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RESUMO 
 
 

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença que inclui lesões 
multissistêmicas, e dentre os vários tecidos acometidos, o bulbo ocular e seus 
anexos estão frequentemente envolvidos. A terceira pálpebra (TP) é um anexo 
que se relaciona intimamente com a imunidade da superfície ocular e comumente 
está envolvida nas lesões oftálmicas da LVC. A presente tese teve como objetivos 
avaliar as lesões microscópicas e a carga parasitária da TP de cães com LVC, por 
meio de histopatologia e imunoistoquímica para imunomarcação de Leishmania 
(leishmania) chagasi; e avaliar alguns aspectos da resposta imune humoral e 
celular na TP de cães com LVC, por meio de imunoistoquímica para identificação 
de células CD79α+, CD3+, CD4+, CD8+, IgG1+ e IgG2+, e relacionar o perfil 
imunológico à carga parasitária neste tecido. A principal lesão observada na 
conjuntiva da terceira pálpebra (CTP) foi infiltração inflamatória linfoplasmocitária, 
com presença de células de Mott e histiócitos parasitados. Na glândula lacrimal 
da terceira pálpebra (GLTP) foi encontrado o mesmo padrão inflamatório, 
associado à atrofia acinar e dilatação dos ductos secretórios. A imunoistoquímica 
se mostrou mais sensível que a histopatologia para o diagnóstico parasitológico 
da LVC, revelando parasitismo de graus variados em todos os fragmentos 
estudados. Ficou constatado que a infecção natural pela L. chagasi promove, na 
TP, aumento da frequência de linfócitos B CD79α+ e redução da frequência de 
células TCD8+, IgG1+ e IgG2+. Nos animais infectados observou-se, ainda, 
dentre os linfócitos T CD3+, maior proporção de T CD4+ em relação às células T 
CD8+. A carga parasitária da CTP associou-se negativamente com as células 
CD8+, e positivamente com as células CD3+ e CD4+. Na GLTP as células CD8+ 
e IgG1+ se associaram negativamente à carga parasitária, enquanto que as 
células CD79α+ e CD3+ apresentaram associação positiva com a mesma. Este 
estudo agrega conhecimento sobre a resposta do hospedeiro à doença, 
proporcionando dados que podem contribuir para perspectivas terapêuticas e 
profiláticas e convergir para o desenvolvimento da saúde animal e da saúde 
pública. 
 
 
 
Palavras-chave: Cão, conjuntiva, imunologia, leishmaniose visceral canina, 
ocular. 
 

  



xii 
 

ABSTRACT 
 
 

Canine visceral leishmaniasis (CVL) is a disease with multisystemic injuries, and 
among the tissues affected, the eye and ocular adnexa are often involved. The 
third eyelid (TE) is one of adnexa that is closely related to ocular surface immunity 
and commonly is involved in CVL. This thesis aimed to evaluate microscopic 
features and parasite load of the infected canine TE by histopathology and 
immunohistochemistry; and proposed to evaluate some aspects of TE cellular and 
humoral immune response during CVL, using immunohistochemistry to identify 
CD79α+, CD3+, CD4+, CD8+, IgG1+ and IgG2+ cells and relate the immune cells 
to TE parasite load. The main lesion observed in the third eyelid conjunctiva (TEC) 
was limphoplasmacytic inflammatory infiltrate with presence of Mott cells and 
parasitized histiocytes. In the third eyelid lacrimal gland (TELG), the same 
inflammatory pattern was found, associated with acinar atrophy and secretory 
ducts dilatation. Immunohistochemistry was more sensitive than histopathology for 
CVL parasitological diagnosis, showing several degrees of parasitism in all studied 
fragments. It was found that natural infection by L. chagasi promotes increased 
frequency of B lymphocytes CD79α + and reducing the frequency of CD8 + T 
cells, IgG1 and IgG2 + in canine third eyelid. Infected animals presented, among 
the CD3 + cells, higher proportion of CD4+ T cells than CD8 + T cells. The 
parasite load of TEC was negatively correlated with CD8 + cells, and positively 
with CD3 + and CD4 + cells. In TELG, CD8+ and IgG1+ cells were negatively 
associated to the parasite load, whereas CD79α+ and CD3+ cells showed a 
positive association with parasite load. This study adds knowledge about the host 
response to disease, providing data that can contribute to therapeutic and 
prophylactic perspectives and converging to the development of animal and public 
health. 
 
 
 
 
Keywords: Dog, canine visceral leishmaniasis, conjunctiva, immunology, ocular. 

 
 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
1 Introdução 
 

A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, 

potencialmente fatal para o homem, causada por espécies do gênero Leishmania, 

pertencentes ao complexo Leishmania (Leishmania) donovani. No Brasil, o agente 

etiológico é a Leishmania (Leishmania) chagasi, espécie idêntica à Leishmania 

(Leishmania) infantum encontrada em países do Mediterrâneo e da Ásia 

(LAINSON e SHAW, 1987). A principal forma de transmissão do parasita ao 

homem e outros hospedeiros mamíferos é pela picada de fêmeas de dípteros 

conhecidos genericamente por flebotomíneo, sendo a Lutzomyia (Lutzomyia) 

longipalpis é a principal espécie transmissora da L. chagasi no Brasil (GONTIJO e 

MELO, 2008). 

No hospedeiro mamífero, a Leishmania é encontrada no interior de 

macrófagos na sua forma amastigota, definida como uma célula pequena, ovóide 

ou arredondada, com membrana celular fina e núcleo relativamente grande. A 

replicação das amastigotas pode acarretar ruptura das células hospedeiras e 

liberação de microorganismos capazes de parasitar outros macrófagos. Tais 

células parasitadas são detectadas principalmente na pele e em órgãos linfóides 

secundários, contudo podem estar presentes em diversos outros sítios (POOT, 

2006). 

Quando uma fêmea de flebotomíneo se alimenta do sangue de um 

hospedeiro infectado, pode ingerir macrófagos parasitados. As formas 

amastigotas da Leishmania sp. são liberadas no intestino do flebotomíneo, e ali se 

diferenciam em formas flageladas denominadas promastigotas, que se aderem à 

parede intestinal do flebótomo, onde se multiplicam e se diferenciam em 

promastigotas metacíclicas, formas infectantes para os hospedeiros vertebrados. 

Durante o repasto sanguíneo realizado pela fêmea do flebotomíneo, podem 

ocorrer regurgitação e liberação de conteúdo intestinal com formas promastigotas 

do parasita que, em contato com a ferida provocada pela picada do inseto, 

garante a transmissão do protozoário ao hospedeiro vertebrado (ROGERS et al., 

2002). 
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Os hospedeiros silvestres da L. chagasi até agora conhecidos são as 

raposas e os marsupiais. O fato de estes animais possuírem hábitos sinantrópicos 

poderia promover a ligação entre os ciclos silvestre e doméstico. No ambiente 

doméstico, o cão é considerado um importante reservatório e hospedeiro e, uma 

vez infectado, pode desenvolver a doença crônica e severa denominada 

Leishmaniose Visceral Canina (LVC) (GONTIJO e MELO, 2008). Devido à sua 

grande suscetibilidade à doença e a proximidade com o homem, o cão assume 

um papel central na manutenção do ciclo da enfermidade (BRUCE, et al., 2002). 

A pele dos cães infectados passa a apresentar altos níveis de 

amastigotas, o que aumenta a chance de contaminação de outros flebotomíneos. 

Estudos com infecções experimentais em cães mostraram que o período de 

incubação pode variar de três meses a vários anos (ANDRADE, 2000). Portanto, 

é comum o fato de muitos animais infectados permanecerem assintomáticos por 

longo tempo. Esta grande variação no período de incubação interfere 

negativamente nos levantamentos epidemiológicos, bem como retarda e onera o 

estudo em animais desafiados experimentalmente. Também deve ser levado em 

consideração o fato de que muitos animais, erroneamente considerados 

assintomáticos, são oligossintomáticos que manifestam apenas sinais clínicos 

discretos da doença, que podem não ser identificados por um clínico veterinário 

pouco treinado para o diagnóstico da LVC (POOT, 2006). 

