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RESUMO 

 

ROCHA, J. C. Comportamento de camundongos Suíços frente à infecção por 
Leishmania (V.) braziliensis e/ou Leishmania (L.) amazonensis. 2014. 
Dissertação (Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa – PB, 2014). 
 
As leishmanioses são doenças causadas por diferentes espécies de parasitos do 
gênero Leishmania. Camundongos isogênicos são amplamente utilizados na 
investigação dos processos imunopatológicos associados a essas enfermidades.  
Contudo, poucos são os estudos de leishmaniose experimental com camundongos 
que possuem uma constituição genética variada, os denominados heterogênicos. No 
presente trabalho foi investigado o comportamento de camundongos Suíços 
(heterogênicos) infectados com as espécies L. (V.) braziliensis e/ou L. (L.) 
amazonensis. Inicialmente, os camundongos Suíços foram infectados na pata com 
formas promastigotas de L. braziliensis e L. amazonensis isoladamente; a evolução 
da lesão foi monitorada por nove semanas, e foram determinadas a carga parasitária 
e os níveis das citocinas IFN-γ, TNF-α e do NO. Posteriormente, camundongos 
Suíços foram previamente infectados com L. braziliensis, e após seis ou dezessete 
semanas de infecção, foram coinfectados na outra pata com L. amazonensis; 
analisando a evolução da lesão e após oito ou nove semanas de coinfecção, foram 
determinadas a carga parasitária, os níveis de IFN-γ e de NO pelas células do baço 
e do linfonodo poplíteo. Os camundongos infectados com L. braziliensis 
desenvolveram uma pequena lesão no sítio de infecção (0,26 ± 0,05 mm), 
permanecendo de forma inalterada, sem indícios de evolução, sem a detecção de 
parasitos no baço e apresentando um aumento nos níveis de IFN-γ pelas células do 
baço. De modo diferente, os camundongos Suíços infectados com L. amazonensis 
desenvolveram lesões com crescimento progressivo e contínuo, com a detecção de 
parasitos no baço, apesar de também aumentarem significativamente a síntese de 
IFN-γ. Nos animais coinfectados, a lesão no sítio de infecção por L. amazonensis 
também apresentou um crescimento progressivo. Contudo, a partir da segunda 
semana de infecção, as lesões nestes animais foram significativamente menores do 
que as lesões dos animais infectados apenas com L. amazonensis. Na oitava 
semana de avaliação foi observada uma diferença no tamanho da lesão entre esses 
dois últimos grupos de animais de 2,54 ± 0,57 mm. A diminuição da lesão foi 
correlacionada com o aumento dos níveis de IFN-γ e de NO por células do baço 
desses animais coinfectados. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que 
camundongos Suíços desenvolvem um fenótipo de resistência à infecção por L. 
braziliensis e um fenótipo de susceptibilidade à infecção por L. amazonensis. 
Adicionalmente, a infecção prévia com L. braziliensis confere proteção parcial a uma 
posterior infecção com L. amazonensis, associada a uma maior síntese de IFN-γ. 

Palavras-chave: camundongos heterogênicos, coinfecção, Leishmania (Viannia) 
braziliensis, Leishmania (Leishmania) amazonensis. 

  



  

ABSTRACT 

 

ROCHA, J. C. Behavior of Swiss mice infected by Leishmania (V.) braziliensis 
and/or Leishmania (L.) amazonensis. 2014. Dissertation. (Centre of Exact and 
Natural Sciences, University Federal of Paraíba, João Pessoa-PB, 2014). 
 

Leishmaniasis are diseases caused by different species of parasites in the genus 
Leishmania. Isogenous mice are widely used in the investigation of 
immunopathological processes associated with these diseases. However, there are 
few studies of experimental leishmaniasis with heterogeneous mice with a diverted 
genetic makeup are few. This work evaluated the behavior of heterogeneous Swiss 
mice infected with the species L. (V.) braziliensis and/or L. (L.) amazonensis. Initially, 
the Swiss mice were infected in the paw with the promastigote stage of L. braziliensis 
and L. amazonensis singly; the progression of the wound was monitored for nine 
weeks, and the parasitic load and the levels of the cytokines IFN-γ, TFN-α, and NO 
were measured. After six and seventeen weeks, the Swiss mice previously 
coinfected with L. braziliensis were infected in the other paw with L. amazonensis; 
The progression of the infection was analyzed. At the eighth or ninth weeks following 
the double infection, the parasitic load, the levels of cytokine IFN-γ, TNF-α, and NO 
in cells of the spleen and the popliteal lymph node were determined. Infected mice 
with L. braziliensis developed a small wound at the site of infection (0,26 ± 0,05 mm). 
However, the infection remained unaltered without traces of progression and without 
detection of parasites in the spleen, but showed an increase in the levels of IFN-γ in 
cells of the spleen. Conversely, the Swiss mice infected with L. amazonensis 
developed wounds with continuous and progressive growth, with the presence of 
parasites in the spleen in spite of a significant increase in the synthesis of IFN-γ.  
With respect to doubly infected animals, the wound in the site of the infection by L. 
amazonensis also presented a progressive growth. However, from the second week 
the wounds in these animals were significantly smaller than the wounds in the 
animals infected only with L. amazonensis. In the eighth week of assessment, a 
difference in the size of the wound (2,54 ± 0,57 mm) between these last two groups 
of animals was observed. This decrease in the wounds’ size correlated with 
increased levels of IFN- γ and NO in the spleen cells in the animals doubly infected. 
With the obtained results, it can be concluded that Swiss mice develop a phenotype 
of susceptibility to infection by L. amazonensis. Moreover, the previous infection with 
L. braziliensis confers a partial protection against L. amazonensis associated with a 

large production of IFN-γ. 

Keywords: heterogeous mice, coinfection, Leishmania (Viannia) braziliensis, 
Leishmania (Leishmania) amazonensis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Parasitos e ciclo de vida do gênero Leishmania 

 

As leishmanioses formam um complexo de doenças infecto-parasitárias, não 

contagiosas, causadas por parasitos do gênero Leishmania (Ross, 1903) (WHO, 

2012; WHO, 2013a). O gênero é classificado filogeneticamente na família dos 

tripanossomatídeos, com cerca de trinta espécies conhecidas, divididas nos 

subgêneros Leishmania e Viannia (Figura 1) (FRAGA et al., 2010). Originalmente, os 

dois subgêneros foram divididos de acordo com o local dentro da porção do intestino 

do flebotomíneo (inseto vetor) que era colonizado pelo parasito (LAINSON; WARD; 

SHAW, 1977). 

Os parasitos do gênero Leishmania são caracterizados por duas formas 

morfológicas principais que se alternam: as promastigotas e as amastigotas (Figura 

2). Encontrada no trato digestivo do inseto vetor, a forma promastigota é uma forma 

extracelular, alongada e com flagelo exteriorizado; enquanto que a encontrada no 

hospedeiro mamífero é a forma denominada de amastigota, sendo uma forma 

intracelular obrigatória, de formato ovalado e sem flagelo exteriorizado. As 

amastigotas são principalmente encontradas parasitando o interior de macrófagos, 

contudo também parasitam células dendríticas, neutrófilos e fibroblastos (RITTIG; 

BOGDAN, 2000; VANNIER-SANTOS; MARTINY; SOUZA, 2002). 

As formas promastigotas das diversas espécies de Leishmania são 

encontradas parasitando as mais de 900 espécies ou subespécies já identificadas 

como insetos vetores desses parasitos (SHIMABUKURO; GALATI, 2011), os quais 

são dípteros da subfamília Phlebotominae, destacando-se os do gênero 

Phlebotomus no Velho Mundo, e do gênero Lutzomyia no Novo Mundo (Figura 3). 

As leishmanioses são transmitidas apenas por flebótomos fêmeas, pois as mesmas 

se alimentam de sangue para a maturação e postura dos seus ovos (KILLICK-

KENDRICK, 1999; ANDRADE et al., 2007; BAKHSHI et al., 2013). Enquanto que a 

forma amastigota de Leishmania possui como principais reservatórios na área 

urbana as diversas espécies de mamíferos, como os cães e humanos, e no 

ambiente silvestre as raposas, roedores, endentados, marsupiais e canídeos 

silvestres (BRASIL, 2006; BRASIL, 2010a). 
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Fonte: http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/sand 

_fly.html. A: Lutzomia longipalpus; B: Phlebotomus papatasi. 

Figura 3 - Insetos vetores das leishmanioses. 

A B 

Figura 2 - Fotomicrografia das formas promastigotas e amastigotas de parasitos do gênero 

Leishmania sp. 

Fonte: Laboratório de Leishmanioses. Departamento de Biologia Molecular. Universidade 

Federal da Paraíba. (A) cultura de promastigotas de Leishmania chagasi. Coloração 

hematológica panótico rápido. Aumento: 1000x. (B) Fotomicrografia do aspirado de 

medula óssea humana. Macrófago (MØ) infectado com formas amastigotas de 

Leishmania. Coloração hematológica panótico rápido. Aumento: 1000x. 

Foto: Rubens Monte Foto: Márcia Rosa de Oliveira 

A B 

http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/sand%20_fly.html
http://www.raywilsonbirdphotography.co.uk/Galleries/Invertebrates/vectors/sand%20_fly.html
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O ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania é do tipo heteroxênico 

(Figura 4) (PEREIRA; BRANDÃO, 2013), iniciando no hospedeiro invertebrado, 

quando esses insetos vetores fêmeas fazem o repasto sanguíneo, sugando sangue 

contaminado com formas amastigotas livres ou presentes no interior de macrófagos 

de um hospedeiro mamífero. Na porção posterior do trato digestivo do inseto vetor, 

as formas amastigotas se transformam em promastigotas, devido à diminuição da 

temperatura e aumento do pH, em comparação ao ambiente encontrado no 

hospedeiro mamífero. Essas promastigotas são avirulentas, chamadas de 

procíclicas e se replicam intensamente (KAMHAWI, 2000; BATES, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Ciclo de vida do parasito do gênero Leishmania. 

Fonte: modificado de SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002. 
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As formas procíclicas se diferenciam em nectomonadas, com a função 

primordial de deslocamento da parte posterior para a anterior do trato digestivo do 

inseto vetor. Em seguida, elas se diferenciam na forma chamada de leptomonadas, 

as quais se multiplicam intensamente resultando em um aumento da infecção no 

intestino anterior do inseto e dando origem às formas promastigotas metacíclicas, 

que são infectivas e não passam por divisão celular. Quando o inseto vetor for 

novamente se alimentar com um novo repasto sanguíneo, dará continuidade ao ciclo 

de vida desses parasitos, transmitindo as formas promastigotas metacíclicas a um 

susceptível hospedeiro mamífero (COULSON; SMITH, 1990; BRODIN; HEATH; 

SACKS, 1992; BATES; ROGERS, 2004; MOJTAHEDI; CLOS; KAMALI-

SARVESTANI, 2008). 

O processo de diferenciação da forma promastigota procíclica até a forma 

promastigota metacíclica dentro do trato digestivo do inseto é denominado de 

metaciclogênese, em que ocorrem nesses parasitos várias modificações 

morfológicas e bioquímicas (KAMHAWI, 2000; SOARES et al., 2005). O tempo 

necessário para os parasitos completarem seu desenvolvimento e migração da 

porção posterior para a anterior do trato digestivo do inseto, depende da espécie do 

parasito, variando aproximadamente de 6 a 9 dias (KAMHAWI, 2006). 

Quando o flebótomo fêmea infectado com formas metacíclicas de parasitos 

do gênero Leishmania for fazer um novo repasto sanguíneo, ocorrerá a infecção do 

hospedeiro mamífero com o inóculo de formas promastigotas metacíclicas 

(infectantes) junto com a saliva do inseto, a qual tem função direta na hemostasia, 

respostas inflamatórias e imunológicas do hospedeiro mamífero (ANDRADE et al., 

2007). Estas formas promastigotas são inicialmente internalizadas principalmente 

por neutrófilos e posteriormente por macrófagos, que são as células hospedeiras 

definitivas no mamífero (CHARMOY et al., 2010). Dentro do fagolisossomo do 

macrófago, os parasitos se transformam rapidamente de promastigotas em formas 

amastigotas, pelo ambiente ácido e rico em hidrolases, conseguindo sobreviver e se 

multiplicar por divisão binária até a lise da célula hospedeira e infecção de novos 

macrófagos (BURCHMORE; BARRETT, 2001).  
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1.2 Epidemiologia e formas clínicas das leishmanioses 

 

As leishmanioses são doenças inseridas no grupo de Doenças Tropicais 

Negligenciadas, que acomete principalmente a parte da população em condições 

socioeconômicas desfavoráveis (LINDOSO; LINDOSO, 2009; DAVID; CRAFT, 2009; 

FEASEY et al., 2010; WHO, 2014a). Estas enfermidades são endêmicas em 98 

países e territórios da América do Sul, Europa, América Central, África, Oriente 

Médio e Sul da Ásia (WHO, 2014a). Estima-se que anualmente surjam 1,3 milhões 

de novos casos da doença, com em média 25.000 mortes por ano (WHO, 2014b). 

As leishmanioses podem se apresentar sob as formas tegumentar e visceral.  

A leishmaniose tegumentar (LT) é caracterizada pela infecção do parasito na derme, 

e pode ser subdividida em quatro subtipos: leishmaniose cutânea localizada, 

leishmaniose cutânea difusa, leishmaniose cutânea disseminada e leishmaniose 

mucocutânea. A leishmaniose visceral (LV) acomete as vísceras do hospedeiro 

mamífero (REITHINGE et al., 2007; DAVID; CRAFT, 2009; SILVEIRA et al., 2009). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a LT é uma das seis mais 

importantes doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção e capacidade 

de produzir deformidades (BRASIL, 2010a), acometendo de 0,7 a 1,3 milhões de 

pessoas em todo o mundo anualmente, sendo que 90% dos casos se concentram 

nos países do Afeganistão, Argélia, Brasil, Colômbia, Irã, Paquistão, Peru, Arábia 

Saudita e Síria. A LV ocorre em mais de 90% dos casos nos países Bangladesh, 

Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão, em que se estima em média de 

300.000 novos casos por ano no mundo (WHO, 2013b; WHO, 2014b). 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, no período entre 2000 a 2008 

foram registrados 238.749 casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA), 

distribuída em todas as Unidades Federativas com intensa concentração de casos 

em algumas áreas, enquanto em outras os casos apresentam-se isolados. A forma 

visceral das leishmanioses é também uma doença endêmica no Brasil, em que se 

observa uma expansão da doença para outras regiões do país, apesar da região 

Nordeste concentrar o maior número de casos. 

