniose cutânea; B: n = 17
pacientes com leishmaniose mucosa.

20

Figura 6. Concentrações de fator de necrose tumoral (TNF) em
hemoculturas de pacientes com leishmaniose cutânea, antes e após
otratamento. Sangue periférico de pacientes foi incubado na ausência (Meio, A)
com LPS (B), Pam3Cys (PAM, C) ou antígeno de L. (V.) braziliensis (AG, D),
durante 6 h. Foi realizado oELISA para quantificação do TNF nos sobrenadantes
das hemoculturas. n = 10 pacientes com leishmaniose cutânea. *p < 0,05
Figura 7. Concentrações de fator de necrose tumoral nas hemoculturas de
pacientes com leishmaniose mucosa,antes e após o tratamento. Sangue
periférico de pacientes foi incubado na ausência (Meio, A) ou com LPS (B),
Pam3Cys (PAM, C) ou antígeno de L. (V.) braziliensis (AG, D), durante 6 h.
Após, foi realizado oELISA para quantificação do TNF nos sobrenadantes das
hemoculturas. n = 7 pacientes com leishmaniose mucosa; *p < 0,05.
Figura 8. Antígeno de L. (V.) braziliensis não induz significante produção
de IL-10 em hemoculturas de pacientes com leishmaniose tegumentar
americana. Sangue periférico de pacientes (P) ou controles (C) foi incubado
com LPS, Pam3Cys (PAM) ou antígeno de L. (V.)braziliensis (AG), durante 24 h.
Após, foi realizado o ELISA para quantificação da IL-10 nos sobrenadantes das
hemoculturas. Os resultados mostram os valores individuais e as medianas
(linhas horizontais). *p < 0,05 (Meio vs estímulo).
Figura9. Concentrações de IL-10 diminuem, em hemoculturas não
estimuladas de pacientes com leishmaniose cutânea, após o tratamento.
Sangue periférico de pacientes foi incubado na ausência de estímulos (Meio, A)
ou com LPS (B), Pam3Cys (PAM, C) ou antígeno de L. (V.)braziliensis (AG, D),
durante 24 h. Em seguida, foi realizadoo ELISA para a quantificação da IL-10
nos sobrenadantes das hemoculturas. n= 14 pacientes.
Figura 10. Concentrações de IL-10nas hemoculturas de pacientes com
leishmaniose mucosa antes e após o tratamento. Sangue periférico de
pacientes foi incubado na ausência de estímulos (meio, A) ou com LPS (B),
Pam3Cys (PAM, C) ou antígeno de L. (V.)braziliensis (AG, D), durante 24 h.
Após, foi realizado o ELISA para quantificação de IL-10 nos sobrenadantes das
hemoculturas. n= 5.
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7
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Figura 8
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Figura 9
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