Um exame clínico detalhado pode sugerir a suspeita de LVC, 

especialmente em regiões endêmicas. Neste sentido, o exame oftálmico surge 

como um eficaz indicador diagnóstico e pode contribuir sobremaneira para a 

detecção precoce da doença, uma vez que as lesões oculares podem se 

apresentar como manifestação clínica da leishmaniose visceral (ROZE, 1986; 

SLAPPENDEL, 1988; CIARAMELLA et al., 1997; GARCIA-ALONSO et al., 1998; 

KOUTINAS et al.,1999; PEÑA et al., 2000; ROZE, 2002; BRITO et al., 2006; 

FULGÊNCIO et al., 2004; NARANJO et al., 2005; FULGÊNCIO, 2006). 

Dentre os tecidos oculares, a terceira pálpebra é um anexo ocular 

comumente acometido na LVC, e a avaliação clínica desta estrutura constitui uma 

ferramenta importante na investigação diagnóstica desta enfermidade. 

Adicionalmente a Leishmania chagasi pode ser visibilizada durante o exame 

histopatológico da terceira pálpebra, o qual também demonstra a presença de 
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inflamação crônica, indicando intensa atividade da resposta imune nos tecidos 

que compõem este anexo ocular (BRITO et al., 2010). Os atores que compõem a 

resposta imune na terceira pálpebra de cães com LVC até agora permanecem 

desconhecidos, e um estudo relativo à imunidade local durante a LVC pode 

contribuir para a compreensão da imunopatogênese da doença. 

 

 

2 Caracterização do problema 

 

 

2.1 Aspectos clínicos e oftálmicos da Leishmaniose Visceral Canina 

 

As manifestações clínicas da LVC são muito variáveis. Cães infectados 

podem desenvolver infecção sintomática grave, enquanto que outros 

permanecem assintomáticos ou oligossintomáticos. Usualmente, a infecção por 

Leishmania sp evolui para a forma crônica. Ocorrem sinais sistêmicos múltiplos 

associados à proliferação do agente no sistema fagocítico mononuclear. O 

período de incubação e a intensidade da manifestação clínica dependerão da 

imunocompetência do hospedeiro vertebrado (SLAPPENDEL, 1988; FEITOSA et 

al., 2000). 

Linfadenopatia foi observada em 90% dos casos e lesões cutâneas em 

89% (SLAPPENDEL, 1988; CIARAMELLA et al., 1997), estas caracterizadas por 

dermatite esfoliativa seca, úlceras, alopecia difusa e periocular (CIARAMELLA et 

al.; 1997). Outros sintomas frequentemente observados incluem perda de peso, 

alterações na deambulação, esplenomegalia e onicogrifose. Podem também estar 

presentes atrofia dos músculos mastigatórios, diarreia, epistaxe e hipertermia. 

Nos estágios terminais da doença podem ocorrer sinais de insuficiência renal, 

anorexia, poliúria, polidipsia e vômito (POOT, 2006). 

A frequência com que as alterações oculares se manifestam no curso 

clínico da LVC é consideravelmente alta (GARCIA-ALONSO et al., 1998). A 

prevalência dos sinais oculares na LVC foi descrita em estudos clínicos numa 

variação de 16% a 80% (SLAPPENDEL, 1988; MOLLEDA et al., 1993; 
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CIARAMELLA et al., 1997; KOUTINAS et al.,1999; PEÑA et al., 2000). Embora 

ocorram concomitantemente a outros sinais sistêmicos, as oftalmopatias podem 

constituir a primeira alteração aparente da LVC (ROZE, 1986; CIARAMELLA et 

al., 1997; PEÑA et al., 2000; ROZE, 2002; FULGÊNCIO et al., 2004; 

FULGÊNCIO, 2006). Alguns autores verificaram que a doença ocular pode se 

apresentar de forma uni ou bilateral e, ainda, induzir a mais de uma alteração no 

mesmo olho (PEÑA et al., 2000; BRITO, et al., 2006). 

As lesões oftálmicas podem acometer tanto o bulbo ocular quanto seus 

anexos. Entende-se por bulbo ou globo ocular a víscera esférica localizada na 

fossa orbital, preenchida por fluido, e que comporta as túnicas oculares fibrosa, 

vascular e nervosa. A túnica fibrosa refere-se à córnea e esclera, enquanto que 

as túnicas vascular e nervosa referem-se à úvea e à retina, respectivamente. Os 

anexos oculares compreendem a órbita, sistema lacrimal, conjuntiva, pálpebras e 

terceira pálpebra (TP) ou membrana nictitante (SAMUELSON, 2007) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Esquema anatômico do olho e anexos oculares do cão. (A) Bulbo ocular 
canino. A túnica fibrosa está representada pela córnea e esclera (esclerótica); 
a túnica vascular está representada pela íris, corpo ciliar e coróide; a túnica 
nervosa está representada pela retina. (B) Anexos oculares de um cão. As 
estruturas 1, 2, 3, 4, 8 e 9 são anexos cutâneos e glândulas que pertencem 
às pálpebras. As estruturas 5 e 7 referem-se às glândulas lacrimais principal 
e da terceira pálpebra, respectivamente. A estrutura 6 compreende a terceira 
pálpebra. O tecido de revestimento da terceira pálpebra, da face bulbar das 
pálpebras, e da porção rostral do globo ocular é a conjuntiva. 

Fonte: Adaptado de www. http://www.pascal.com.br; STADES et al. (2007). 

Coróide 

Corpo ciliar 

A B 
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A terceira pálpebra, também denominada membrana nictitante, é uma 

estrutura móvel, localizada entre a córnea e a pálpebra, na porção nasal do saco 

conjuntival inferior. A musculatura que controla a TP é vestigial no cão e a 

membrana se movimenta passivamente em direção temporal superior sobre o 

olho quando este é retraído pelo músculo retrator do bulbo. A posição da terceira 

pálpebra também é parcialmente determinada pelo tônus simpático dos músculos 

lisos da órbita. A TP é constituída por uma estrutura de cartilagem hialina, por 

uma glândula lacrimal, por cobertura conjuntival sobre as superfícies bulbar e 

palpebral e por folículos linfoides superficiais sob o epitélio conjuntival (SLATTER, 

2005). SAMUELSON (2007) definiu a TP como uma grande dobra da conjuntiva 

que se projeta do canto medial, sustentada por uma placa cartilaginosa hialina em 

formato de T, cuja porção profunda é envolvida pela glândula lacrimal da terceira 

pálpebra (Figura 2A). 

Histologicamente, o estroma da TP contém tecido conjuntivo fibroso, 

linfoide e glandular. As superfícies anterior (palpebral) e posterior (bulbar) são 

cobertas por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado (SAMUELSON, 

2007). Células caliciformes estão presentes de forma abundante no epitélio da 

conjuntiva da TP, especialmente na superfície palpebral. Nesta, o epitélio 

conjuntival forma saculações e estruturas semelhantes a criptas, enquanto que na 

superfície bulbar da TP o epitélio é mais liso (UMEDA et al., 2010) (Figura 2B). 

Agregados linfoides, ou folículos linfoides, podem ser visibilizados na 

substância própria. O tecido linfoide conjuntival está adjacente ao “epitélio 

conjuntival folículo-associado”, no qual não há células caliciformes, mas células 

captadoras de antígenos conhecidas como células M. A ultraestrutura destas 

células, contudo, não é idêntica àquela descrita para as células M de outros 

tecidos linfoides associados às mucosas (SAMUELSON, 2007). 

A conjuntiva que compõe a TP é contígua à conjuntiva palpebral e 

bulbar, e compartilha muitas funções com estas estruturas. Este tecido permite a 

mobilidade da membrana nictitante sobre a superfície ocular, produz parte da 

camada mucosa do filme lacrimal e também atua como barreira contra 

microorganismos e corpos estranhos (SAMUELSON, 2007). 
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A glândula lacrimal da terceira pálpebra (GLTP) canina é mista, ou 

seja, seromucosa e localiza-se na base da cartilagem hialina, junto à superfície 

bulbar da terceira pálpebra (SAMUELSON, 2007). Esta estrutura pode contribuir 

com 30% a 50% do filme lacrimal pré-corneano e sua remoção ou destruição 

resulta em níveis variados de redução da produção lacrimal (SLATTER, 2005). 