As diferentes manifestações clínicas estão comumente relacionadas às 

diferentes respostas imunológicas do hospedeiro (REITHINGE et al., 2007; DAVID; 

CRAFT, 2009; SILVEIRA et al., 2009). Em humanos, esses quadros clínicos 

dependem da espécie do parasito envolvida, da genética do hospedeiro e da 
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capacidade do indivíduo em montar uma resposta imunológica capaz de controlar a 

infecção (MCMAHON-PRATT; ALEXANDER, 2004; KAYE; SCOTT, 2011).  

A leishmaniose cutânea localizada (Figura 5A) se apresenta com uma única 

lesão ou múltiplas lesões ulceradas, de bordas elevadas e centro granuloso; sendo a 

de ocorrência mais comum entre os subtipos de leishmaniose tegumentar 

(REITHINGE et al., 2007; DAVID; CRAFT, 2009). No Brasil, ela é causada 

principalmente pela espécie L. brasiliensis (BRASIL, 2010a), tendendo à cura 

espontânea em indivíduos imunocompetentes, dentro de 2 a 15 meses; contudo, 

quando tratada, apresenta uma boa resposta ao tratamento. No entanto, alguns 

casos podem evoluir para outras formas da doença (REITHINGE et al., 2007; 

GOTO; LINDOSO, 2012). 

A leishmaniose cutânea difusa (Figura 5B) apresenta lesões não ulceradas, 

na forma de nódulos e que podem se disseminar por todo o corpo. Esta é uma 

manifestação clínica rara, a qual acomete principalmente pacientes com algum 

comprometido imunológico. A principal espécie associada a este quadro clínico na 

América do Sul é a L. amazonensis (REITHINGE et al., 2007; SILVEIRA et al., 2008; 

GOTO; LINDOSO, 2012). 

A leishmaniose cutânea disseminada (Figura 5C) é uma forma relativamente 

rara, que evolui progressivamente com múltiplas lesões na forma de pápulas, com 

pequenas ulcerações, as quais se localizam no corpo do hospedeiro em duas ou 

mais regiões não próximas (GOTO; LINDOSO, 2012). Nesse quadro clínico os 

pacientes costumam responder satisfatoriamente ao tratamento. Os agentes 

etiológicos comumente associados à leishmaniose cutânea disseminada são as 

espécies L. (V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis (SILVEIRA et al., 2008; BRASIL, 

2010a), embora outras espécies também possam estar associadas a essa forma 

tegumentar (GOTO; LINDOSO, 2012) .  

A leishmaniose do subtipo mucocutânea (Figura 5D) acomete o indivíduo com 

lesões nas mucosas oral e nasal, podendo com a evolução da doença, atingir 

cartilagens, levando a destruição total do septo nasal e do palato. Em alguns casos 

também estão envolvidos o acometimento progressivo de lábios, bochechas, palato 

mole, faringe ou laringe, resultando na desfiguração dessas regiões do corpo 

(REITHINGE et al., 2007; DAVID; CRAFT, 2009). A resposta imune celular é 

exacerbada nesse subtipo de LT e os pacientes não respondem com sucesso à 

terapêutica. Comumente, os casos humanos de mucocutânea ocorrem em pessoas
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que já tiveram a manifestação da forma cutânea (REITHINGE et al., 2007). A 

espécie L. braziliensis está frequentemente associada a indivíduos acometidos por 

esse quadro clínico, contudo as espécies L. amazonensis e L. panamensis também 

podem estar envolvidas (GOTO; LINDOSO, 2010; GOTO; LINDOSO, 2012). 

A leishmaniose visceral (Figura 5E) se caracteriza pelos sintomas de febre 

alta, perda de peso, hepatoesplenomegalia, pelo acometimento das vísceras do 

hospedeiro, anemia, trombocitopenia e neutropenia (VAN GRIENSVEN; DIRO, 

2012). É o quadro clínico mais grave e está associado, frequentemente, aos casos 

de morte em pacientes não tratados (WHO, 2012). Esse quadro clínico é causado 

principalmente pela espécie Leishmania chagasi (Sinonímia Leishmania infantum) 

(MAIAELKHOURY et al., 2008).  

As leishmanioses são doenças que ainda não possuem vacinas como método 

de prevenção, sendo os medicamentos a única opção na terapêutica dessas 

patologias. Os antimoniais pentavalentes (SbV), como o antimoniato de N-

metilglucamina (Glucantime®) e o estibogluconato de sódio (Pentostan®), são os 

medicamentos de primeira escolha para o tratamento dessas doenças (BALANÃ-

FOUCE et al., 1998; OUELLETTE et al., 2004; BRASIL, 2006; LIMA et al., 2007). No 

Brasil, o Glucantime® é comumente o medicamento de primeira escolha e a 

Anfotericina B e as pentamidinas, as drogas de segunda escolha (TIUMAN et al., 

2011), quando não há uma resposta satisfatória no tratamento com os antimoniais 

pentavalentes. Contudo os medicamentos disponíveis têm uma elevada toxicidade, 

apresentando uma série de efeitos colaterais em humanos (BALAÑA-FOUCE et al., 

1998; FRÉZARD; DEMICHELI; RIBEIRO, 2009; ASTELBAUER; WALOCHNIK, 

2011). 

 

1.3 Modelo murino na experimentação científica: camundongos 

isogênicos e heterogênicos  

 

As pesquisas científicas vêm promovendo inúmeras descobertas de 

tratamentos para várias patologias, sendo frequentemente utilizados modelos 

animais na experimentação científica. Entre as várias espécies de animais utilizados 

no desenvolvimento científico, o camundongo (Mus musculus) é o animal mais 

usado na pesquisa e o melhor conhecido cientificamente (CHORILLI; MICHELIN; 

SALGADO, 2007).  A utilização dos camundongos como modelo experimental deve-
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se ao fato de ser um animal social, de fácil manipulação e que pode ser mantido em 

grupos, com pequenas exceções. Após seis semanas de vida os camundongos 

entram na fase de procriação, sendo utilizado para o cruzamento até quatro fêmeas 

para cada macho. A prenhez dura 21 dias e o desmame ocorre após 21 dias do 

nascimento dos filhotes (LUCA et al., 1990; CHORILLI; MICHELIN; SALGADO, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: BRASIL, 2006; BRASIL, 2010a Manifestações clínicas das leishmanioses. A: 
cutânea localizada; B: cutânea difusa; C: cutânea disseminada; D: mucocutânea; E: 
visceral. 
 

Figura 5 – Formas clínicas das leishmanioses. 
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Os camundongos podem ser classificados de acordo com a forma de 

acasalamento utilizado, a qual irá definir a forma de transmissão dos caracteres 

genéticos, assim temos os camundongos das linhagens isogênicas (inbred) e os da 

linhagem heterogênica (outbred) (PINTO, 2014). 

Os animais isogênicos são gerados do acasalamento entre irmãos da mesma 

geração, obtendo-se colônias de animais com uniformidade genética, sendo 

homogeneamente homozigóticos, com apenas 5% dos genes em heterozigose. 

Esse tipo de cruzamento (endocruzamento) deve ocorrer no mínimo por 20 gerações 

consecutivas, para assegurar um alto grau de consanguinidade com cerca de 

98,6%. Quase toda a variabilidade genética é eliminada, resultando em indivíduos 

com características uniformes que podem ser mantidas. São animais menos férteis e 

com um número menor de filhotes por ninhada quando comparados com os animais 

heterogênicos. Cada tipo de linhagem isogênica passa por um controle genético nos 

laboratórios para assegurar a autenticidade genética das colônias de animais, 

protegendo a produção científica dos pesquisadores em todo o mundo. Como 

exemplos temos os camundongos isogênicos BALB/c, C3H/HeJ, C57BL/6J,  

C57BL/10 e a linhagem isogênica mais antiga a DBA/2 (VAZ; FARIA, 1993; 

CHORILLI; MICHELIN; SALGADO, 2007; PINTO, 2014). 

Os animais heterogênicos, também denominados outbred, são os que 

resultam do acasalamento ao acaso, obtendo-se colônias de animais com uma 

grande variabilidade genética. Camundongos Suíços são animais heterogênicos que 

receberam esta denominação por terem sido importados do Centro Anticâncer de 

Lausanner na Suíça, e por serem oriundos deste local foram chamados de Suíços 

pelos pesquisadores (SILVA, 2011). São animais férteis, com um número maior de 

filhotes por ninhada e menos suscetíveis às variações do meio quando comparados 

com os animais isogênicos. O cruzamento do tipo aleatório visa evitar que ocorra o 

acasalamento entre parentes próximos, buscando-se um baixo grau de 

consanguinidade, com cerca de 1%. Os métodos de acasalamento devem evitar 

consanguinidade, ocorrendo ao mesmo tempo, dentro de um período curto, sem 

sobreposição das gerações e com uma quantidade grande de colônias. Esses 

animais possuem uma grande variabilidade genética que se assemelha ao que 

ocorre na espécie humana, sendo muito importante para experimentos que 

trabalham com populações naturais (LUCA et al., 1990; CHORILLI; MICHELIN; 

SALGADO, 2007; PINTO, 2014). As linhagens de camundongos e humanos



ROCHA, J. C.                                      Introdução                                                    25 

divergiram há quase 75 milhões de anos, em que os camundongos possuem uma 

constituição genética similar aos dos seres humanos, sendo 14% menor em 

tamanho, mas tem aproximadamente o mesmo número de genes, com 

surpreendentemente 99% de homologia com os genes de humanos (GRIFFITHS et 

al., 2008).  

Vários são os estudos utilizando camundongos isogênicos como modelo 

experimental para a compreensão dos aspectos imunopatológicos das 

leishmanioses (SAMUELSON et al., 1991; DEKREY; LIMA; TITUS, 1998; SACKS; 

NOBEN-TRAUTH, 2002; OLIVEIRA et al., 2004; ANDERSON; MENDEZ; SACKS, 

2005; ROCHA et al., 2007; PEREIRA et al., 2009). Contudo, poucos estudos foram 

realizados utilizando camundongos heterogênicos.  

 

1.4 Resposta imunológica à infecção por Leishmania em modelo murino 

 

As manifestações clínicas das leishmanioses dependem do tipo de resposta 

imunológica que o hospedeiro mamífero irá desenvolver quando infectado pelo 

parasito do gênero Leishmania (BOGDAN et al., 1996). Esta resposta imunológica, 

por sua vez, vai depender não somente das potencialidades genéticas do 

hospedeiro, mas também das características de virulência dos parasitos. Estudos 

com camundongos isogênicos infectados por L. (L.) major são as principais fontes 

para a maioria das informações acerca da resposta imunológica na leishmaniose 

experimental (AFONSO; SCOTT, 1993; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; SILVEIRA 

et al., 2009). Nestes modelos, dois principais tipos de respostas imunológicas são 

montadas pelos camundongos frente à infecção por Leishmania major: a resposta T 

helper 1 (Th1) e a resposta T helper 2 (Th2), associadas aos fenótipos de resistência 

e susceptibilidade, respectivamente (SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; SILVEIRA et 

al., 2009). 

 Após a infecção com formas promastigotas metacíclicas de Leishmania major, 

inicia-se uma resposta inflamatória local forte, com o recrutamento de neutrófilos e 

monócitos para o local da infecção (MOUGNEAU; BIHL; GLAICHENHAUS, 2011). 

Os neutrófilos parasitados tem sua apoptose espontânea retardada (AGA et al., 

2002) e liberam uma quimiocina atrativa para os macrófagos no sítio de infecção 

(VAN ZANDBERGEN et al., 2004). Os parasitos de Leishmania são internalizados
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pelos macrófagos através da fagocitose dos neutrófilos parasitados, sem ativar a 

atividade microbicida dessas células (RAVICHANDRAN; LORENZ, 2007), então os 

parasitos se multiplicam, desencadeando o desenvolvimento de um dos tipos de 

resposta imunológica frente à infecção (VAN ZANDBERGEN et al., 2004). O 

linfonodo que drena o local da infecção pelo parasito Leishmania major é bastante 

importante para o desenvolvimento de uma resposta imune adquirida, visto que 

nesse órgão as células dendríticas processam e apresentam os antígenos de 

Leishmania para as células T CD4+ virgens (Th0), para estas então se diferenciarem 

em células efetoras CD4+ Th1 e Th2 (SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; EHRCHEN 

et al., 2008; SILVEIRA et al., 2009). 

 O padrão de citocinas presentes no início da infecção por L. major leva a 

diferenciação dos linfócitos T CD4+, em que a interleucina (IL)-12, produzida por 

macrófagos, e o interferon (IFN)–γ, produzida principalmente por células NK (célula 

natural killer), induzem a diferenciação das células Th0 em Th1. Por outro lado, a IL-

4, sintetizado no inicio da infecção, induz a diferenciação de células Th0 em Th2 

(REINER; LOCKSLEY, 1995; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; GUMY; LOUIS; 

LAUNOIS, 2004; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007). Dependendo da diferenciação 

das células T CD4+, estas células poderão contribuir para a ativação da atividade 

microbicida dos macrófagos, de forma que ocorra o controle da infecção ou facilitar a 

proliferação do parasito (GORDON, 2003).  

O perfil de resposta imunológica associado à resistência ao hospedeiro (Th1) 

está associado com a síntese de citocinas como o IFN-γ, fator de necrose tumoral α 

(TNF-α) e IL-2 que estimulam os macrófagos a produzirem óxido nítrico (NO), 

através da expressão da enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) (LIEW; WEI; 

PROUDFOOT, 1997; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; VILA-DEL-SOL; DÍAZ-

MUÑOZ; FRESNO, 2007; TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007), e espécies reativas de 

oxigênio (ROS) (ASSCHE et al., 2011), possuindo assim uma elevada atividade 

microbicida, que resulta no controle da infecção por Leishmania (LIEW; LI; MILLOT, 

1990; MOSSER; EDWARDS, 2008; MUNIZ-JUNQUEIRA; PAULA-COELHO, 2008). 