Histologicamente, as glândulas lacrimais são constituídas por unidades 

secretórias, ductos e por tecido conjuntivo de sustentação (DUGAN et al., 1992; 

CORMACK, 1996). Os componentes epiteliais caracterizados por ductos e 

unidades secretórias compõem o parênquima glandular (Figura 3A). Inúmeras 

estruturas acinares de lúmens reduzidos podem ser observadas ao redor do 

segmento tubular (ALEXANDRE-PIRES et al., 2008). O tecido conjuntivo, vasos 

sanguíneos e fibras nervosas constituem o estroma glandular (CORMACK, 1996; 

ALEXANDRE-PIRES et al., 2008). A presença de gordura interlobular, de raros 

plasmócitos e linfócitos é considerada normal GLTP canina (KASWAN et al., 

1984) (Figura 3B). 
Além destas características, destacam-se como funções da terceira 

pálpebra, a produção de fluido para o filme lacrimal pré-corneano, a distribuição 

A B 

* 

FIGURA 2 – Morfologia ocular. (A) Desenho esquemático da superfície ocular mostrando 
a terceira pálpebra canina (1), com a cartilagem em forma de T (2) e a 
glândula lacrimal da terceira pálpebra (3) ancorada na base da cartilagem. 
(B) Fotomicrografia da terceira pálpebra, evidenciando epitélio conjuntival 
palpebral (seta cheia) e bulbar (seta vazada), estroma (estrela) e cartilagem 
(asterisco). Objetiva de 5x, HE. 

Fontes: Adaptado de STADES et al. (2007). 
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FIGURA 3 – Fotomicrografia da glândula lacrimal da terceira pálpebra do cão. (A) 
Arquitetura glandular normal. Objetiva de 5x. HE. (B) Detalhe de A 
evidenciando a arquitetura acinar (seta) e esparsos linfócitos e plasmócitos 
intersticiais (cabeça de seta). Objetiva de 100x. HE. 
Fonte: Adaptado de NARANJO et al. (2005). 

do filme lacrimal sobre a superfície ocular e a proteção física da córnea. As 

enfermidades da terceira pálpebra podem provocar um aumento da exposição 

corneana, dessecação e trauma corneano, ceratite, conjuntivite e diminuição da 

produção lacrimal (SAMUELSON, 2007). 

 

 

  

 

 

As alterações clínicas encontradas na terceira pálpebra de cães com 

LVC caracterizam-se por conjuntivite e dacrioadenite. A inflamação da conjuntiva 

tem sido apontada como condição comum em cães com LV, sendo caracterizada 

por hiperemia conjuntival, quemose difusa e exsudação purulenta (SLAPPENDEL, 

1988; MOLLEDA et al., 1993; KOUTINAS et al., 1999). A conjuntiva é uma 

estrutura rica em tecido linfoide, com função imunológica essencial para a higidez 

ocular (GELATT, 2007). Acredita-se que, por estas características, esta seja 

frequentemente envolvida na LVC, sendo apontada, por diversos autores como a 

estrutura ocular mais acometida pela doença (ROZE, 1986; SLAPPENDEL, 1988; 

MOLLEDA et al, 1993; KOUTINAS et al, 1999; FULGÊNCIO et al., 2004; BRITO 

et al., 2006). 

Alterações envolvendo o aparato lacrimal na LVC têm sido descritas 

por alguns autores. FAURE-BRACK (1933) e NATTAN-LARRIER e GUIMARD 

(1935) descreveram a presença do parasita na lágrima de animais infectados. 

A B 
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KOUTINAS et al. (1999), FULGÊNCIO et al. (2005) e ROZE (1986) relataram a 

ceratoconjuntivite seca (CCS) em cães infectados por Leishmania infantum e L. 

chagasi. ROZE (1986) citou três possíveis teorias envolvendo a patogenia CCS 

em cães infectados pela Leishmania. A primeira refere-se à destruição direta da 

glândula pelo parasito, associada com a acentuada inflamação; a segunda, 

devido à obstrução dos ductos das glândulas pelo processo inflamatório adjacente 

e, finalmente, a diminuição do reflexo de secreção lacrimal por hipoestesia 

corneana devido a lesões na córnea. 

 

 

2.2 Alterações histopatológicas na Leishmaniose Visceral Canina  

 

Apesar da LVC ser uma doença sistêmica severa, poucos estudos 

descreveram detalhadamente as características histopatológicas dos diferentes 

sistemas acometidos pelo parasita. Algumas pesquisas acerca das lesões em 

órgãos específicos, como pele, linfonodos, baço, fígado, rim e tecido 

musculoesquelético vêm sendo realizadas (MARTÍNEZ-MORENO et al., 1995; 

TAFURI et al., 1996; COSTA et al., 2000; VAMVAKIDIS et al., 2000; BLAVIER et 

al. 2001; AGUT et al. 2003; ALEXANDRE-PIRES et al., 2006; GIUNCHETTI et al., 

2006; LAGE et al., 2007; GIUNCHETTI et al., 2008a; GIUNCHETTI et al., 2008b). 

De acordo com GIUNCHETTI et al. (2006), as alterações microscópicas teciduais 

na LVC são provavelmente determinadas pelo tipo de resposta imune do 

hospedeiro. 

A pele é considerada um importante compartimento reservatório para o 

parasita em cães sintomáticos e assintomáticos, e a alta taxa de parasitas 

encontrada neste tecido em animais infectados justifica o papel dos cães na 

transmissão da leishmaniose visceral (DEANE & DEANE, 1962, ABRANCHES et 

al.,1991). As alterações histopatológicas cutâneas consistem em infiltrado 

inflamatório difuso na derme, e variados números de plasmócitos, macrófagos 

parasitados ou não por amastigotas de L. chagasi, linfócitos e neutrófilos isolados 

(TORRES, 1941; SANTOS et al., 2004; SOLANO-GALLEGO et al., 2004). 

A linfadenomegalia é um sinal clínico frequentemente descrito na LVC, 

e seus aspectos histopatológicos compreendem hipertrofia e hiperplasia das 
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zonas cortical e medular do linfonodo (KEENAN et al., 1984; TAFURI et al., 2001; 

LIMA et al., 2004). Para GIUNGHETTI et al. (2008a) a hipertrofia/hiperplasia 

cortical esta associada à ausência de sinais clínicos e a atrofia cortical à cães 

sintomáticos. Entretanto, LIMA et al. (2004) não observaram uma associação 

entre lesões específicas nos linfonodos e a intensidade dos sinais clínicos. 

Estudando o baço de cães infectados, ALEXANDRE-PIRES et al. (2006) 

associaram a esplenomegalia ao aumento do número de monócitos, macrófagos 

e fibras reticulares, e às alterações na estrutura microvascular esplênica. 

As alterações histopatológicas no fígado de camundongos e do homem 

acometidos por LV caracterizam-se por inflamação hepática portal, com infiltrado 

de células mononucleares e hiperplasia e hipertrofia das células de Kupffer, e 

também pela presença de granulomas (ANDRADE & ANDRADE, 1966; 

GUTIERREZ et al., 1984; EL HAG et al., 1994; MANGOUD et al., 1997; 

MURRAY, 2001; GOMES-PEREIRA et al., 2004). Alterações similares foram 

também descritas em cães acometidos pela LV (BINHAZIM et al., 1993; TAFURI 

et al., 1996; TAFURI et al., 2001). Cães sintomáticos apresentaram alta 

frequência de hipertrofia e hiperplasia das células de Kupfer, além de maior 

parasitismo hepático quando comparados aos animais assintomáticos 

(GIUNCHETTI et al., 2008b). TAFURI et al. (1996) observaram, em cães 

infectados, granulomas intralobulares, cujas células predominantes consistiram de 

macrófagos parasitados e não-parasitados, células epitelióides e um pequeno 

número de linfócitos e neutrófilos. 

O envolvimento renal na LV é muito frequente em humanos e em 

caninos. Foram descritas alterações no parênquima renal compatíveis com 

glomerulonefrite, nefrite intersticial e amiloidose (COSTA et al., 2000; COSTA et 

al., 2003). Embora o parasita já tenha sido encontrado no glomérulo de cães 

infectados, o mecanismo de injúria glomerular, tanto na LV humana quanto na 

canina, tem sido atribuído à deposição de imunocomplexos no tufo glomerular 

(BRITO et al., 1974; WEISINGER  et al., 1978; TAFURI et al., 1989, COSTA et al., 

2003). 

O sistema osteoarticular frequentemente está envolvido nas lesões 

provocadas pela LVC. AGUT et al. (2003) observaram poliartrite erosiva e não 

erosiva no exame microscópico da articulação de cães infectados, e identificaram 
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amastigotas de Leishmania sp. na citologia do líquido sinovial. Outras alterações 

relevantes foram descritas por AGUT et al. (2003) e BLAVIER et al. (2001), como 

lesões proliferativas periosteais e osteólise medular e cortical. A atrofia muscular 

progressiva foi associada à polimiosite crônica caracterizada por infiltrado 

inflamatório mononuclear, formas amastigotas de Leishmania e vasculite 

neutrofílica. Adicionalmente foi constatada a presença de imunocomplexos nos 

tecidos musculares em conjunto com anticorpos séricos voltados contra as fibras 

musculares (VAMVAKIDIS et al., 2000). 

Na LVC, as lesões oculares podem ser encontradas nos diferentes 

segmentos do bulbo ocular e seus anexos, e são caracterizadas, principalmente, 

por infiltração e exsudação inflamatórias, além da presença de formas 

amastigotas do parasita permeando os tecidos oculares (MOLLEDA et al., 1993; 

GARCIA-ALONSO et al., 1996a). 

MOLLEDA et al. (1993) descreveram, no tecido conjuntival da terceira 

pálpebra, infiltrado inflamatório granulomatoso com atrofia e degeneração do 

epitélio adjacente. BRITO et al. (2010) observaram, na conjuntiva da TP, 

acentuado infiltrado inflamatório predominantemente linfoplasmocitário, raros 

neutrófilos, adelgaçamento e ulceração epitelial conjuntival. Observaram-se 

também hiperplasia das células caliciformes, metaplasia associada à ausência 

das células caliciformes e queratinização epitelial. Outras alterações 

microscópicas relevantes na terceira pálpebra foram encontradas por 

FULGÊNCIO (2006), que identificou, além da erosão focal do epitélio associada a 

infiltrado inflamatório predominantemente macrofágico, graus diversos de 

hemorragia. 

MOLLEDA et al. (1993) relataram que, externamente ao bulbo do olho, 

o processo inflamatório localiza-se mais acentuadamente no aparato lacrimal, 

sendo caracterizado por infiltração focal e difusa, necrose generalizada do 

epitélio, abundante quantidade de linfócitos e plasmócitos no tecido conectivo, 

além da presença de formas amastigotas de Leishmania sp. no interior de 

macrófagos. Depósitos de imunocomplexos, distribuídos difusamente por todo o 

conduto lacrimal, encontraram-se entre as condições também relatadas (GARCIA-

ALONSO et al., 1996a). 
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NARANJO et al. (2005) estudaram as glândulas envolvidas na 

produção lacrimal e a possível patogenia da ceratoconjuntivite seca em cães com 

leishmaniose. Estes autores classificaram a inflamação na GLTP como 

granulomatosa. Observaram também neutrófilos em focos isolados. O infiltrado 

mononuclear observado ao redor dos ductos e das glândulas lacrimais provocava 

dilatação e acúmulo de secreção nestas estruturas. Segundo estes autores, esta 

seria a principal causa de CCS em cães com leishmaniose visceral. 

De acordo com BRITO et al. (2010), atrofia focal ou difusa de ácinos 

serosos e mucosos, e exsudato celular linfoplasmocitário foram as principais 

alterações encontradas na GLTP. Segundo o mesmo autor, a atrofia era mais 

evidente quando contígua ao infiltrado inflamatório. FULGÊNCIO (2006) observou 

extensão do infiltrado entremeando as glândulas lacrimais de forma difusa e em 

alguns casos constatou disposição periglandular do infiltrado associado à 

dilatação dos ductos das glândulas lacrimais. 

BRITO et al. (2010) e NARANJO et al. (2005) encontraram formas 

amastigotas de Leishmania sp. na conjuntiva e GLTP por meio de avaliação 

histopatológica. Não obstante a constatação de formas amastigotas de 

Leishmania na microscopia de rotina, a sua identificação pode ser dificultada pela 

baixa população parasitária. Entretanto pela técnica de imunoistoquímica, há real 

possibilidade de visibilização de amastigotas de Leishmania sp. em locais menos 

factíveis de se encontrar estes parasitos (TAFURI et al., 2004). A 

imunoistoquímica também tem sido utilizada com o propósito de se estudar os 

mecanismos envolvidos na patogenia da LVC (PUMAROLA et al., 1991; 

FERRER, 1999; GARCIA-ALONSO et al., 1996a). 

BRITO et al. (2010), avaliando a frequência de imunomarcação para 

formas amastigotas nos tecidos oculares constatou que a conjuntiva da TP e a 

GLTP foram, dentre todos os tecidos analisados, os mais parasitados, seguidos 

pela túnica fibrosa e pela úvea anterior. Afirmou ainda que, em alguns casos, a 

presença do parasito ocorreu independente da presença de lesões oftálmicas e, 

em outros, mesmo mediante oftalmopatias, não foram observadas formas 

amastigotas nos tecidos oculares. Diferentemente, PEÑA et al. (2008) 

encontraram associação entre os sinais clínicos oculares e a presença de 

parasitas. 
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2.3 Aspectos imunológicos gerais na Leishmaniose Visceral Canina 

 

A resposta imunológica desencadeada por um agente infeccioso é 

dependente de vários fatores, como a antigenicidade do microorganismo, carga 

parasitária e características do sistema imunológico do hospedeiro (SANTOS-

GOMES et al., 2002). Estes fatores determinam o desenvolvimento dos 

mecanismos patogênicos, das lesões e, consequentemente, dos sinais clínicos no 

animal doente (EZQUERRA, 2001). 

A resposta imune na infecção causada por Leishmania chagasi está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento da doença, assim como as 

manifestações clínicas observadas na leishmaniose visceral. Em humanos e 

camundongos, a incapacidade de ativação dos macrófagos para destruir a 

Leishmania foi apontada como a principal causa do desenvolvimento da doença, 

culminando com a multiplicação e disseminação do parasita, e o envolvimento de 

múltiplos órgãos, como medula óssea, linfonodos, baço e fígado (BACELAR e 

CARVALHO, 2005). 

Autores como PINELLI et al. (1994), PINELLI et al. (1995), CARDOSO 

et al. (1998), DE LUNA et al. (1999), SOLANO-GALLEGO et al. (2000) e 

SANTOS-GOMES et al. (2002) associaram a forma clínica grave da LVC a 

alterações imunológicas envolvendo linfócitos T, como a ausência de resposta do 

tipo Th1 contra antígenos da Leishmania, diminuição do número de células T no 

sangue periférico, ausência da produção de interferon gamma (IFN-γ) e de 

interleucina 2 (IL-2) pelas células mononucleares do sangue periférico (PBMC). 

Adicionalmente, altos títulos de anticorpos anti-Leishmania, os quais não são 

imunoprotetores, foram detectados em animais sintomáticos (ABRANCHES et al., 

199; 1PINELLI et al., 1994; MARTINEZ-MORENO et al., 1995). 

A resistência à LVC foi associada à ativação de células Th1 produtoras 

de IFN-γ, IL-2 e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (PINELLI et al., 1994; 

PINELLI et al., 1995). O principal mecanismo efetor envolvido na resposta imune 

protetora em cães infectados com L. infantum é a ativação de macrófagos por 

IFN-γ e TNF-α para destruir as formas amastigostas intracelulares, pela via óxido 

nítrico L-arginina (VOULDOUKIS et al., 1996). 
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A função da interleucina 12 (IL-12) em induzir e manter a resposta Th1 

foi pouco estudada na LVC. A expressão simultânea de IL12p40, IL-2 e IFN-γ foi 

observada em cães experimentalmente infectados com L. infantum, indicando que 

estas citocinas estão envolvidas no retardo do estabelecimento da doença nestes 

animais (SANTOS-GOMES et al., 2002). A IL-12 aumentou a produção de IFN-γ 

pelas PBMC de cães com LV sintomática experimental ou natural, o que faz desta 

citocina uma provável candidata para a citocinoterapia na LVC (STRAUSS-AYALI 

et al., 2005). A IL-12 também foi detectada em células de linfonodos de cães 

protegidos contra L. infantum após imunização com vacina recombinante anti-

Leishmania (RAMIRO et al., 2003). 