O mecanismo de ação da citocina do IFN-γ ocorre através da ligação a 

receptores de superfície no macrófago, o qual induz uma cascata de sinalização 

para a expressão do gene que codifica a iNOS, que irá sintetizar o NO (LOHOFF; 

MAK, 2005). Esta sinalização ocorre através da via Janus Kinase (JAK 1 ou JAK-2) 

/Transdutor de Sinal e Ativador da Transcrição (STAT)-1α, a qual induz a expressão
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do gene que codifica para a iNOS.  Outros fatores de transcrição, em resposta ao 

IFN-γ, podem participar da expressão deste gene (VILA-DEL SOL; DÍAZ-MUÑOZ; 

FRESNO, 2007). 

A citocina TNF-α também modula a resposta de macrófagos frente à infecção 

por Leishmania sp. Esta citocina pode ser produzida pelas células Th1, como 

também pelos macrófagos e outros tipos celulares (DA-CRUZ et al., 1996). Liew; Li; 

Millot (1990) observaram que o TNF-α atua juntamente com o IFN-γ induzindo a 

síntese de NO pelo macrófago. A citocina TNF-α desempenha papel crucial na 

resolução da infecção de camundongos C57BL/6 por L. major, uma vez que 

knockout para o gene que codifica para esta proteína resultou na morte dos animais 

infectados (WILHELM et al., 2001). 

O perfil de resposta Th2, associado à susceptibilidade do hospedeiro, se 

desenvolve pela produção de citocinas anti-inflamatórias como IL-4, IL-10, IL-6, IL-

13 e fator transformador de crescimento (TGF)-β, que irão inibir a ativação de 

macrófagos e contribuir para a proliferação do parasito (SILVEIRA et al., 2009). A 

resposta Th2 inibe a resposta do tipo Th1. Foi documentado que a IL-10 inibe a 

produção de IL-12 pelos macrófagos, e o TGF- β suprime a produção de IFN-γ 

inicial, por células NK, necessário para o estabelecimento da resposta Th1 

(TRINCHIERI, 2001; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; LAOUAR et al., 2005; 

TRIPATHI; SINGH; NAIK, 2007).  

Existem poucos estudos de leishmaniose experimental que empregaram 

camundongos heterogênicos. Grimaldi et al. (1984) relataram que camundongos 

heterogênicos albinos infectados com L. mexicana desenvolvem nódulos 

persistentes no sítio da infecção e lesões de tamanhos variados. Durante a fase 

aguda e crônica da doença, os resultados histopatológicos mostraram um acúmulo 

de células, com predomínio de eosinófilos em relação às outras células. Outro 

estudo, Oliveira et al. (1999) relataram que camundongos Suíços heterogênicos 

infectados com L. major se mostram resistentes a esta infecção, apresentando 

lesões controladas na pata, com uma elevada síntese de IFN-γ e baixos níveis de 

IL–4, sugerindo a montagem de uma resposta imune do tipo Th1 pelas células 

destes animais. Em outro trabalho, Carvalho et al. (2008) mostraram que 

camundongos Suíços infectados com  L. amazonensis, desenvolvem lesões 

nodulares e não ulceradas no local da infecção, com hepatoesplenomegalia e com 

infiltrado inflamatório rico em macrófagos infectados. 
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Kiige et al. (2014) relataram que camundongos oriundos do cruzamento entre 

camundongos isogênicos BALB/c (susceptíveis) e camundongos Suíços 

(heterogênicos) (resistentes) infectados com L. major, apresentam-se de forma 

intermediária em relação ao tamanho de lesão, citocinas do perfil Th1 e carga 

parasitária da pata em comparação com as linhagens parentais. 

 

1.5 Modelos murinos de infecção com L. braziliensis ou L. amazonensis 

 

Os estudos de infecção experimental com camundongos isogênicos 

infectados com L. braziliensis e L. amazonensis resultam comumente no 

desenvolvem de fenótipos distintos. Enquanto a infecção por L. braziliensis em 

camundongos isogênicos comumente resulta em um fenótipo de resistência 

(SOUZA-NETO; CARNEIRO; AFONSO, 2004; ROCHA et al., 2007), a infecção por 

L. amazonensis frequentemente resulta em um fenótipo de  susceptibilidade 

(AFONSO; SCOTT, 1993; CARDOSO et al., 2010). Foi documentado que os 

camundongos BALB/c, os quais são resistentes à infecção por L. braziliensis, 

desenvolvem lesões pequenas que se curam espontaneamente (SAMUELSON et 

al., 1991; DEKREY; LIMA; TITUS, 1998). O papel do IFN-γ, nesse modelo de 

infecção, foi demonstrado por Dekrey; Lima; Titus (1998), em que camundongos 

BALB/c infectados com L. braziliensis e tratados com anticorpo para o IFN-γ, 

desenvolvem lesões progressivas, sem cura espontânea, mostrando o importante 

papel do IFN-γ na contenção e resolução da lesão neste modelo de infecção. 

Em outro estudo, usando camundongos BALB/c e C57BL/6 infectados com 

três isolados humanos de L. braziliensis e com uma cepa de referência de 

Leishmania do complexo braziliensis, Pereira et al. (2009) também observaram uma 

pequena lesão na pata infectada, sem ulcerações, em ambas as linhagens de 

camundongos. Resultado semelhante foi descrito por Rocha et al. (2007), em que 

camundongos BALB/c e C57BL/6 infectados com uma cepa de L. braziliensis 

apresentaram uma pequena lesão nodular, sem ulcerações na pata infectada e com 

posterior cura espontânea da lesão.  

Comparando o desenvolvimento da lesão em camundongos isogênicos 

BALB/c e C57BL/6 infectados com L. braziliensis, não se observa diferenças 

significativas entre essas linhagens de camundongos, sendo que ambas 

apresentaram um fenótipo de resistência a essa infecção (ROCHA et al., 2007;
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PEREIRA et al., 2009). Segundo Rocha et al. (2007), o TNF-α é uma citocina 

imunorreguladora que desempenha a função de controle do parasito durante a fase 

aguda da doença, como também contribui para a cura da lesão durante a fase 

crônica da infecção de camundongos BALB/c e C57BL/6  com L. braziliensis. 

O IFN-γ é essencial para o controle da infecção de camundongos isogênicos 

da linhagem C57BL/6 por L. braziliensis, pois camundongos knockout para IFN-γ 

desenvolvem lesões gravemente progressivas, sem indícios de cura da lesão na 

pata infectada e elevada carga parasitária. Além disso, ocorre um aumento dos 

níveis do TNF-α, após 12 semanas de infecção, nas células do nódulo linfático 

(SOUZA-NETO; CARNEIRO; AFONSO, 2004). Foi observado por Rocha et al. 

(2007) em camundongos isogênicos C57BL/6 infectados com L. braziliensis, o papel 

da iNOS na contenção da carga parasitária na pata infectada, no linfonodo poplíteo, 

mas sem evidenciar essa influência no parasitismo do baço. 

Diferente do observado na infecção por L. braziliensis, camundongos 

isogênicos são comumente susceptíveis à infecção por L. amazonensis.  Segundo 

Afonso; Scott (1993), camundongos isogênicos C57BL/10 desenvolvem um fenótipo 

de susceptibilidade à infecção com L. amazonensis, sem a cura da lesão, pela 

pouca ou nenhuma síntese do IFN-γ pelas células do órgão do baço. Um estudo 

realizado por Ji; Sun; Soong (2003) mostra que camundongos C57BL/6 são outra 

linhagem de camundongos isogênicos susceptíveis à infecção por L. amazonensis, 

em que também desenvolvem lesões com crescimento progressivo, associando 

essa susceptibilidade a um atraso na expressão de citocinas inflamatórias, IL-12, 

quimiocinas, receptores de quimiocinas e inclusive do IFN-γ nos tecidos da pata e 

dos nódulos linfáticos destes animais. Em outro estudo, Pinheiro; Rossi-Bergmann 

(2007) relatam que em camundongos C57BL/6, o IFN-γ não é fundamental para o 

controle inicial da infecção com L. amazonensis, embora tenha sido observada a 

síntese desta citocina em estágios tardios da infecção, porém, sem a resolução da 

lesão. 

Cupolilo et al. (2003) realizaram um estudo comparando três linhagens 

isogênicas de camundongos, BALB/c, C57BL/6 e C57BL/10, frente à infecção por L. 

amazonensis.  Os animais foram classificados como susceptíveis à infecção, por 

desenvolverem lesões nodulares progressivas, que posteriormente ulceram e sofrem 

metástases na orelha, cauda, nariz e mucosa oral. Contudo, Felizardo et al. (2012) 

observaram que os camundongos da linhagem C57BL/6 são mais resistentes à 



ROCHA, J. C.                                      Introdução                                                    30 
 

 

infecção por L. amazonensis, apresentando menores lesões, do que os animais da 

linhagem BALB/c que desenvolvem lesões sem cura espontânea.  

Cardoso et al. (2010) relataram diferenças entre algumas linhagens de 

camundongos isogênicos infectados por L. amazonensis, em que os animais 

C57BL/10 e CBA foram considerados susceptíveis, os animais da linhagem DBA/2 

relativamente resistentes e os camundongos C3H/He foram classificados como 

resistentes a infecção por L. amazonensis.  

 

1.6  Coinfecção de camundongos com Leishmania sp. 

 

A coinfecção com algumas espécies de Leishmania já foi estudada por alguns 

autores utilizando modelos experimentais com camundongos isogênicos (LIMA; 

DEKREY; TITUS; 1999; VANLOUBBEECK; JONES, 2004; GONZÁLEZ-LOMBANA 

et al., 2008; XIN et al., 2011; GIBSON-CORLEY et al., 2012). 

Lima; Dekrey; Titus (1999) estudaram a coinfecção com L. braziliensis e L. 

major em camundongos isogênicos BALB/c. Enquanto os animais infectados apenas 

com L. major desenvolvem lesões progressivas, sem indícios de cura espontânea, 

os animais previamente infectados com 107 promastigotas de L. braziliensis em uma 

das patas posteriores, desenvolvem uma proteção a uma infecção posterior com L. 

major. Essa proteção foi associada a um aumento na síntese de IFN-γ e uma 

diminuição da síntese de IL-4, pelas células dos linfonodos, nos animais 

coinfectados. O tratamento desses animais coinfectados com anticorpo para o IFN-γ 

reverte essa proteção, indicando que o IFN-γ sintetizado está envolvido na proteção. 

Foi sugerido pelos autores, que as espécies L. braziliensis e L. major compartilham 

epítopos antigênicos, por isso os camundongos BALB/c quando infectados com L. 

braziliensis montam uma resposta protetora a uma posterior infecção por L. major. 

Lima; Dekrey; Titus (1999) também relata que camundongos isogênicos da linhagem 

C57BL/6 se mostraram mais resistentes ao desafio com L. major, quando 

inicialmente infectados com 107 promastigotas de L. braziliensis.  

Outro estudo de coinfecção foi realizado por Vanloubbeeck; Jones (2004), 

que relatam a proteção em camundongos isogênicos C3HeB/FeJ infectados 

primariamente por L. major e posteriormente por L. amazonensis. Animais infectados 

apenas com L. amazonensis apresentaram lesões progressivas, enquanto que os
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camundongos coinfectados apresentam cura espontânea da lesão após 10 a 12 

semanas da coinfecção. Uma resposta Th1 é desenvolvida nesta linhagem de 

camundongos quando infectados com L. major, a qual confere proteção a uma 

posterior infecção por L. amazonensis, devido a um aumento na síntese de IFN-γ 

pelos animais coinfectados. 

Foi documentado por González-Lombana et al. (2008) que camundongos da 

linhagem C57BL/6, quando previamente infectados com L. major, também 

desenvolvem proteção a uma posterior infecção com L. amazonensis, 

independentemente do tempo prévio da infecção com L. major, se com três ou 

quinze semanas, foi observada a resolução da lesão devido à posterior infecção por 

L. amazonensis. Essa proteção foi justificada pelo aumento da síntese de IFN-γ 

pelas células do baço, elevada expressão de TNF-α e iNOS e baixa síntese e 

expressão da IL-10. Contudo, infecções simultâneas com ambas as espécies na 

mesma ou em diferentes patas, não conferem nenhuma proteção. 

Gibson-Corley et al. (2012) verificaram que camundongos das linhagens 

C3HeB/FeJ  e C57BL/6, que foram coinfectados de forma simultânea na mesma 

pata com L. major e L. amazonensis, comportam-se diferentemente. Foi observado 

uma proteção à infecção por L. amazonensis nos camundongos coinfectados 

C3HeB/FeJ, enquanto que nos animais coinfectados da linhagem C57BL/6 esta 

proteção não foi observada. 

Foi documentado que as espécies de Leishmania braziliensis e Leishmania 

amazonensis, ambas associadas às formas clínicas de leishmaniose tegumentar, 

podem ser encontradas em regiões endêmicas no Brasil (COELHO et al., 2011). Xin, 

et al. (2011) estudaram a coinfecção de camundongos isogênicos da linhagem 

isogênica C57BL/6J com as espécies L. braziliensis e L. amazonensis. Foi 

observada uma proteção em camundongos isogênicos C57BL/6J previamente 

infectados com L. braziliensis na pata direita, que após a resolução das lesões, 

foram infectados com L. amazonensis, na pata esquerda. Observaram uma redução 

significativa no tamanho das lesões e na carga parasitária da pata nos animais 

coinfectados, em relação aos animais infectados apenas com L. amazonensis. 