O papel das citocinas do tipo Th2 na LVC ainda não está totalmente 

estabelecido. Enquanto que na infecção humana por L. chagasi a produção de 

interleucina 10 (IL-10) correlacionou-se positivamente com a doença ativa 

(GHALIB et al., 1993), dados sobre o envolvimento desta citocina na LVC são 

controversos. Evidências de respostas mistas do tipo Th1 e Th2 foram descritas 

em cães sintomáticos, por ocasião da observação da expressão de IL-2, IFN-γ e 

IL-10 por PBMC antígeno-estimuladas. Contudo, enquanto que a expressão de IL-

2 e IFN-γ predominou nos cães assintomáticos, o desenvolvimento da infecção 

sintomática não pôde ser relacionado à expressão de IL-10 (SANTOS-GOMES et 

al., 2002; CHAMIZO et al., 2005). PINHEIRO et al. (2005) estudando cães 

sintomáticos, detectaram a expressão de IL-10 por PBMC estimuladas com 

antígeno de L. chagasi. Em contrapartida, BARBIÉRI (2006) citou que pequenas 

concentrações desta citocina foram encontradas no sobrenadante de PBMC de 

cães oligossintomáticos, enquanto que concentrações indetectáveis foram 

observadas em animais assintomáticos. Embora a IL-10 e o fator de necrose 

tumoral beta (TGF-β) secretados por células T reguladoras CD4+ CD25+ tenham 

sido associados à leishmaniose em camundongos BALB/c e humanos, o 

envolvimento destas células na LVC inda não está totalmente esclarecido 

(BARBIÉRI, 2006). 

A expressão de interleucina 4 (IL-4) não foi observada em PBMC 

isoladas de cães assintomáticos (CHAMIZO et al., 2005). Em cães sintomáticos, a 

expressão desta citocina foi observada em PBMC mitógeno-estimuladas (PINELLI 

et al., 1999) e também foi encontrada em aspirados de medula óssea de cães 
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com sintomas severos (QUINNELL et al., 2001). Níveis significativos de IL-4 

foram detectados em sobrenadantes de PBMC antígeno-estimuladas, 

provenientes de cães sintomáticos; ao contrário do observado nos sobrenadantes 

provenientes de animais assintomáticos (PINHEIRO et al.; 2005). 

Alguns estudos demonstraram o envolvimento dos linfócitos T CD8+ na 

resistência à LVC. Estes linfócitos foram detectados em cães assintomáticos 

experimentalmente infectados por L. infantum, mas não o foram em animais 

sintomáticos, o que sugere que a lise direta de macrófagos infectados pelos 

linfócitos T citotóxicos representa um mecanismo efetor adicional para a 

resistência à LVC (PINELLI et al., 1995). Em cães naturalmente infectados pela L. 

infantum, uma redução tanto da população de linfócitos T CD4+ quanto CD8+ foi 

observada, e o repovoamento por estas células ocorreu após tratamento com 

drogas leishmanicidas (BOURDOISEAL et al., 1997). GIUNGHETTI et al. (2006) e 

GIUNGHETTI et al.(2008a) encontraram correlação positiva entre a presença de 

células T CD8+ nos linfonodos e a carga parasitária na pele de cães infectados, 

sendo que os maiores níveis de células T CD8+ foram observados em linfonodos 

de animais com o maior grau de parasitismo cutâneo. Tal observação sugere que, 

estes linfócitos, podem apresentar um status de ativação distinto durante a LVC, 

possivelmente associado à atividade celular imunossupressora ou 

imunomoduladora.  

MANCIANTI et al.(1995) mostraram que em casos de leishmaniose, 

confirmados parasitologicamente, anticorpos específicos para Leishmania sempre 

são detectados. Embora a concentração de anticorpos pareça se correlacionar 

positivamente com a carga parasitária, os anticorpos provavelmente não exercem 

importante papel em debelar a infecção ou em estabelecer imunidade frente a 

uma nova infecção. Além disso, foi bastante evidenciada a participação de 

imunocomplexos na patogenia das lesões encontradas na LVC. O depósito de 

IgG, especialmente ao longo da parede vascular dos capilares renais de cães 

com LV, foi observado por POLI et al. (1991), NIETO et al. (1992) e COSTA et al. 

(2000). 

As subclasses IgG1 e IgG2 vêm sendo utilizadas como o indicadores 

mais adequados do status da LVC que a IgG total (DEPLAZES et al., 1995). Uma 

correlação direta entre a indução de altos níveis de anticorpos IgG1 antígeno-
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específicos e a apresentação de sinais clínicos em cães infectados por L. 

infantum foi demonstrada, enquanto que anticorpos IgG2 foram associados com 

infecção assintomática (NIETO et al., 1999). Contudo, estes resultados não 

corroboram outros estudos nos quais cães com resposta do tipo Th1 exibiram 

resposta imune humoral polimórfica, com títulos variando de negativos a positivos 

para IgG1 e IgG2 (SOLANO-GALLEGO et al., 2000; BOURDOISEAL et al., 1997). 

Dados mais recentes também mostraram alta expressão de IgE, acompanhada de 

IgG1, em cães sintomáticos de diferentes áreas endêmicas, o que abre 

perspectivas de seu potencial uso como marcadores de doença ativa (ALMEIDA 

et al., 2005; INIESTA et al., 2005). 

A ocorrência de autoanticorpos também foi descrita na LVC, os quais 

podem agir contra hemácias, plaquetas, proteínas nucleares; e também podem 

estar envolvidos nas polimiosites e artrites associadas à LVC (BRANDONISIO et 

al., 1990; CIARAMELLA et al., 1997; VAMVAKIDIS et al., 2000; AGUT et al., 

2003). 

 

 

2.3.1 Aspectos imunológicos da TP na LVC 

 

A despeito dos poucos dados disponíveis na literatura sobre a 

imunologia específica da TP, a maioria das conclusões sobre o status imune 

nesta estrutura advém de extrapolações da imunologia da conjuntiva e da 

glândula lacrimal. O tecido conjuntival é repleto de células dendríticas CD1+ e 

macrófagos, os quais atuam como sentinelas, protegendo o olho de patógenos. 

Também há uma população residente de células CD8+ localizadas entre o epitélio 

e a substância própria. A função destas células não está completamente clara, 

contudo concebe-se que estão envolvidas com a regulação da resposta imune. 

Células CD4+ e linfócitos B são normalmente encontrados em pequenos números 

(BIROS, 2007). 

Os linfócitos presentes nas membranas mucosas formam um sistema 

imune comum denominado tecido linfoide associado à mucosa. A glândula 

lacrimal, o tecido linfoide associado à conjuntiva e o tecido linfoide associado à via 

de drenagem lacrimal também formam um grupo imunologicamente funcional na 
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mucosa ocular, chamado tecido linfoide associado ao olho. O tecido linfoide 

associado à conjuntiva é dividido em duas formas, um tecido linfoide organizado, 

onde linfócitos estão em folículos, e um tecido linfoide difuso (GILGER, 2008). 

Nos folículos linfoides, o antígeno é capturado do ambiente pelo 

epitélio sobrejacente associado ao folículo e é apresentado aos linfócitos T naive 

por células apresentadoras de antígeno. Isto leva à ativação e à proliferação 

linfocitária e à diferenciação desses linfócitos em células efetoras. Os linfócitos 

ativados deixam o folículo e migram para os vasos linfáticos aferentes, para a 

corrente sanguínea e, eventualmente, para órgãos efetores como a glândula 

lacrimal e a conjuntiva (KNOP e KNOP, 2005a; KNOP e KNOP, 2005b). As 

células, efetoras da imunidade das mucosas estão distribuídas pelo tecido linfoide 

difuso que está disperso ao longo da maioria das membranas mucosas e suas 

glândulas associadas. Estas células consistem de plasmócitos, linfócitos, células 

dendríticas e macrófagos, os quais atuam como sentinelas, protegendo o olho de 

patógenos (GILGER, 2008; BIROS, 2007). 