Contudo, não há estudos sobre uma possível influência que a infecção prévia com L. 

braziliensis possa exercer na infecção com L. amazonensis em camundongos 

heterogênicos.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o comportamento de camundongos Suíços infectados com 

Leishmania (Viannia) braziliensis e/ou Leishmania (Leishmania) amazonensis. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a evolução da infecção de camundongos Suíços com Leishmania (V.) 

braziliensis e Leishmania (L.) amazonensis isoladamente;  

 

 Determinar a carga parasitária nos camundongos Suíços infectados com 

Leishmania (V.) braziliensis e Leishmania (L.) amazonensis isoladamente; 

 

 Detectar os níveis das citocinas IFN-γ e TNF-α e do NO sintetizado pelos 

camundongos Suíços infectados com Leishmania (V.) braziliensis e 

Leishmania (L.) amazonensis isoladamente;  

 

 Avaliar se a infecção prévia com formas promastigotas de Leishmania (V.) 

braziliensis interfere no curso da infecção posterior com Leishmania (L.) 

amazonensis em camundongos Suíços; 

 

 Determinar a carga parasitária nos camundongos Suíços coinfectados com 

Leishmania (V.) braziliensis e Leishmania (L.) amazonensis; 

 

 Detectar os níveis de IFN-γ e do NO nos camundongos Suíços coinfectados 

com Leishmania (V.) braziliensis e Leishmania (L.) amazonensis. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Parasitos e manutenção das culturas in vitro e in vivo 

 

Foram utilizadas as formas promastigotas de Leishmania (Viannia) 

braziliensis (MHOM/BR/2011/AF) e Leishmania (Leishmania) amazonensis 

(IFLA/BR/67/PH8). A cepa de Leishmania (V.) braziliensis foi isolada de um caso 

humano de leishmaniose tegumentar do tipo cutânea disseminada, em João Pessoa, 

estado da Paraíba, Brasil em 2011. A cepa de Leishmania (L.) amazonensis foi 

gentilmente cedida pela Professora Dr.ª Maria Norma Melo da Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

Esses parasitos foram cultivados, in vitro, em tubos de ensaio contendo meio 

de cultura bifásico ágar-sangue, “Novy-Macneal-Nicolle” (NNN), associado ao meio 

líquido Schneider, suplementado com 20% de soro bovino fetal (SBF) e 1% de 

antibiótico (estreptomicina a 100 µg/mL e penicilina a 100 U.I./mL) (Schneider 

completo) (Cutilab, Brasil) (Anexo A). A incubação das culturas foi feita a uma 

temperatura de 25 ± 1°C e, semanalmente, para manutenção da viabilidade celular, 

as culturas foram repicadas. 

As culturas de L. (V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis também foram 

criopreservadas para utilizações posteriores. Para isto, adicionou-se lentamente 

10% de glicerol estéril (Amresco, EUA) nas culturas de promastigotas no início de 

fase estacionária de crescimento, deixando sob agitação constante, e após 15 

minutos, alíquotas de 1,0 mL foram distribuídas em tubos apropriados para 

criopreservação, e mantidas em nitrogênio líquido ou freezer à -80°C. De acordo 

com a necessidade, essas culturas eram descongeladas à temperatura ambiente, 

observadas no microscópio óptico comum, e uma alíquota de cerca de 100 μL era 

inoculada em meio de cultura bifásico ágar-sangue associado com 1,0 mL de meio 

Schneider completo. As culturas eram incubadas em estufa a 25 ± 1ºC para o 

crescimento dos parasitos de Leishmania. 

As cepas utilizadas também foram mantidas in vivo, inoculando 1x107 

promastigotas (40µL) em fase estacionária de crescimento no coxim plantar da pata 

posterior de camundongos Suíços fêmeas.  A cada três meses um animal era 

eutanasiado e um pequeno pedaço da lesão da pata infectada era inoculado em 

meio Schneider completo para isolamento dos parasitos e realização de futuras 
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infecções, mantendo assim a virulência in vivo das espécies de Leishmania em 

estudo. 

 

3.2 Obtenção e manutenção dos animais de experimentação 

 

Os camundongos Suíços fêmeas foram fornecidos e mantidos pelo Biotério 

Professor Thomas George do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da 

Paraíba. Todos os protocolos experimentais utilizando animais foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Centro de Biotecnologia – 

CEUA/CBiotec/UFPB, com certidão de número 1109/12 (ANEXO B). 

 

3.3 Antígeno total de Leishmania (Viannia) braziliensis ou de Leishmania 

(Leishmania) amazonensis 

 

Os antígenos das espécies de Leishmania foram obtidos a partir de culturas 

em fase estacionária de crescimento. As formas promastigotas foram centrifugadas 

por 10 minutos a 447 g (2.000 rpm [Centrífuga Parsec CT0603]), desprezando o 

sobrenadante e lavando o pellet três vezes em tampão de fosfato salino (PBS) 

estéril (ANEXO A) e gelado; ajustando a uma concentração de 3x108 

promastigostas/mL. A suspensão de parasitos foi submetida a três ciclos de 

congelamento-descongelamento de -20ºC e 37ºC, sendo colocada em alíquotas e 

armazenada a -20ºC (modificado de XIN et al., 2011). Esses antígenos foram 

utilizados para reestimulação das células do baço e linfonodo, visando uma posterior 

determinação dos níveis de IFN-γ, TNF-α e NO dos seus sobrenadantes. 

 

3.4 Infecção de camundongos Suíços com Leishmania (Viannia) 

braziliensis e/ou Leishmania (Leishmania) amazonensis 

 

Nos experimentos de infecção in vivo, grupos de camundongos Suíços 

fêmeas (8 a 10 animais) foram infectados com 1x107 promastigotas de Leishmania 

braziliensis ou Leishmania amazonensis, em fase estacionária de crescimento, por 

meio de injeção subcutânea de 40μL de uma suspensão dos parasitos de 

Leishmania no coxim plantar de uma ou de ambas as patas posteriores desses 

animais, separados em três grupos experimentais. 
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No grupo experimental I tivemos o estudo de três grupos de animais com a 

mesma idade, sendo: (I) grupo controle, não infectado com nenhum parasito (n=8); 

(II) grupo infectado apenas com Leishmania braziliensis (n=8); (III) grupo infectado 

apenas com Leishmania amazonensis (n=8). O desenvolvimento das lesões nos 

animais foi monitorado por nove semanas, sendo determinada a carga parasitária, 

níveis de IFN-γ, TNF-α e do NO do sobrenadante das células do baço, após as nove 

semanas de infecção. 

No grupo experimental II foram estudados quatro grupos de animais com a 

mesma idade: (I) grupo infectado no coxim posterior da pata com Leishmania 

braziliensis (n=20), (II) grupo infectado na pata posterior direita com Leishmania 

braziliensis, monitorado por seis semanas, posteriormente coinfectado com 

Leishmania amazonensis na pata posterior esquerda e monitorado por mais oito 

semanas (n=8), (III) grupo infectado no coxim posterior da pata com Leishmania 

amazonensis (n=8) e (IV) grupo controle, não infectado com nenhum parasito (n=8). 

O desenvolvimento das lesões nos animais foi monitorado semanalmente, sendo 

determinados os níveis de IFN-γ e NO do sobrenadante das células do baço e 

linfonodo, após quatorze semanas de experimentação. 

No grupo experimental III foram utilizados três grupos de animais com a 

mesma idade, sendo: (I) grupo infectado no coxim posterior da pata com Leishmania 

braziliensis (n=20); (II) grupo infectado na pata posterior direita com Leishmania 

braziliensis, monitorado por dezessete semanas, e posteriormente coinfectado com 

Leishmania amazonensis na pata posterior esquerda e monitorado por nove 

semanas após a coinfecção (n=8) e (III) grupo infectado no coxim posterior da pata 

com Leishmania amazonensis (n=8). O desenvolvimento das lesões nos animais foi 

monitorado semanalmente, sendo determinada a carga parasitária do sobrenadante 

das células do baço e linfonodo, após vinte e seis semanas de experimentação. 

Em todos os ensaios o desenvolvimento das lesões nos animais foi 

monitorado semanalmente, por meio de medidas da espessura da pata infectada e 

não infectada com o auxílio de um paquímetro (Mitutoyo Co. Tokyo, Japan). A 

diferença entre a espessura da pata infectada e não infectada representou o 

tamanho da lesão. 
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3.5 Avaliação da carga parasitária 

 

Nos grupos experimentais I e III, os camundongos Suíços foram eutanasiados 

ao final do período de experimentação e a carga parasitária do baço e do linfonodo 

poplíteo que drenou a lesão foram avaliados através do método de diluições 

sucessivas (OLIVEIRA et al., 2005). O órgão inteiro do animal foi removido e 

macerado em 2,0 mL de meio Schneider completo suplementado com 2% de urina 

estéril com um macerador de tecido, até formar uma suspenção celular homogênea. 

Estas suspensões celulares foram transferidas para placas de 96 poços, e em 

seguida, foram feitas diluições sucessivas (10-1) em meio Schneider completo com 

2% de urina estéril. Após dezessete dias de incubação em estufa a 25 ± 1ºC, a 

quantificação da carga parasitária foi realizada através da análise das culturas em 

diluições sucessivas sob microscopia óptica invertida, para determinar qual a maior 

diluição em que ainda ocorre a presença de formas promastigotas de Leishmania sp. 

Cada amostra foi analisada em triplicata. 

A presença de parasitos no fígado foi investigada através da remoção de um 

pequeno fragmento do órgão, colocado em 1,0 mL de meio Schneider completo, 

incubado a 25ºC por 15 dias e analisado sob microscopia óptica comum para 

pesquisa das formas promastigotas dos parasitos. 

 

3.6 Obtenção das células do linfonodo poplíteo e do baço para a análise 

da síntese de IFN-γ, TNF-α e NO 

 

Em diferentes momentos após a infecção, para os grupos experimentais I e II, 

os camundongos Suíços foram eutanasiados e o baço e o linfonodo poplíteo que 

drenam a lesão foram macerados como no item 3.5. O linfonodo poplíteo dos 

camundongos Suíços coinfectados, utilizado nessas dosagens, foi o que drenou a 

lesão da pata infectada com L. amazonensis (pata esquerda), espécie que 

caracteriza a coinfecção. Os homogeneizados dos linfonodos foram centrifugados 

por 10 minutos a 699 x g (2500 rpm [Centrífuga Parsec CT0603]), desprezado o 

sobrenadante e ressuspensos em meio RPMI 1640 suplementado de 10% de SBF e 

antibiótico (estreptomicina a 100 μg/mL e penicilina a 100 U/mL) (RPMI completo) 

(ANEXO A). 
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O homogeneizado do baço foi inicialmente tratado para a realização da lise 

das hemácias (hemólise) (OLIVEIRA, 1998). Para isto, após a centrifugação o 

sobrenadante foi desprezado e as células ressuspendidas em 2,0 mL da Solução de 

Lise de hemácias (ANEXO A) por um período de 3 a 5 minutos, paralisando a 

reação com PBS estéril. O material foi novamente centrifugado e as células lavadas 

com PBS estéril, repetindo o processo de 2 a 3 vezes, até que a lise das hemácias 

ocorresse de forma satisfatória e sem danificar as outras células do baço. Após a 

lavagem, as células foram ressuspensas em 1,0 mL de meio RPMI completo. Em 

seguida, as células do baço e linfonodo foram quantificadas em câmara de 

Neubauer, na presença do corante vital Azul de Tripan a 0,4%, que é permeável 

apenas em células mortas, permitindo assim a distinção de células viáveis das não 

viáveis. As células foram ajustadas para 5x106 células/mL com meio RPMI completo, 

sendo 1,0 mL dessa suspensão distribuídos em placas de 24 poços. Para cada 

suspensão celular tivemos poços estimulados ou não com 50 µL (1,5x107 parasitos) 

do antígeno de Leishmania braziliensis ou de Leishmania amazonensis. Cada 

amostra foi analisada em duplicata. As placas foram incubadas em estufa com 5% 

de CO2 a 37ºC e os sobrenadantes foram utilizados para a dosagem de IFN-γ, TNF-

α e NO. Para a dosagem de TNF-α as culturas foram incubadas por 24 horas e para 

dosagem do IFN-γ e NO as culturas foram incubadas por um período de 72 horas. 

 

3.7 Detecção de IFN-γ e TNF-α através de ensaio imunoenzimático 

 

O sobrenadante da cultura de células do baço, estimulados ou não com o 

antígeno de Leishmania braziliensis ou de Leishmania amazonensis, dos animais 

pertencentes aos grupos experimentais I e II, foram analisados quanto à presença 

das citocinas TNF-α e/ou IFN-γ, de acordo com o protocolo especificado no Kit do 

fabricante (eBIOSCIENCE®, Inc. Science Center Drive, San Diego, CA-USA). 

Inicialmente, as placas de ELISA (NUNC-ImmunoTM) foram sensibilizadas 

com o anticorpo de captura (anti-TNF-α e anti-IFN-γ) e incubadas overnight a 4°C. 

Posteriormente, as placas foram lavadas com PBS contendo 0,05% de Tween 20 

(SIGMA® Chemical Co., U.S.A) e os sítios inespecíficos foram bloqueados com a 

solução de bloqueio (PBS contendo 10% de SBF) durante uma hora. Após este 

tempo, as placas foram novamente lavadas com PBS contendo 0,05% de Tween 20, 

sendo então adicionadas as amostras a serem analisadas e os padrões (diferentes 
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concentrações) das citocinas recombinantes TNF-α (1000 pg/mL a 7,55 pg/mL) e 

IFN-γ (2000 pg/mL a 15,1 pg/mL) para a realização da curva. As placas foram 

novamente incubadas overnight a 4°C.  

Após este tempo, as placas foram lavadas e o complexo detector, formado 

pelo anticorpo de detecção biotinilado, foi adicionado às placas, sendo estas 

incubadas por uma hora. Em seguida, as placas foram novamente lavadas, 

adicionando-se o complexo enzimático avidina-peroxidase (avidin-HRP) e incubando 

novamente a temperatura ambiente por meia hora. Após lavagens adicionais, a 

reação foi revelada pela adição da solução substrato contendo tetrametilbenzidina 

(TMB), e após 15 minutos, a reação foi interrompida com ácido fosfórico 1M. A 

leitura das placas foi realizada em leitor de microplaca (MICROPLATE READER 

versão Max, BN 2529 Molecular Devices) a 450 nm. A concentração de citocinas foi 

calculada a partir das curvas-padrão. 

 

3.8 Determinação dos níveis de NO 

 

A produção de NO foi avaliada nos animais pertencentes aos grupos 

experimentais I e II, medido indiretamente por meio do método de Griess (GREEN et 

al., 1982), o qual avalia a concentração de nitrito em solução. Os sobrenadantes das 

suspensões celulares, estimulados ou não com o antígeno de Leishmania 

braziliensis ou de Leishmania amazonensis, foram distribuídos em placas de 96 

poços. Para a reação, foram incubados à temperatura ambiente 100μL do 

sobrenadante das culturas juntamente com 100μL do reagente de Griess: 50 μL da 

solução de sulfanilamida (Sigma-Aldrich, EUA) 1% e 50 μL de solução de 

dihidrocloreto de N-nafitiletilenodiamina (Sigma-Aldrich, EUA) a 0,1% em 2,5% de 

H3PO4 (Figura 6). Após 10 minutos de incubação, a reação colorimétrica foi avaliada 

em espectrofotômetro (leitor de ELISA), utilizando para tal o comprimento de onda 

de 545 nm. A concentração de nitrito foi calculada baseada em uma curva padrão de 

nitrito de sódio (NaNO2) estabelecida através de um padrão de nitrito cuja 

concentração variava de 0,25 mM até 0.00195 mM. 
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Figura 6 – Metodologia para dosagem de NO. 

 

 

Fonte: CALDAS, 2010.  Foram misturados 100μL das amostras e 100μL do reagente de 
Griess em placas de 96 poços. As placas foram incubadas por dez minutos à temperatura 
ambiente e, logo após, foi realizada a leitura das absorbâncias através de 
espectrofotômetro. 
 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos em cada experimento foram comparados por meio do teste 

“t–Student” para dados paramétricos e Mann-Whitney para dados não paramétricos. 

Para realização da análise estatística e geração de gráficos, foi utilizado o programa 

GraphPadPrism 5.0. Apenas os valores de P ≤ 0,05 foram considerados 

significativos.   
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4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Infecção de camundongos Suíços com Leishmania (Viannia) 

braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis isoladamente 

 

4.1.1 Evolução da infecção 

 

Com o intuito de conhecer o comportamento de camundongos Suíços frente à 

infecção por Leishmania (V.) braziliensis ou Leishmania (L.) amazonensis, no grupo 

experimental I, esses animais foram infectados com 1x107 promastigotas em fase 

estacionária de crescimento dos parasitos de cada espécie isoladamente. O 

desenvolvimento da lesão foi monitorado semanalmente através da mensuração da 

espessura da pata infectada (pata direita) e não infectada (pata esquerda), medidas 

com o auxílio de um paquímetro por um período de nove semanas. Estes dados 

estão dispostos no Gráfico1. 

Após a primeira semana de infecção, os camundongos infectados com L. 

braziliensis (Lb) desenvolveram uma pequena lesão média no sítio de infecção de 

0,08 ± 0,03 mm, crescendo na segunda semana (0,26 ± 0,05 mm) e permanecendo 

de forma inalterada até a nona semana de observação com uma lesão média de 

0,30 ± 0,04 mm. De modo diferente, os camundongos Suíços infectados com L. 

amazonensis (La) desenvolveram lesões com crescimento progressivo e contínuo 

desde a primeira semana de infecção (0,06 ± 0,02 mm), atingindo o tamanho médio 

de lesão de pata de 1,83 ± 0,33 mm com nove semanas de observação. A partir da 

terceira semana de infecção com as duas espécies de Leishmania, observou-se que 

os animais infectados com L. amazonensis apresentaram lesões significativamente 

maiores dos que os animais infectados com L. braziliensis.  
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Gráfico 1 – Curso da infecção de camundongos Suíços com Leishmania braziliensis ou 
Leishmania amazonensis. 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura de pata de camundongos Suíços infectados com 
1x107 promastigotas de L. braziliensis (Lb) ou de L. amazonensis (La). A espessura de pata 
foi medida semanalmente, durante nove semanas. O gráfico representa a média ± erro 
padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o teste “t–Student”; # P ≤ 0,05 
(Diferença em relação à pata não infectada); *** P ≤ 0,001 (Diferença em relação ao grupo 
infectado com L. braziliensis). 

 

4.1.2 Avaliação da carga parasitária 

 

Para avaliar se os camundongos Suíços que tiveram menor lesão na pata 

infectada, ou seja, aqueles infectados com L. braziliensis, também apresentam uma 

carga parasitária menor do que os infectados com L. amazonensis; os animais 

infectados foram eutanasiados, e após nove semanas de observação, a carga 

parasitária do baço foi analisada pelo método de diluição sucessiva. 

Com relação à carga parasitária do baço dos camundongos Suíços infectados 

com L. braziliensis, não se detectou a presença de parasitos neste órgão (Gráfico 2). 

Por outro lado, nos camundongos Suíços infectados com L. amazonensis foi 

detectada a presença de parasitos com um título na ordem de 101. 

Quando investigada a presença de parasitos no fígado dos animais infectados 

com L. braziliensis ou L. amazonensis não foi observada a presença de parasitos 

nesse órgão em nenhum dos grupos infectados com Leishmania braziliensis ou 
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Leishmania amazonensis; após a incubação de um fragmento do órgão em meio 

Schneider completo, durante 15 dias de incubação e posterior observação sobre 

microscopia óptica comum. 

 

Gráfico 2 – Carga parasitária do baço de camundongos Suíços infectados com Leishmania 
braziliensis ou Leishmania amazonensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Após as nove semanas de infecção com 1x107 promastigotas de 
L. braziliensis (Lb) ou de L. amazonensis (La), os camundongos Suíços foram eutanasiados 
e a carga parasitária do baço foi analisada através do método de diluição sucessiva. Os 
dados representam a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o 
teste Mann-Whitney; ** P ≤ 0,01 (Diferença em relação ao grupo infectado com L. 
braziliensis). 

 

4.1.3 Síntese das citocinas IFN-γ e TNF-α 
 

Para avaliar se a diferença no comportamento dos camundongos Suíços do 

grupo experimental I, frente à infecção por L. braziliensis ou L. amazonensis, poderia 

estar relacionada à capacidade de modular a síntese de citocinas pelas células 

hospedeiras, foi investigada a síntese de IFN-γ e TNF-α por células do baço dos 

animais infectados com L. braziliensis ou com L. amazonensis. 

A investigação dos níveis da citocina IFN-γ mostrou que a infecção de 

camundongos Suíços com L. braziliensis induz um aumento da síntese desta 

citocina (Gráfico 3). De forma semelhante, a infecção com L. amazonensis também 
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resulta em um aumento na síntese de IFN-γ. Contudo, não foi observada nenhuma 

diferença estatística na síntese de IFN-γ entre os animais infectados com L. 

braziliensis ou L. amazonensis após as nove semanas de infecção.  

 

Gráfico 3 – Níveis da citocina IFN-γ sintetizada por células do baço de camundongos 
Suíços infectados com Leishmania braziliensis ou Leishmania amazonensis. 

 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção do IFN-γ em sobrenadantes coletados das culturas de 
células do baço de camundongos Suíços infectados com L. braziliensis (Lb) ou L. 
amazonensis (La), estimulados com 50 µL do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. 
amazonensis (Ag La). As células foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C durante 72 
horas. Os níveis de IFN-γ foram avaliados pela técnica de ELISA (Kit Biociensce®). O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o 
teste “t–Student”; * P ≤ 0,05 (Diferença em relação ao grupo não infectado e estimulado com 
o antígeno autólogo respectivo). 

 

 

Com relação à síntese de TNF-α, os resultados demonstram que a infecção 

dos animais tanto com L. braziliensis como com L. amazonensis não interfere na 

síntese desta citocina (Gráfico 4). Surpreendentemente, as culturas de células do 

baço de animais infectados com L. amazonensis e estimulados com antígeno de L. 

braziliensis sintetizaram altos níveis de TNF-α. 
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Gráfico 4 – Níveis da citocina TNF-α sintetizada por células do baço de camundongos 
Suíços infectados com Leishmania braziliensis ou Leishmania amazonensis. 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção de TNF-α em sobrenadantes coletados das culturas de 
células do baço de camundongos Suíços infectados com L. braziliensis (Lb) ou L. 
amazonensis (La), estimulados com 50 µL do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. 
amazonensis (Ag La). As células foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C durante 24 
horas. Os níveis de TNF-α foram avaliados pela técnica de ELISA (Kit Biociensce®). O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o 
teste “t–Student”; * P ≤ 0,05 (Diferença em relação ao grupo não infectado estimulado com 
antígeno de L. braziliensis). 

 

4.1.4 Síntese de NO 

 

O sobrenadante de culturas de células do baço de animais infectados com L. 

braziliensis ou L. amazonensis, expostos ao antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou 

de L. amazonensis (Ag La), foram utilizados para a análise da síntese de NO, 

indiretamente a partir da concentração de nitrito, utilizando o reagente de Griess.  

Comparando os níveis de NO sintetizados pelos grupos de camundongos 

Suíços não infectados, infectados com L. braziliensis (Lb) ou com L. amazonensis 

(La), não foram detectadas diferenças significativas (Gráfico 5).  
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Gráfico 5 – Níveis de nitrito sintetizado por células do baço de camundongos Suíços 
infectados com Leishmania braziliensis ou Leishmania amazonensis.  

 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção de NO, dosado indiretamente a partir da concentração 

de nitrito, utilizando o reagente de Griess, dos sobrenadantes de culturas de células do baço 
de camundongos Suíços infectados com L. braziliensis (Lb) ou L. amazonensis (La), 
estimulados com 50 µL do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. amazonensis (Ag La). 
As células foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C durante 72 horas. O gráfico 
representa a média ± erro padrão da média de cada grupo. 
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4.2 Coinfecção de camundongos Suíços com Leishmania (Viannia) 

braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis 

 

4.2.1. Evolução da infecção 

 

Com a finalidade de investigar se uma infecção prévia com Leishmania (V.) 

braziliensis poderia interferir em uma infecção posterior com Leishmania (L.) 

amazonensis, no grupo experimental II, camundongos Suíços foram inicialmente 

infectados com L. braziliensis e após seis semanas, foram coinfectados com L. 

amazonensis. No Gráfico 6 está demonstrado o curso da infecção dos camundongos 

Suíços infectados com L. braziliensis (Lb), monitorado por seis semanas. Após três 

semanas é identificada uma lesão média no sitio de infecção (0,12 ± 0,04 mm), 

chegando à sexta semana de infecção com 0,27 ± 0,03 mm de tamanho médio de 

lesão. 

Gráfico 6 – Curso da infecção de camundongos Suíços com Leishmania braziliensis. 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura da pata de camundongos Suíços infectados com 

1x107 promastigotas de L. braziliensis (Lb) no coxim plantar da pata posterior direita (n=20). 

A espessura da pata foi medida semanalmente, durante seis semanas. O gráfico representa 

a média ± erro padrão da média do grupo. Foi realizado o teste “t–Student”; # P ≤ 0,05 

(Diferença em relação à pata não infectada). 
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Após as seis semanas de infecção apenas com L. braziliensis, uma parte 

desse grupo de animais (10 animais) foi coinfectado com L. amazonensis no coxim 

plantar da pata posterior esquerda e a outra metade do grupo continuou apenas 

infectado com L. braziliensis. Paralelamente, um grupo de animais com a mesma 

idade foi infectado apenas com L. amazonensis. Os grupos de animais foram 

acompanhados com a medição da espessura de pata, por um período de oito 

semanas, após a infecção por L. amazonensis. 

Na segunda semana de infecção com apenas L. amazonensis (La) os 

camundongos desenvolveram uma lesão média no sítio de infecção de 0,28 ± 0,06 

mm que evoluiu progressivamente durante as oito semanas de observação a uma 

lesão média de 4,27 ± 0,37 mm (Gráfico 7). Nos animais coinfectados (Lb/La), a 

lesão no sítio de infecção por L. amazonensis também apresentou um crescimento 

progressivo. Contudo, a partir da segunda semana de coinfecção, as lesões nos 

animais coinfectados foram significativamente menores do que as lesões dos 

animais infectados apenas com L. amazonensis. Na oitava semana de avaliação foi 

observada uma diferença na espessura de pata entre os grupos de animais de 2,54 

± 0,57 mm. Portanto, estes resultados mostram que a infecção prévia de 

camundongos Suíços com L. braziliensis confere uma proteção parcial a uma 

infecção posterior com L. amazonensis.  

Para investigar se a lesão devido à infecção por L. braziliensis poderia ser 

influenciada por uma infecção posterior por L. amazonensis; após as seis semanas 

de infecção apenas com L. braziliensis na pata posterior direita, uma parte desse 

grupo de animais (10 animais) foi coinfectado com L. amazonensis no coxim plantar 

da pata posterior esquerda e as lesões da infecção por L. braziliensis foram 

mensuradas por mais oito semanas. Os resultados mostram que na primeira, 

segunda e quarta semana após a coinfecção, houve uma diminuição significativa na 

lesão dos camundongos coinfectados, quando comparados com os camundongos 

infectados apenas com L. braziliensis (Gráfico 8). Estes resultados mostram que 

uma infecção posterior com L. amazonensis pode interferir em uma infecção 

estabelecida por L. braziliensis. Contudo, essa diferença não foi mais observada 

após a quinta semana de coinfecção. 
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Gráfico 7 – Curso da infecção de camundongos Suíços apenas com Leishmania 
amazonensis ou coinfectados com Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis. 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura de pata de camundongos Suíços infectados com 
1x107 promastigotas de L. amazonensis (La) ou coinfectados com L. braziliensis e L. 
amazoensis (Lb/La). Dados são representativos da média ± erro padrão da média de cada 
grupo (n=8). Foi realizado o teste “t–Student”; # P ≤ 0,05 (Diferença em relação à pata não 
infectada); ** P ≤ 0,01; *** P ≤ 0,001 (Diferença em relação ao grupo coinfectado). 

 

Gráfico 8 – Curso da infecção de camundongos Suíços com Leishmania braziliensis ou 
coinfectados com Leishmania amazonensis. 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura de pata de camundongos Suíços infectados com 

1x107 promastigotas de L. braziliensis (Lb) ou coinfectados com L. amazonensis (Lb/La). 