Os plasmócitos na mucosa contribuem para a imunidade humoral, por 

meio de produção específica de imunoglobulinas, um dos principais mecanismos 

efetores da resposta imune local. As imunoglobulinas passam através do epitélio 

sobrejacente com o auxílio de moléculas transportadoras epiteliais denominadas 

componente secretório. Plasmócitos secretores de IgA predominam na glândula 

lacrimal, sendo esta imunoglobulina liberada no filme lacrimal e na superfície 

ocular. A glândula lacrimal possui uma mistura de plasmócitos IgA positivos e 

linfócitos no esparso tecido conectivo presente entre os ácinos secretórios. Tanto 

a glândula lacrimal quanto a conjuntiva estão envolvidos na produção de IgA 

secretório (KNOP e KNOP, 2005a; KNOP e KNOP, 2005b). 

Os linfócitos localizados na camada basal do epitélio e na lâmina 

própria da conjuntiva e da glândula lacrimal são, predominantemente, células T 

CD8 supressoras/citotóxicas e poucas células T CD4 e linfócitos B. As células T 

CD8 provavelmente promovem um microambiente imunossupressor. Os linfócitos 

CD4 que tiveram seu primeiro contato com o antígeno monitoram a região e, 

quando expostos novamente a partícula antigênica, migram para o linfonodo, 

sofrem expansão clonal e ativação (GILGER, 2008, BIROS, 2007). Enquanto que 

as células CD8+ são o tipo predominante na superfície ocular como resposta 
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imune eferente, tanto as células B quanto as CD4+ aumentam em número 

durante a inflamação conjuntival (BIROS, 2007). 

A tolerância imunológica, embora não esteja bem descrita na mucosa 

ocular, é a indução ativa de não resposta imunológica aos antígenos presentes 

nas superfícies mucosas hígidas. Um fenômeno similar, nominado desvio imune 

associado à câmara anterior, existe para proteger a câmara anterior de 

estimulação antigênica e de uma resposta inflamatória descontrolada 

(STREILEIN, 2003). EGAN et al. (2000) demonstraram no camundongo que uma 

potente tolerância imunológica pode ser adquirida pela exposição do antígeno 

ovalbumina através da mucosa conjuntival. Estes autores constataram que após 

um período de dez dias de inoculação contínua do antígeno, as células T 

albumino-específicas tornaram-se refratárias, indicando ausência de reação in 

vivo. 

O microambiente imunossupressor da superfície ocular provavelmente 

ocorre devido à presença de substâncias como o fator de necrose tumoral beta 

(TGF-β), FAS-ligante, peptídeo intestinal vasoativo, hormônio estimulador de 

melanócito-alfa, lipocalina e angiogenina (KNOP E KNOP, 2007; CURSIEFEN, 

2007). O IgA secretório ocular, que é continuamente depositado na superfície 

ocular pelo filme lacrimal, também contribui para o privilégio imune da superfície 

ocular por prevenir a invasão de microorganismos (KNOP E KNOP, 2007). Se a 

tolerância imunológica é prejudicada por dano ao epitélio ou diminuição na 

produção de IgGA, citocinas inflamatórias são produzidas, podendo resultar em 

um acesso descontrolado aos antígenos pelo sistema imunológico (GILGER, 

2008). 

São pontuais os estudos que abordam especificamente a imunologia 

da TP. A literatura evidencia que a presença de células do sistema imune no 

interstício dos tecidos que compõem a TP pode determinar esta estrutura como 

um dos tecidos linfoides associados ao olho (STOECKLHUBER et al., 2004; 

REHOREK et al., 2005). ALEXANDRE-PIRES et al. (2008) avaliaram o fenótipo 

de linfócitos na TP de cães hígidos por citometria de fluxo e encontraram três 

padrões diferentes de população linfocitária. O primeiro foi denominado citotóxico, 

no qual o número de células T CD3+ CD8+ foi maior que o de células CD3+ 

CD4+. Um segundo padrão caracterizou-se por um número de células CD3+ 



18 
 

CD4+ maior que as CD3+CD8+. Finalmente, o terceiro padrão apresentou 

quantidades similares dos dois fenótipos linfocitários, sendo então denominado 

padrão intermediário. 

A glândula lacrimal é aceita como parte do sistema imune, uma vez 

que a IgA foi detectada como a imunoglobulina predominante no fluido lacrimal 

(CHODIRKER e TOMASI, 1963; KÜHL, 1971). IgA e componente secretório foram 

identificados na glândula lacrimal normal e conjuntiva de diversas espécies. 

Células B, T e macrófagos também são encontrados no tecido lacrimal hígido 

(KNOP e KNOP, 2005; BIROS, 2007). A função destas células é pouco 

conhecida, mas parecem fazer parte da resposta imune adaptativa aferente e 

eferente (BIROS, 2007). 

Os estudos que abordaram o perfil celular e humoral na infecção por 

Leishmania em diversos tecidos vêm enriquecendo o conhecimento sobre as 

particularidades da imunidade nesses sítios. Contudo, informações obtidas 

nesses estudos podem ter aplicação limitada na compreensão do processo que 

envolve a leishmaniose ocular, dadas as características particulares da resposta 

imune nos tecidos oculares (CASPI, 2006). 

O mecanismo que explica a presença de formas amastigotas da 

Leishmania sp. nos tecidos oculares ainda é desconhecido (GARCIA-ALONSO et 

al., 1996a). Admite-se que o parasita seja carreado para a córnea por células 

apresentadoras de antígenos (SAINT ANDRÉ MARCHAL et al., 1997). A principal 

população de células mononucleares na superfície ocular é representada pelas 

células de Langerhans, as quais têm a função de apresentar antígenos a linfócitos 

(WU & ZHANG, 1991; BIELORY, 2000). Desta forma, pode-se sugerir a 

participação destas células na iniciação dos eventos que levam a determinadas 

lesões oculares na LVC. 

Considerando que as lesões provocadas pela LVC estão 

caracteristicamente associadas à hiperglobulinemia, à formação de anticorpos 

homólogos e à deposição generalizada de imunocomplexos, foi sugerido que, a 

despeito das lesões determinadas por parasitismo ocular direto, a uveíte 

leishmaniose-induzida também poderia ter uma base imunomediada 

(SLAPPENDEL, 1988; BRANDONISIO et al., 1990; GARCIA-ALONSO et al., 

1996a; KOUTINAS et al., 1999). Destarte, estudos utilizando o humor aquoso vêm 
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sendo realizados com o objetivo de se esclarecer os fenômenos imunológicos no 

ambiente intraocular quando existe a infecção por Leishmania sp. (GARCIA-

ALONSO et al., 1995; GARCIA-ALONSO et al., 1996b; BRITO et al., 2006). 

Na terceira pálpebra, um tecido composto principalmente por conjuntiva 

e glândula lacrimal, a imunopatologia das lesões provocadas na Leishmaniose 

visceral ainda não foi alvo de estudo. O estudo da imunologia deste anexo ocular 

abrange, em muitos aspectos, a abordagem da imunologia da conjuntiva ocular. 

Por tratar-se de uma membrana mucosa, os aspectos imunológicos que a 

envolvem determinam especialmente a proteção da superfície ocular contra a 

invasão de patógenos externos. Contudo, no caso da Leishmania sp., o acesso à 

conjuntiva ocular se dá, provavelmente, via macrófagos parasitados advindos da 

corrente sanguínea. Considerando a frequência e a intensidade com que este 

tecido está envolvido nas lesões provocadas pela LVC, o mecanismo de resposta 

à presença deste microorganismo na conjuntiva é desconhecido e carece de 

estudo. 

 

 

3 Justificativa e objetivos 

 

O estudo da resposta imune do hospedeiro frente à Leishmania 

(leishmania) chagasi proporciona conhecimentos que podem contribuir para o 

desenvolvimento de alternativas terapêuticas e profiláticas para a LVC. 