Dados são representativos da média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi 

realizado o teste “t–Student”; * P ≤ 0,05 (Diferença em relação ao grupo infectado apenas 

com L. braziliensis). 
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4.2.2 Síntese da citocina IFN-γ 

 

Com o intuito de compreender alguns parâmetros da resposta imunológica 

que possam auxiliar na compreensão das menores lesões observadas nos 

camundongos coinfectados com L. braziliensis e L. amazonensis, quando 

comparados com os animais infectados apenas com L. amazonensis, foi investigada 

a síntese da citocina IFN-γ e do NO por células do baço e do linfonodo poplíteo 

destes animais.  

Os resultados demonstram que após quatorze semanas de infecção por L. 

braziliensis, houve um aumento da síntese de IFN-γ por células do baço dos animais 

infectados e estimulados com o antígeno autólogo, quando comparado com os 

animais não infectados (Gráfico 9). De modo semelhante, a infecção dos 

camundongos com L. amazonensis por oito semanas também resulta em uma 

indução da síntese de IFN-γ quando as células são estimuladas com o antígeno 

autólogo. Por outro lado, nos camundongos coinfectados com ambas as espécies, a 

síntese de IFN-γ foi ainda maior do que nos animais infectados apenas com L. 

amazonensis e estimulados com o antígeno de L. amazonensis (Gráfico 9).  

Quando investigados os níveis de IFN-γ sintetizados por células do linfonodo 

poplíteo que drena a infecção, foi observado que nos animais coinfectados 

estimulados com o antígeno de L. amazonensis, houve maior síntese desta citocina, 

quando comparado com os animais infectados apenas com L. amazonensis (Gráfico 

10).  É importante esclarecer que nos camundongos coinfectados, estes resultados 

se referem às células do linfonodo poplíteo que drenou a lesão da pata infectada 

com L. amazonensis (pata esquerda).  Nos animais infectados apenas com L. 

braziliensis, com 14 semanas de infecção, foi observada maior síntese de IFN-γ 

quando o estímulo foi realizado com o antígeno autólogo (Ag Lb), quando 

comparado com o estímulo heterólogo (Ag La). De modo semelhante, nos animais 

infectados com L. amazonensis, com 8 semanas de infecção, houve maior síntese 

desta citocina, quando as células foram estimuladas com o antígeno autólogo (Ag 

La) 
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Gráfico 9 – Níveis da citocina IFN-γ sintetizada pela suspenção de células do baço dos 
camundongos Suíços infectados com Leishmania braziliensis, Leishmania amazonensis ou 
coinfectados com Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis. 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção de IFN-γ em sobrenadantes coletados da suspensão 
de células do baço de camundongos Suíços, não infectados, infectados com 1x107 
promastigotas de L. braziliensis (Lb), infectados com 1x107 promastigotas de L. 
amazonensis (La) ou coinfectados com L. braziliensis e L. amazonensis (Lb/La); estimulados 
com 50 µL do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. amazonensis (Ag La). A cultura de 
células do baço foi incubada em estufa de CO2 a 37°C durante 72 horas. Os níveis de IFN-γ 
foram avaliados pela técnica de ELISA (Kit Biociensce®). O gráfico representa a média ± 
erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o teste “t–Student”; * P ≤ 0,05; ** P 
≤ 0,01 (Diferença em relação ao grupo não infectado estimulados com antígeno autólogo 
respectivo); # P ≤ 0,05 (Diferença entre os animais infectados apenas com L. amazonensis e 
coinfectados, ambos estimulados com antígeno de L. amazonensis). 
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Gráfico 10 – Níveis da citocina IFN-γ sintetizada pela suspenção de células do linfonodo 

poplíteo dos camundongos Suíços infectados com Leishmania braziliensis, Leishmania 

amazonensis ou coinfectados com Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis. 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção de IFN-γ em sobrenadantes coletados da suspensão 
de células do linfonodo poplíteo de camundongos Suíços infectados com 1x107 
promastigotas de L. braziliensis (Lb); infectados com 1x107 promastigotas de L. 
amazonensis (La); ou coinfectados com L. braziliensis e L. amazonensis (Lb/La); 
estimulados com 50 µL do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. amazonensis (Ag La). 
A cultura de células do linfonodo poplíteo foi incubada em estufa de CO2 a 37°C, durante 72 
horas. Os níveis de IFN-γ foram avaliados pela técnica de ELISA (Kit Biociensce®). O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o 
teste “t–Student”; * P ≤ 0,05 (Diferença entre os estímulos com os antígenos autólogos e 
heterólogos); # P ≤ 0,05 (Diferença entre os animais infectados apenas com L. amazonensis 
e coinfectados estimulados com antígeno de L. amazonensis).  
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4.2.3 Síntese de NO 
 

O sobrenadante da suspenção de células do baço e do linfonodo poplíteo de 

animais infectados com L. braziliensis, L. amazonensis e coinfectados com ambas 

as espécies de parasitos de Leishmania, expostos ao antígeno de L. braziliensis (Ag 

Lb) ou ao antígeno de L. amazonensis (Ag La), foram utilizados para a análise da 

síntese de NO, indiretamente a partir da concentração de nitrito, utilizando o 

reagente de Griess.  

Comparando os níveis de NO sintetizados pela suspenção de células do baço 

dos animais do grupo experimental II, observou-se maior síntese de NO pelas 

células do baço de animais infectados com L. braziliensis (Lb), L. amazonensis (La) 

e no grupo coinfectado (Lb/La) estimulado com antígeno de L. amazonensis (Ag La), 

como também no grupo coinfectado estimulado com antígeno de L. braziliensis, 

quando comparados com os animais não infectados estimulados com os respectivos 

antígenos; contudo não havendo diferença significativa entre as concentrações de 

NO do grupo infectado apenas com L. amazonensis e o grupo de animais 

coinfectado (Gráfico 11). Na concentração de NO sintetizado pela suspenção de 

células do linfonodo poplíteo (Gráfico 12), não se observou alteração significativa 

dos camundongos Suíços infectados com L. braziliensis (Lb), com L. amazonensis 

(La) ou com coinfectados com ambas as espécies de parasitos de Leishmania 

(Lb/La). Ressaltando que nos camundongos Suíços coinfectados, o linfonodo 

poplíteo utilizado na dosagem foi o que drenou a lesão da pata infectada com L. 

amazonensis (pata esquerda), espécie que caracteriza a coinfecção. 
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Gráfico 11 – Níveis de nitrito sintetizado pela suspenção de células do baço de 
camundongos Suíços infectados com Leishmania braziliensis, Leishmania amazonensis ou 
coinfectados com Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis. 

 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção de NO, dosado indiretamente a partir da concentração 
de nitrito, utilizando o reagente de Griess, dos sobrenadantes coletados da suspensão de 
células do baço de camundongos Suíços infectados com L. braziliensis (Lb), L. amazonensis 
(La) ou coinfectados com L. braziliensis e L. amazonensis (Lb/La); estimulados com 50 µL 
do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. amazonensis (Ag La). As células do baço 
foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C, durante 72 horas. O gráfico representa a média 
± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o teste “t–Student”; * P ≤ 0,05; ** 
P≤ 0,01 (Diferença em relação ao grupo não infectado estimulado com os respectivos 
antígenos). 
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Gráfico 12 – Níveis de nitrito sintetizado pela suspenção de células do linfonodo poplíteo de 
camundongos Suíços infectados com Leishmania braziliensis, Leishmania amazonensis ou 
coinfectados com Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis. 

 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Detecção de NO, dosado indiretamente a partir da concentração 
de nitrito, utilizando o reagente de Griess, dos sobrenadantes coletados da suspensão de 
células do linfonodo poplíteo de camundongos Suíços infectados com L. braziliensis (Lb), L. 
amazonensis (La) ou coinfectados com L. braziliensis e L. amazonensis (Lb/La); estimulados 
com 50 µL do antígeno de L. braziliensis (Ag Lb) ou de L. amazonensis (Ag La). As células 
do baço foram incubadas em estufa de CO2 a 37°C, durante 72 horas. O gráfico representa 
a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o teste “t–Student”. 
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4.3 Infecção de camundongos Suíços com Leishmania (Leishmania) 

amazonensis após o desenvolvimento de uma infecção crônica por 

Leishmania (Viannia) braziliensis 

 

4.3.1. Evolução da infecção 

 

No grupo experimental III foi realizado o segundo experimento de coinfecção 

em camundongos Suíços, em que se objetivava aguardar uma possível resolução 

espontânea da infecção por L. braziliensis, para então realizar uma posterior 

infecção por L. amazonensis. Contudo, após a segunda semana de infecção, os 

camundongos infectados com L. braziliensis desenvolveram uma pequena lesão no 

sítio de infecção de 0,20 ± 0,05 mm, a qual permaneceu com o tamanho inalterado 

por dezessete semanas de observação, sem indícios de cura espontânea da lesão 

(Gráfico 13). Depois deste período, metade do grupo de animais foi coinfectado com 

L. amazonensis e monitorados por mais nove semanas após esta coinfecção 

(Gráfico 14). Paralelamente, um grupo de animais permaneceu infectado apenas 

com L. braziliensis e outro grupo de animais foi infectado apenas com L. 

amazonensis. É importante esclarecer que, em todos os grupos experimentais, os 

animais tinham a mesma idade.  

Nos animais coinfectados, os resultados mostraram que após a infecção com 

L. amazonensis, na terceira e quarta semana, as lesões devidas a essa última 

infecção foram significativamente menores do que as lesões dos animais infectados 

apenas com L. amazonensis (Grafico 14).  A partir da quinta semana, não foi mais 

observada diferença significativa no tamanho da lesão entre estes dois grupos de 

animais.  

Após as dezessete semanas de infecção apenas com L. braziliensis na pata 

posterior direita (Gráfico 13), uma parte desse grupo de animais foi coinfectado com 

L. amazonensis na pata posterior esquerda e a outra metade do grupo continuou 

apenas infectado com L. braziliensis. Foi possível observar, na quarta semana após 

a coinfecção, uma diminuição significativa no tamanho da lesão devido à infecção 

por L. braziliensis nos animais coinfectados, quando comparados com o grupo de 

camundongos apenas com L. braziliensis (Gráfico 15). Contudo nos demais tempos
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de infecção, não foram observadas diferenças no tamanho das lesões entre os 

animais destes dois grupos analisados. 

Gráfico 13 – Curso da infecção de camundongos Suíços com Leishmania braziliensis. 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura de pata de camundongos Suíços infectados com 
1x107 promastigotas de L. braziliensis (Lb) (n=20). A espessura da pata foi medida 
semanalmente, durante dezessete semanas. O gráfico representa a média ± erro padrão da 
média do grupo. Foi realizado o teste “t–Student”; # P ≤ 0,05 (Diferença em relação à pata 
não infectada). 

Gráfico 14 – Curso da infecção de camundongos Suíços apenas com Leishmania 
amazonensis ou coinfectados com Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis. 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura de pata de camundongos Suíços infectados com 
1x107 promastigotas de L. amazonensis (La) ou coinfectados com L. braziliensis e L. 
amazonensis (Lb/La). Dados são representativos da média de oito animais por grupo. O 
gráfico representa a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). Foi realizado o 
teste “t–Student”; * P ≤ 0,05 (Diferença em relação ao grupo infectado apenas com L. 
amazonensis).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617
2.0

2.5

3.0
pata não infectada

pata Lb

# # # # #
# #

#

# # #
#

#
# #

#

Semanas após infecção

E
s
p

e
s
s
u

ra
 d

e
 p

a
ta

 (
m

m
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2

3

4

5 pata não infectada

pata La de Lb/La

pata La

*
*

Semanas após coinfecção

E
s
p

e
s
s
u

ra
 d

e
 p

a
ta

 (
m

m
)



ROCHA, J. C.                                      Resultados                                                   60 

Gráfico 15 – Curso da infecção de camundongos Suíços apenas com Leishmania 
braziliensis ou coinfectados com Leishmania amazonensis.  

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Espessura de pata de camundongos Suíços infectados apenas 
com 1x107 promastigotas de L. braziliensis (Lb) ou coinfectados com L. amazonensis 
(Lb/La). Dados são representativos da média ± erro padrão da média de cada grupo (n=8). 
Foi realizado o teste “t–Student”; * P ≤ 0,05 (Diferença em relação ao grupo infectado 
apenas com L. braziliensis).  
 
 
 

4.3.2 Avaliação da carga parasitária 

 

 

Após vinte e seis semanas de experimentação, os três grupos de animais do 

grupo experimental III foram eutanasiados: um grupo de camundongos Suíços 

infectados com L. braziliensis por vinte e seis semanas, um grupo de animais 

infectados com L. amazonensis por nove semanas e um grupo coinfectado com L. 

braziliensis (17 semanas) e L. amazonensis (9 semanas). Foram obtidas as 

suspensões de células do baço e do linfonodo poplíteo e analisada a carga 

parasitária através do método de diluições sucessivas. 

Em relação à carga parasitária do baço, observou-se a presença de parasitos 

nos animais infectados com L. braziliensis por um período de vinte e seis semanas 

de infecção. Comparando os camundongos infectados com L. amazonensis (9 

semanas de infecção) em relação ao grupo coinfectado (9 semanas de coinfecção) 

não se observou diferença significativa (Gráfico 16-A). 
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O linfonodo poplíteo dos camundongos Suíços coinfectados, utilizado nessa 

dosagem, foi o que drenou a lesão da pata infectada com L. amazonensis (pata 

esquerda). Em relação à carga parasitária do linfonodo poplíteo não se observou a 

presença de parasitos nos camundongos infectados por vinte e seis semanas com L. 

braziliensis. Comparando os camundongos infectados com L. amazonensis (nove 

semanas de infecção) em relação ao grupo coinfectado (9 semanas de coinfecção) 

não se observou diferença significativa  (Gráfico 16 - B). 