Considera-se importante o estudo da imunopatologia envolvida na leishmaniose 

ocular, sobretudo em um dos tecidos oculares mais acometidos, a terceira 

pálpebra. Assim, este estudo teve como objetivo descrever as lesões 

microscópicas, a carga parasitária e a expressão de diferentes marcadores 

linfocitários e de subclasses de IgG na TP de cães naturalmente infectados por 

Leishmania (Leishmania chagasi). 
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CAPÍTULO 2 - IMUNOMARCAÇÃO DE Leishmania sp. E ASPECTOS 

HISTOLÓGICOS NA TERCEIRA PÁLPEBRA DE CÃES NATURALMENTE 

INFECTADOS POR Leishmania (leishmania) chagasi. 

 
RESUMO 
 

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença que envolve lesões 
multissistêmicas, e dentre os vários tecidos acometidos, a terceira pálpebra está 
frequentemente envolvida. Este anexo ocular tem sido alvo de estudo tanto para a 
elucidação da patogênese da doença quanto para o avanço diagnóstico. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar as alterações microscópicas presentes 
na terceira pálpebra de cães naturalmente infectados por Leishmania chagasi e 
realizar a imunodetecção do parasita. Vinte e seis amostras de terceira pálpebra 
de cães sintomáticos foram avaliadas à coloração de HE e à imunoistoquímica 
com soro de cão positivo para Leishmania sp. A principal alteração observada na 
conjuntiva da terceira pálpebra foi infiltração inflamatória predominantemente 
linfoplasmocitária, com células de Mott e histiócitos parasitados permeando a área 
de exsudação. Adicionalmente, perda de estratificação e ulceração epitelial, 
rarefação ou hiperplasia de células caliciformes foram achados costumazes. Na 
glândula lacrimal da terceira pálpebra, o mesmo padrão inflamatório foi 
observado, acompanhado frequentemente de atrofia acinar e dilatação dos ductos 
secretórios. A imunoistoquímica revelou parasitismo em todas as amostras, em 
diferentes intensidades. 
 
Palavras-chave: Cão, conjuntiva, glândula lacrimal, leishmaniose visceral canina, 
olho. 
 
 
 
HYSTOPATHOLOGY AND Leishmania sp. IMMUNOSTAINING IN THIRD 

EYELID OF Leishmania (Leishmania) chagasi NATURALY INFECTED DOGS. 

 
ABSTRACT 
 
Canine visceral leishmaniasis (CVL) is disease with multisystemic injuries, and 
among the various tissues affected, the third eyelid (TE) is often involved. This 
ocular adnexa has been studied for the leishmaniasis pathogenesis elucidation 
and for diagnosis advance. This study aimed to carry out the parasite 
immunodetection and evaluating microscopic lesions in TE of Leishmania 
(leishmania) chagasi naturally infected dogs. Twenty-six TE samples from infected 
dogs were submitted to histologic evaluation and to immunohistochemistry for 
Leishmania sp. The main lesion observed in the third eyelid conjunctiva (TEC) was 
lymphoplasmacytic inflammation, Mott cells and parasitized histiocytes. 
Additionally, were often found loss of epithelial stratification, ulceration, goblet cells 
thinning or hyperplasia. In the third eyelid lacrimal gland (TELG) was observed the 
same inflammatory pattern, often accompanied by acinar atrophy and secretory 
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ducts dilatation. Immunohistochemistry revealed parasitism in all samples, in 
different intensities. 
 
Keywords: Dog, canine visceral leishmaniasis, conjunctiva, eye, lacrimal gland. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo Leishmaniose Visceral (LV) é utilizado para denominar uma 

variedade de manifestações mórbidas causadas por alguns protozoários do 

gênero Leishmania. Considerada uma zoonose de grande importância para a 

saúde pública, no Brasil a LV tem como agente etiológico a Leishmania chagasi, 

cujos reservatórios são principalmente roedores e canídeos. Na medicina 

veterinária a Leishmania chagasi assume grande importância não somente por 

estar incluída no grupo zoonótico da LV, mas também pela doença crônica e 

severa que promovem em cães, a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) (POOT, 

2006). 

Embora a LVC seja conhecida como uma doença sistêmica severa, 

existem poucos estudos descrevendo as características histopatológicas dos 

distintos tecidos do hospedeiro parasitado (GIUNCHETTI et al., 2006). De modo 

geral, na pele, fígado e rins as alterações histológicas caracterizam-se por 

infiltrado linfoplasmocitário acentuado associado à presença de macrófagos 

parasitados (TORRES, 1941; COSTA et al., 2000; SANTOS et al., 2004; 

SOLANO-GALLEGO et al., 2004; GIUNCHETTI et al, 2006; GIUNCHETTI et al., 

2008b). 

As lesões oftálmicas abrangem tanto o bulbo como os anexos oculares. 

No âmbito dos anexos oculares, a terceira pálpebra (TP) tem sido apontada como 

uma estrutura frequentemente acometida na LVC (NARANJO et al., 2005; BRITO 

et al, 2006; FULGENCIO, 2006). Os aspectos clínicos que envolvem a TP na LVC 

abrangem principalmente a conjuntivite e a dacrioadenite. A inflamação da 

conjuntiva tem sido apontada como condição habitual em cães com LV, sendo 

caracterizada por hiperemia, quemose e exsudação purulenta (SLAPPENDEL, 

1988; MOLLEDA et al., 1993; KOUTINAS et al., 1999). Lesões envolvendo o 

aparato lacrimal também foram descritas na LVC. ROZE (1986) e FULGÊNCIO et 
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al. (2004) descreveram a redução na produção de lágrimas em cães infectados 

por L. chagasi. 

As alterações histopatológicas específicas da TP têm sido pouco 

estudadas e, na conjuntiva da terceira pálpebra (CTP), apresentam-se como 

exsudação inflamatória crônica linfoplasmocitária, adelgaçamento epitelial e 

rarefação ou hiperplasia de células caliciformes. Na GLTP, os poucos estudos são 

inconsistentes quanto ao tipo de inflamação, e apontam alterações tubuloacinares 

associadas ao infiltrado inflamatório (NARANJO et al., 2005; BRITO et al., 2006; 

FULGÊNCIO, 2006; BRITO et al., 2010). 

O exame histopatológico propicia a observação das alterações 

morfológicas provocadas pela doença e contribui para o diagnóstico 

parasitológico da LVC. Contudo, como a visibilização do parasita à histopatologia 

pode ser difícil, a imunoistoquímica (IHQ) apresenta-se como um método 

sensível, específico e seguro para o diagnóstico parasitológico da LVC, e vem 

sendo utilizada para a detecção de formas amastigotas de Leishmania sp. em 

amostras de diversos tecidos (BOURDOISEAU et al., 1997; SOLANO-GALLEGO 

et al., 2004; TAFURI et al., 2004). 

Este trabalho teve por objetivo identificar as alterações 

histomorfológicas da terceira pálpebra de cães naturalmente infectados por 

Leishmania (leishmania) chagasi, bem como identificar o parasita por meio de 

IHQ nos diferentes tecidos que compõem este anexo ocular. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados neste estudo 32 amostras de terceiras pálpebras (TP), 

sendo 26 amostras provenientes de quatorze cães naturalmente infectados com 

L. chagasi e seis amostras provenientes de quatro cães negativos para LVC e que 

constituíram o grupo controle. Das 26 amostras positivas, foram estudadas 26 

amostras de CTP e 20 de GLTP, uma vez que em seis amostras de TP não foi 

possível visibilizar a GLTP. 

A confirmação de infecção dos animais foi realizada por 

imunofluorescência indireta e exame parasitológico por citologia aspirativa da 



34 
 

medula óssea, no Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos 

do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). 

Todos os fragmentos de TP foram fixados em formol tamponado a 10% 

durante 48 horas e mantidos em álcool a 70% até o processamento e inclusão em 

parafina. Na sequência, os fragmentos foram cortados a 4µm, distendidos sobre 

lâminas histológicas e corados pela Hematoxilina-Eosina (HE). 