Quando analisado a presença de parasitos no fígado dos animais infectados 

com L. braziliensis por vinte e seis semanas de infecção, não se observou a 

presença do parasito Leishmania sobre microscopia óptica comum, após a 

incubação de um fragmento do órgão em meio Schneider completo durante 15 dias. 
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Gráfico 16 – Carga parasitária do baço e do linfonodo poplíteo de camundongos Suíços 
infectados com Leishmania braziliensis, Leishmania amazonensis ou coinfectados com 
Leishmania braziliensis e Leishmania amazonensis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rocha, J. C., 2014. Carga parasitária do baço (A) e do linfonodo poplíteo (B) de 

camundongos Suíços infectados com 1x107 promastigotas de L. braziliensis (Lb); com L. 

amazonensis (La); ou coinfectados com L. braziliensis e L. amazonensis (Lb/La). O gráfico 

representa a média ± erro padrão da média de cada grupo (n=9). Foi realizado o teste 

Mann-Whitney. 
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5. DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO 

 

O estudo da leishmaniose experimental em modelos de camundongos 

isogênicos infectados com as diversas espécies de Leishmania foi extensivamente 

documentado na literatura (HANDMAN, 1999; LIMA; DEKREY; TITUS, 1999; 

SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; MAIOLI et al., 2004; VANLOUBBEECK; JONES, 

2004; ANDERSON; MENDEZ; SACKS, 2005; ROCHA et al., 2007; GONZÁLEZ-

LOMBANA et al., 2008; CARDOSO et al., 2010; XIN et al., 2011; GIBSON-CORLEY 

et al., 2012), sendo que a maioria dos trabalhos estudaram a infecção por L. major. 

A investigação da infecção por L. amazonensis e L. braziliensis, em camundongos 

isogênicos, tem sido também objeto de estudo por vários pesquisadores (DEKREY; 

LIMA; TITUS, 1998; SOUZA-NETO; CARNEIRO; AFONSO, 2004; OLIVEIRA et al., 

2004; ANDERSON; MENDEZ; SACKS, 2005; ROCHA et al., 2007; PINHEIRO; 

ROSSI-BERGMANN, 2007; PEREIRA et al., 2009). Contudo, existem poucos 

estudos de infecção experimental com Leishmania sp. em camundongos 

heterogênicos (GRIMALDI et al., 1984; CARVALHO et al., 2008; OLIVEIRA et 

al.,1999). 

Considerando a possibilidade de que o modelo murino com camundongos 

heterogênicos apresenta mais semelhanças com o modelo humano, aliado à 

escassez de estudos de leishmaniose experimental com estes animais, é pertinente 

investigar o comportamento de camundongos Suíços frente à infecção com as 

espécies de Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania (Leishmania) 

amazonensis de forma isolada, como também estudar os possíveis efeitos de uma 

coinfecção com ambas as espécies neste modelo. 

Para infecção dos camundongos Suíços com a espécie Leishmania 

braziliensis, utilizou-se as formas promastigotas derivadas de um isolado clínico, 

oriundo de um caso humano de leishmaniose tegumentar do tipo cutânea 

disseminada de João Pessoa-PB, Brasil em 2011 (MHOM/BR/2011/AF). Os 

resultados obtidos mostraram que camundongos Suíços infectados com L. 

braziliensis desenvolvem uma pequena lesão (0,26 ± 0,05 mm), permanecendo com 

o tamanho inalterado até o final do período de nove semanas de observação, sem 

indícios de evolução ou resolução da lesão na pata infectada. 
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O perfil de desenvolvimento da leishmaniose tegumentar na infecção com L. 

braziliensis em camundongos Suíços, apresentou semelhanças com relatos na 

literatura utilizando diferentes linhagens de camundongos isogênicos. Dekrey; Lima; 

Titus (1998) observaram em camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis 

uma pequena lesão nodular no sítio de infecção, sem ulcerações, que resolveu 

espontaneamente. Em outro estudo, usando camundongos BALB/c e C57BL/6 

infectados com três isolados humanos de L. braziliensis e com uma cepa de 

referência de Leishmania do complexo braziliensis, Pereira et al. (2009) também 

observaram uma pequena lesão na pata infectada, sem ulcerações. Contudo, foram 

observadas algumas diferenças na virulência dos diferentes isolados, pois em 

alguns casos a pequena lesão apresentou cura espontânea após dez semanas de 

infecção e, em outros casos esta lesão permaneceu sem apresentar cura 

espontânea. Resultado semelhante foi descrito por Rocha et al. (2007), em que 

camundongos BALB/c e C57BL/6 infectados com uma cepa de L. braziliensis 

apresentaram uma pequena lesão nodular, sem ulcerações na pata infectada e com 

posterior cura espontânea da lesão.  

Estudos que compararam o desenvolvimento da lesão em camundongos 

isogênicos BALB/c e C57BL/6 infectados com L. braziliensis, não relataram 

diferenças significativas entre essas linhagens de camundongos isogênicos, sendo 

que ambas apresentaram um fenótipo de resistência a esta infecção (ROCHA et al., 

2007; PEREIRA et al., 2009).   

No presente trabalho também analisamos a infecção por L. amazonensis na 

pata de camundongos Suíços. Nesse modelo de infecção, os animais 

desenvolveram lesões com crescimento progressivo e contínuo, desde a primeira 

semana de infecção, atingindo o tamanho médio de lesão de pata de 1,83 ± 0,33 

mm com nove semanas de observação, sem indícios de cura espontânea da lesão. 

A infecção de camundongos isogênicos com L. amazonensis comumente 

resulta em lesões progressivas, sem indícios de cura espontânea. Afonso; Scott 

(1993) observaram que em camundongos C57BL/10 infectados com L. 

amazonensis, as lesões aparecem de forma tardia, com aumento rápido de 

tamanho, sem resolução, sendo esses camundongos classificados como 

susceptíveis a infecção com L. amazonensis. Outra linhagem de camundongos 

susceptível a infecção com L. amazonensis, C57BL/6, também desenvolvem lesões 

progressivas (JI; SUN; SOONG, 2003). 
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Em um estudo comparativo, Cupolilo et al. (2003) analisaram três linhagens 

de camundongos isogênicos, BALB/c, C57BL/6 e C57BL/10, infectados via 

subcutânea na pata com L. amazonensis que desenvolvem lesões nodulares 

progressivas, evoluindo para lesões ulceradas, sendo essas linhagens de 

camundongos classificadas como susceptíveis. Os camundongos apresentaram 

metástases na orelha, cauda, nariz e mucosa oral, com frequente amputação do 

membro relacionado com a lesão primária. Contudo, Cardoso et al. (2010) relataram 

diferenças entre algumas linhagens isogênicas de camundongos infectados com L. 

amazonensis. Nesse trabalho, os camundongos isogênicos C57BL/10 e CBA foram 

considerados susceptíveis, os animais da linhagem DBA/2 relativamente resistentes 

e os camundongos C3H/He, classificados como resistentes a infecção por L. 

amazonensis. 

No presente estudo com camundongos Suíços (heterogênicos), os resultados 

evidenciaram que, a partir da terceira semana de infecção, os animais infectados 

com L. amazonensis apresentaram lesões de pata significativamente maiores do 

que os animais infectados com L. braziliensis. Enquanto a lesão devida à infecção 

por L. braziliensis permaneceu discreta e inalterada ao longo das nove semanas de 

observação, a infeção por L. amazonensis apresentou um crescimento progressivo. 

No presente trabalho, quando foi avaliada a carga parasitária nos 

camundongos Suíços infectados com L. braziliensis; o resultado obtido não mostrou 

a presença de parasitos no baço e no fígado após nove semanas de infecção. 

Diferentemente do observado em camundongos Suíços,  Rocha et al. (2007) 

detectaram a presença de parasitos no baço de camundongos BALB/c com infecção 

aguda (onze dias) por L. braziliensis. 

No modelo de camundongos Suíços infectados com L. amazonensis foi 

constatada a presença de parasitos no baço desses animais, mas não se observou 

a presença de parasitos no fígado. Esse resultado foi observado de forma 

semelhante por Cardoso et al. (2010), que analisaram o baço e o fígado de 

camundongos isogênicos C57BL/10 infectados com L. amazonensis, classificados 

como susceptíveis a essa infecção, os quais apresentaram parasitos no baço, 30 

dias após a infecção, enquanto que no fígado o resultado foi negativo durante todo o 

experimento. 

Para investigar se o diferente comportamento dos camundongos Suíços 

infectados com L. braziliensis ou L. amazonensis poderia estar relacionado com a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3370302/#B70
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capacidade de modular a síntese de citocinas pelas células hospedeiras, foi 

investigada a síntese de IFN-γ, TNF-α e NO por células do baço desses animais. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que a infecção de 

camundongos Suíços por L. braziliensis induz aumento da síntese da citocina IFN-γ. 

O aumento dos níveis dessa citocina pode estar correlacionado com a pequena 

lesão desenvolvida na pata desses animais. A importância do IFN-γ na resistência 

de camundongos isogênicos à infecção por L. braziliensis foi documentada por 

alguns autores.  Dekrey; Lima; Titus (1998) mostram que camundongos BALB/c 

infectados com L. braziliensis e tratados com anticorpo para o IFN-γ desenvolvem 

lesões progressivas, sem cura espontânea, mostrando o importante papel do IFN-γ 

na contenção e resolução da lesão neste modelo de infecção. Em outro estudo, 

Souza-Neto; Carneiro; Afonso (2004) relataram que na infecção de camundongos 

C57BL/6 com L. braziliensis, o IFN-γ é essencial para o controle da infecção. Nos 

camundongos knockout para IFN-γ os animais desenvolvem lesões gravemente 

progressivas, sem indícios de cura da lesão na pata infectada. 

No presente trabalho, foi observado que a infecção de camundongos Suíços 

com L. amazonensis também induz a síntese de IFN-γ pelas células do baço após 

nove semanas de infecção. De modo diferente, foi relatado que camundongos 

isogênicos C57BL/10, susceptíveis a infecção com L. amazonensis, não tiveram 

cura da lesão, pela pouca ou nenhuma síntese do IFN-γ pelas células do baço, 

detectado pelo método de ELISA (AFONSO; SCOTT, 1993). Em outro estudo, 

Pinheiro; Rossi-Bergmann (2007) relataram que em camundongos C57BL/6, o IFN-γ 

não é fundamental para o controle inicial da infecção com L. amazonensis, embora 

tenha sido observada a síntese desta citocina em estágios tardios da infecção, 

porém, sem a resolução da lesão. Segundo Ji; Sun; Soong (2003), a sensibilidade 

de camundongos C57BL/6 à infecção por L. amazonensis, advém de um atraso na 

expressão de citocinas inflamatórias, IL-12, quimiocinas, receptores de quimiocinas 

e inclusive do IFN-γ nos tecidos da pata e dos nódulos linfáticos desses animais. 

Comparando os resultados obtidos no presente trabalho, em relação à síntese 

do IFN-γ pelas células do baço, entre os camundongos Suíços infectados com L. 

braziliensis ou L. amazonensis, após as nove semanas de infecção, não foi 

observada diferença significativa na síntese do IFN-γ. Portanto a diferença de 

fenótipos observada pela diferença na espessura das patas nestes dois modelos de 
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infecção não está correlacionada com a síntese de IFN-γ no estágio avaliado da 

infecção.   

Com relação à síntese da citocina TNF-α pelas células do baço, nossos 

resultados demonstram que a infecção de camundongos Suíços tanto com L. 

braziliensis como com L. amazonensis não induz à síntese dessa citocina após nove 

semanas de infecção. Diferente dos resultados obtidos no presente trabalho, Souza-

Neto; Carneiro; Afonso (2004) relataram que em camundongos C57BL/6 infectados 

com L. braziliensis ocorre o aumento dos níveis do TNF-α, após 12 semanas de 

infecção, nas células do nódulo linfático. Outro estudo esclarece que o TNF-α é uma 

citocina imunorreguladora que desempenha a função de controle do parasito durante 

a fase aguda da doença, como também contribui para a cura da lesão durante a fase 

crônica da infecção de camundongos BALB/c e C57BL/6 com L. braziliensis 

(ROCHA et al., 2007).  Foi relatado por Maioli et al. (2004), que o controle da 

infecção em camundongos C57BL/6 com L. braziliensis está associado com maiores 

níveis de IFN-γ e TNF-α, quando comparado com camundongos C57BL/6 infectados 

com L. amazonensis, que foram susceptíveis a esta infecção.   

Em relação à síntese do NO, um importante agente leishmanicida produzido 

por macrófagos (LIEW; WEI; PROUDFOOT, 1997; SACKS; NOBEN-TRAUTH, 2002; 

TRIPATHI et al., 2007), no presente estudo, não foi detectada diferença significativa 

na síntese de NO pelas células do baço dos camundongos Suíços infectados com L. 

braziliensis ou L. amazonensis de forma isolada, após nove semanas de infecção. 

Contudo, Rocha et al. (2007) estudando a infecção de camundongos isogênicos 

C57BL/6 com L. braziliensis, que tiveram o gene da iNOS deletado, observaram um 

papel da iNOS na contenção da carga parasitária na pata infectada, no linfonodo 

poplíteo, mas sem evidenciar esta influência no parasitismo do baço. Portanto, há a 

necessidade de avaliar a produção de NO na pata ou linfonodo dos camundongos 

Suíços infectados com L. braziliensis para melhor compreender a importância da 

produção do NO na infecção de camundongos Suíços com L. braziliensis.  

O presente estudo mostra que camundongos Suíços infectados com L. 

braziliensis desenvolvem uma pequena lesão no sítio de infecção, sem indícios de 

evolução da lesão durante as nove semanas de observação, sem a migração de 

parasitos para os órgãos do baço ou do fígado, e com síntese aumentada de IFN-γ 

pelas células do baço. De forma diferente, os animais infectados com L. 

amazonensis desenvolvem uma lesão progressiva no sítio de infecção, sem indícios 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DThe%2Bimmunobiology%2Bof%2BLeishmania%2Bbraziliensis%2Binfection%26biw%3D1366%26bih%3D666&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3370302/&usg=ALkJrhirA0km4bjM-fp8BnFxwr5PkvEF9g#B49
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de cura espontânea, com a presença de parasitos no baço e síntese de IFN-γ pelas 

células deste órgão. Nos camundongos Suíços infectados com L. braziliensis ou L. 

amazonensis não foram observadas correlação entre a síntese de TNF-α e do NO 

por células do baço com o fenótipo observado nesses animais. 

Uma vez conhecido o comportamento dos camundongos Suíços com as 

espécies L. amazonensis e L. braziliensis, foi investigada se a infecção prévia destes 

animais com L. braziliensis poderia interferir em uma infecção posterior com L. 

amazonensis.   

A coinfecção de camundongos isogênicos com algumas espécies de 

Leishmania foi estudada por alguns autores (LIMA; DEKREY; TITUS, 1999; 

VANLOUBBEECK; JONES, 2004; GONZÁLEZ-LOMBANA et al., 2008; XIN et al., 

2011; GIBSON-CORLEY et al., 2012).  Com relação à coinfecção com as espécies 

L. braziliensis e L. amazonensis, Xin et al. (2011) trabalharam com camundongos 

isogênicos da linhagem C57BL/6J. Contudo, o estudo da coinfecção de 

camundongos heterogênicos com diferentes espécies Leishmania ainda não foi 

documentado. Diante disso, e com o conhecimento de que as espécies L. 

braziliensis e L. amazonensis, ambas associadas às formas clínicas de leishmaniose 

tegumentar, podem ser encontradas em uma mesma região endêmica no Brasil 

(COELHO et al., 2011), o presente trabalho investigou se uma infecção prévia de 

camundongos Suíços com a espécie de Leishmania braziliensis interfere em uma 

posterior infecção com Leishmania amazonensis. 

Para estudar a coinfecção em camundongos heterogênicos, os camundongos 

Suíços foram infectados com L. braziliensis e, após seis semanas de infecção, foram 

coinfectados com L. amazonensis. Paralelamente, um grupo de animais foi infectado 

apenas com a espécie L. amazonensis e outro grupo permaneceu infectado apenas 

com L. braziliensis.  

Os camundongos Suíços infectados apenas com L. amazonensis 

desenvolveram uma lesão que evoluiu progressivamente durante as oito semanas 

de observação, o que também foi observado no sítio de infecção por L. amazonensis 

dos animais coinfectados. Contudo, a partir da segunda semana de coinfecção, as 

lesões na pata infectada com L. amazonensis dos camundongos Suíços 

coinfectados foram significativamente menores do que as lesões dos animais 

infectados apenas com L. amazonensis; diferença que aumentou progressivamente 

a cada semana, chegando a 2,54 ± 0,57 mm de diferença entre a espessura de pata 
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dos grupos na oitava semana de experimentação. Portanto, uma infecção prévia de 

camundongos Suíços com a espécie L. braziliensis confere uma proteção parcial a 

posterior infecção com L. amazonensis. 

Xin et al. (2011) relataram uma proteção em camundongos isogênicos 

C57BL/6J, que foram infectados com promastigotas de L. braziliensis na pata direita, 

e depois da resolução das lesões, os camundongos foram infectados com 

promastigotas de L. amazonensis, oito ou vinte e quatro semanas após a primeira 

infecção, na pata esquerda e monitorados por mais oito semanas. Uma infecção 

primária com L. braziliensis, a curto ou longo prazo, confere uma eficiente proteção 

contra uma infecção secundária com L. amazonensis, avaliado pela redução 

significativa no tamanho das lesões e na carga parasitária da pata.  

Lima; Dekrey; Titus (1999) mostraram que camundongos isogênicos BALB/c 

infectados com 107 promastigotas de L. braziliensis em uma das patas posteriores, 

desenvolveram uma proteção a uma infecção posterior com L. major. Enquanto os 

animais infectados apenas com L. major desenvolveram lesões progressivas, sem 

indícios de cura espontânea, nos animais coinfectados, a lesão devida a L. major 

apresentou resolução total da lesão após 40 dias da coinfecção. Lima; Dekrey; Titus 

(1999) também relatam que camundongos C57BL/6 se mostraram mais resistentes 

ao desenvolvimento das lesões quando desafiados com L. major, quando 

inicialmente infectados com 107 promastigotas de L. braziliensis.  

Outro estudo mostra camundongos isogênicos C3HeB/FeJ que foram 

previamente infectados com L. major e desenvolveram proteção a uma posterior 

infecção por L. amazonensis. Enquanto os animais infectados apenas com L. 

amazonensis apresentaram lesões progressivas, os camundongos coinfectados 

apresentaram cura espontânea da lesão após 10 a 12 semanas da coinfecção 

(VANLOUBBEECK; JONES, 2004). Foi documentado por González-Lombana et al. 

(2008) que camundongos da linhagem C57BL/6, quando previamente infectados 

com L. major, também desenvolvem proteção a uma posterior infecção com L. 

amazonensis. Neste último trabalho, foi observada a resolução da lesão devido à 

infecção por L. amazonensis, independente do tempo prévio da infecção com L. 

major, se com três ou quinze semanas. Contudo infecções simultâneas, com ambas 

as espécies na mesma ou em diferentes patas, não conferiram nenhuma proteção. 

Gibson-Corley et al. (2012) verificaram que camundongos das linhagens C3HeB/FeJ  

e C57BL/6 que foram infectados com promastigotas de L. major e de L. 
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amazonensis na mesma pata, de forma simultânea,  comportam-se de formas 

diferentes. Enquanto nos camundongos C3HeB/FeJ observou-se uma proteção à 

infecção por L. amazonensis nos animais coinfectados, nos  animais da linhagem 

C57BL/6 esta proteção não foi observada. 

Neste trabalho, foi observado que a infecção de camundongos Suíços com L. 

braziliensis resulta no desenvolvimento de uma pequena lesão (0,26 ± 0,05 mm), 

que permanece crônica, sem indícios de evolução ou cura espontânea. Neste 

modelo experimental, foi também observado que esta lesão crônica devida à 

infecção por L. braziliensis, apresentou alterações após a infecção por L. 

amazonensis, demonstrada pela diminuição no tamanho da lesão após a primeira, 

segunda e quarta semanas de coinfecção. González-Lombana et al. (2008) 

relataram que em camundongos isogênicos C57BL/6,  uma lesão estabelecida 

devida a uma infecção por L. major, não sofre alterações no tamanho e na carga 

parasitária, com uma posterior infecção com L. amazonensis. 

Com o intuito de compreender a proteção parcial à infecção por L. 

amazonensis em camundongos Suíços previamente infectados com L. braziliensis, 

foram analisadas alguns parâmetros da resposta imune celular desses animais, 

mensurando a síntese da citocina IFN-γ e do NO pelas células do baço e do 

linfonodo poplíteo. 

Os resultados demonstram nos camundongos Suíços coinfectados com L. 

braziliensis e L. amazonensis que a síntese de IFN-γ pelas células do baço e do 

linfonodo poplíteo foi maior do que naqueles animais infectados apenas com L. 

amazonensis. Ressaltando que os linfonodos poplíteos dos camundongos Suíços 

coinfectados, utilizado nessa análise, foram os que drenaram a lesão da pata 

infectada com L. amazonensis (pata esquerda). Observou-se também que após 

quatorze semanas de infecção com apenas L. braziliensis, como já observado com 

nove semanas, os níveis de IFN-γ sintetizada pelas células do baço continuam 

significativos. Portanto, há uma correlação entre a contenção da lesão em 

camundongos Suíços infectados com L. braziliensis e a síntese continuada de IFN-γ 

no modelo em estudo. Por outro lado, a infecção dos camundongos com L. 

amazonensis por oito semanas, assim como foi observado com nove semanas de 

infecção, também resulta em uma síntese significativa de IFN-γ, embora os animais 

tenham desenvolvido lesões progressivas, sem indícios de cura espontânea.  
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Lima; Dekrey; Titus (1999) relatam que a proteção observada à infecção por 

L. major em camundongos BALB/c, conferida pela prévia infecção com L. 

braziliensis, é resultado de um aumento na síntese de IFN-γ e de uma diminuição da 

síntese de IL-4, pelas células dos linfonodos nos animais coinfectados. O IFN-γ 

produzido pelos camundongos coinfectados está envolvido na proteção, pois o 

tratamento desses animais com anticorpo para o IFN-γ reverte essa proteção. O 

autor sugere que existem epítopos antigênicos compartilhados entre L. braziliensis e 

L. major, por isso os camundongos BALB/c quando infectados com L. braziliensis 

montam uma resposta protetora a uma posterior infecção por L. major. A proteção à 

infecção por L. amazonensis observada em camundongos C57BL/6 previamente 

infectados com L. major (GONZÁLEZ-LOMBANA et al., 2008) foi justificada pelo 

aumento da síntese de IFN-γ pelas células do baço, elevada expressão de TNF-α e 

iNOS e baixa síntese e expressão da IL-10. Nos camundongos da linhagem 

C3HeB/FeJ (VANLOUBBEECK; JONES, 2004) foi também  identificado que a prévia 

infecção com L. major confere uma proteção a uma posterior infecção com L. 

amazonensis, associada a uma aumento na síntese de IFN-γ. Estes dados mostram 

que a resposta imune do tipo Th1, desenvolvida nestas linhagens de camundongos 

resistentes à infecção com L. major, confere proteção a uma posterior infecção por 

L. amazonensis devido a um aumento na síntese de IFN-γ pelos animais 

coinfectados. 

No presente trabalho, os camundongos Suíços coinfectados com L. 

braziliensis e L. amazonensis não apresentaram aumento da síntese de NO pelas 

células do baço, comparando-os com o grupo de animais infectado apenas com L. 

amazonensis. Tais resultados sugerem que o NO pode não estar envolvido no 

mecanismo de controle da lesão nos animais coinfectados. Portanto, pode-se 

concluir que a proteção parcial observada em camundongos Suíços coinfectados 

com L. braziliensis e L. amazonensis, observada pela diminuição das lesões, está 

correlacionado com maior síntese da citocina IFN-γ. Xin et al. (2011), trabalhando 

com camundongos isogênicos da linhagem C57BL/6J, também observaram que a 

infecção desses animais com os parasitos L. braziliensis estimulam a expansão das 

células T CD4+ produtoras de IFN-γ, contribuindo para a proteção contra uma 

infecção secundária com L. amazonensis. Então, tanto em camundongos isogênicos 

como em camundongos Suíços, a proteção à infecção por L. amazonensis, 
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conferida por uma prévia infecção por L. braziliensis, está correlacionada com um 

aumento na síntese de IFN-γ.  

No segundo experimento de coinfecção em camundongos Suíços, objetivava-

se aguardar uma resolução espontânea da infecção por L. braziliensis, para então 

realizar uma posterior infecção por L. amazonensis. Contudo, após dezessete 

semanas de infecção dos camundongos Suíços com L. braziliensis, a lesão ainda 

persistia pequena (0,20 ± 0,05 mm) e inalterada, restrita ao local de infecção e sem 

indícios de cura espontânea. Depois desse período, metade desse grupo de animais 

foi coinfectada com L. amazonensis e a outra metade do grupo continuou infectada 

apenas com L. braziliensis. Paralelamente, um grupo de animais foi infectado 

apenas com a espécie L. amazonensis, e as infecções foram monitoradas por mais 

8 semanas. Nesse ensaio, foi observado que na terceira e quarta semana, as lesões 

na pata devida à infecção com L. amazonensis, foram significativamente menores do 

que as lesões nos animais infectados apenas com L. amazonensis. Contudo, é 

importante esclarecer que o número de animais ficou muito reduzido nas últimas 

semanas de observação, o que, muito provavelmente, comprometeu a significância 

dos resultados. O tempo total de experimentação foi de 26 semanas e ocorreram 

algumas mortes de animais no decorrer deste período. Não há evidências de que as 

mortes tenham sido causadas devido às infecções pelos parasitos, visto que no 

grupo de animais não infectados também ocorreram perdas. Para dimensionar essa 

perda, esclarece-se que os grupos foram iniciados com oito animais e, ao término do 

período de experimentação, o grupo de camundongos infectados com L. 

amazonensis, por exemplo, foi reduzido para quatro animais. Em relação à carga 

parasitária, não foi observada diferença entre os grupos de animais do grupo 

experimental III.  

Pode ser constatado nos camundongos Suíços infectados com L. braziliensis, 

que em uma infecção de longo prazo (26 semanas), os animais apresentam uma 

pequena lesão desde as primeiras semanas de infecção, perdurando por todo o 

período de observação, sem evolução da lesão estabelecida, mas sem convergir 

para uma cura espontânea da lesão.  

O presente trabalho mostra uma proteção à infecção por L. amazonensis em 

camundongos Suíços, conferida após uma prévia infecção com L. braziliensis. Isto 

pode ser observado por uma diminuição da lesão, correlacionada com uma maior 

síntese de IFN-γ pelas células do baço e do linfonodo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

No modelo de camundongos Suíços infectados com Leishmania (Viannia) 

braziliensis, os animais desenvolvem um fenótipo de resistência a esta infecção, 

associado a uma indução da síntese de IFN-γ por células do baço. 

Nos camundongos Suíços infectados com Leishmania (Leishmania) 

amazonensis, embora sintetizem níveis significativos de IFN-γ, esses animais 

desenvolvem um fenótipo de susceptibilidade a esta infecção.  

No estudo em camundongos Suíços, uma infecção primária com Leishmania 

(Viannia) braziliensis confere proteção a uma posterior infecção com Leishmania 

(Leishmania) amazonensis, correlacionada a um aumento nos níveis de IFN-γ.  
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ANEXO A – Meios e Soluções 

 

1) Meio Schneider Completo 

Reagentes (100 mL):  

- meio Schneider puro: 79 mL (79%); 

- antibiótico: 1 mL (1%); 

- soro bovino fetal: 20 mL (20%); 

 

2) Meio RPMI 1640 Completo 

Reagentes (100 mL): 

- meio RPMI 1640 puro: 89 mL (89%); 

- antibiótico: 1 mL (1%); 

- soro bovino fetal: 10 mL (10%); 

 

3) Solução de Fosfato Salino (PBS) 

Reagentes (1000 mL): 

- NaCl (cloreto de sódio): 8 g; 

- KCl (cloreto de potássio): 0,2 g; 

- KH2PO4 (fosfato de potássio monobásico anidro): 0,2 g; 

- Na2HPO4 (fosfato de sódio dibásico anidro): 1,15 g; 

- 1000 mL de água destilada q.s.p. 

 

Modo de preparado: homogeneizar todos os reagentes; autoclavar para tornar 

a solução estéril e armazenar na geladeira. 

 

4) Solução de Lise de Hemácias 

Reagentes (300 mL): 

- Tris: 0,615 g 

- Cloreto de amônio: 2,311 g 

 

Modo de preparo: homogeneizar todos os reagentes; ajustar para pH 7,5; 

autoclavar para tornar a solução estéril e armazenar à temperatura ambiente.
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ANEXO B – Certidão da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

 

 