Para a avaliação imunoistoquímica foram confeccionados cortes de 

4µm e estes distendidos sobre lâminas histológicas eletricamente carregadas 

(Star Frost adhesive slides - Sakura Finetek Europe®, Zoeterwoude, Netherlands). 

As lâminas foram submetidas às etapas de desparafinização, hidratação e 

lavagem em água destilada. O bloqueio da peroxidase endógena (Dual 

endogenous enzyme block, DAKO®, Carpinteria, USA) foi realizado por 20 

minutos. Procedeu-se a incubação em solução de BSA a 3% por uma hora, 

seguindo-se de incubação com leite em pó a 10% (Molico® - 10g/100 ml H2O 

destilada), para bloqueio de proteínas inespecíficas. Em seguida, as lâminas 

foram incubadas com o anticorpo primário (soro de cão positivo para Leishmania 

chagasi, conforme TAFURI et al. (2004)), diluído a 1:200 em BSA 1,5%, e 

mantidas em câmara úmida por duas horas, em temperatura ambiente. Como 

anticorpo secundário utilizou-se o sistema LSAB (LSAB + System HRP, DAKO®, 

Carpinteria, USA), e para a visualização da reação, diaminobenzidina - (Stable 

DAB-PLUS liquid cromogen-substrate componentes, Diagnostic Biosystems®, 

Pleasanton, USA). Tampão TRIS pH 7,4 e água destilada foram utilizados entre 

as etapas para a lavagem das lâminas. Os cortes foram submetidos à 

contracoloração em Hematoxilina de Harris, lavagem, desidratação, diafanização, 

montagem com resina sintética e análise em microscópio óptico. Como controle 

positivo das reações foram utilizadas amostras teciduais de pele de cão, positivas 

para Leishmania chagasi. Para o controle negativo, foi utilizada uma amostra de 

TP incubada com tampão TRIS pH 7,4. 

As alterações histomorfológicas foram apresentadas de forma 

descritiva. Para a intensidade do infiltrado inflamatório foram estabelecidos 

escores definidos pela análise de campos em objetiva de 40x, onde o escore 

ausente foi dado pela ausência de infiltrado inflamatório, o discreto quando até 
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TABELA 1 - Frequência dos escores do infiltrado inflamatório, da presença de células de 
Mott, neutrófilos e de formas amastigotas de Leishmania sp. na CTP e na 
GLTP de cães naturalmente infectados por Leishmania (Leishmania) 
chagasi. Goiânia, Goiás, Brasil. 

10% do campo apresentou infiltrado inflamatório, o moderado de 10% a 40%; e o 

acentuado quando mais de 40% do campo apresentou infiltrado. Os escores de 

parasitismo à histologia e à IHQ foram obtidos à semelhança dos escores 

estabelecidos para o infiltrado inflamatório. 

A análise de correlação de Spearman foi utilizada para identificar 

associação entre a intensidade de parasitismo e o grau de infiltrado inflamatório 

na CTP e na GLTP. 

Este estudo obedeceu as normas previstas pela ARVO e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFRPE. 

 

 

RESULTADOS 

 

A principal alteração observada na CTP e na GLTP foi a inflamação 

crônica linfoplasmocitária, sendo também constatada a presença de histiócitos 

parasitados por amastigotas de Leishmania sp., de neutrófilos e células Mott, em 

diferentes intensidades (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

A conjuntiva da terceira pálpebra apresentou infiltrado 

linfoplasmocitário em 96,15% das amostras, sendo este observado nas regiões 

 Infiltrado/Células Ausente Discreto Moderado Acentuado 

CTP 

Linfoplasmocitário 3,85 (n=1) 42,31(n=11) 34,61 (n=8) 19,23 (n=6) 

Células de Mott 11,54 (n=3) 53,85(n=14) 19,23 (n=5) 15,38 (n=4) 

Leishmania sp. 11,54 (n=3) 65,38(n=17) 19,23 (n=5) 3,85 (n=1) 

Neutrófilos 23,08 (n=6) 57,69(n=15) 15,38 (n=4) 3,85 (n=1) 

GLTP 

Linfoplasmocitário 0 (n=0) 20 (n=4) 55 (n=11) 25 (n=5) 

Células de Mott 35 (n=7) 60 (n=12) 5 (n=1) 0 (n=0) 

Leishmania sp. 45 (n=9) 45 (n=9) 5 (n=1) 5 (n=1) 

Neutrófilos 55 (n=11) 35 (n=7) 5 (n=1) 5 (n=1) 
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subepitelial, intersticial e perivascular. A região subepitelial foi a que apresentou 

maior frequência e intensidade de infiltrado inflamatório, seguida pelas regiões 

perivascular (Figura 1A) e intersticial. 

Na maioria dos fragmentos de CTP observou-se disparidade entre a 

intensidade e a distribuição do infiltrado inflamatório subepitelial na face palpebral 

e na face bulbar de uma mesma amostra. Na face bulbar o infiltrado ocorreu, em 

geral, com maior intensidade que na face palpebral. Na primeira, o infiltrado 

frequentemente formou aglomerados de células inflamatórias organizadas em 

ninhos na região subepitelial (Figura 1B). Na segunda, o infiltrado inflamatório se 

apresentou de forma difusa e linear no subepitélio (Figura 1C). Adicional a isto, 

pôde-se observar na CTP a presença de células de Mott (Figura 1D), com 

frequência que variou de discreta (53,85%), moderada (19,23%) a acentuada 

(15,38%). 
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FIGURA 1 – Fotomicrografias da CTP de cães naturalmente infectados por L. (leishmania) 
chagasi. HE. (A) Infiltrado inflamatório perivascular linfoplasmocitário. 
Objetiva de 40x (B) Infiltrado linfoplasmocitário na face bulbar da TP, 
formando ninhos (seta) na região subepitelial. Objetiva de 20 x. (C) Infiltrado 
linfoplasmocitário na face palpebral da TP, distribuído de forma difusa e 
linear. Objetiva de 10x. (D) Células de Mott (seta) permeando o infiltrado 

linfoplasmocitário. Objetiva de 100x. 
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TABELA 2 - Frequência das lesões microscópicas não inflamatórias encontradas na 

CTP de cães naturalmente infectados por Leishmania chagasi. 

 

Permeando o infiltrado linfoplasmocitário foram observados histiócitos 

parasitados por formas amastigotas de Leishmania sp. (Figura 2A). À 

histopatologia, os parasitas foram encontrados em 88,46% das amostras. Destas, 

65,38% estavam discretamente parasitadas, 19,23% apresentavam parasitismo 

moderado e 3,85% acentuado. As amastigotas foram visibilizadas tanto no interior 

dos histiócitos quanto livres no interstício tecidual.  

Neutrófilos intraepiteliais em pequena quantidade foram encontrados 

na maioria das amostras estudadas, e sua presença esteve intimamente 

associada à necrose e erosão epitelial (Figura 2B). Observou-se também relação 

direta entre a intensidade do infiltrado inflamatório linfoplasmocitário subepitelial e 

a presença de necrose e erosão epitelial. Não foi possível visibilizar formas 

amastigotas de Leishmania nos cortes histológicos dos folículos linfoides corados 

em HE. 

Dentre as alterações não inflamatórias (Tabela 2), a hiperplasia de 

células caliciformes, formando aglomerados de aspecto glandular foi um achado 

frequente no epitélio da CTP (Figura 2C). Contudo, também foi observada, em 

muitas amostras, rarefação de células caliciformes associada à perda de 

estratificação epitelial ou à metaplasia escamosa (Figura 2D). Constatou-se ainda 

hiperplasia epitelial, que algumas vezes exibia um aspecto acantomatoso. 

 

 

 

 

Lesão na Conjuntiva da terceira pálpebra Frequência (%) 

Rarefação de células caliciformes 61,54 (n=16) 

Necrose epitelial 53,85 (n=14) 

Erosão ou ulceração 46,15 (n=12) 

Hiperplasia de células caliciformes 38,46 (n=10) 

Hiperplasia epitelial 30,77 (n=8) 

Perda de estratificação epitelial 26,92 (n=7) 

Congestão vascular 26,92 (n=7) 

Metaplasia escamosa 23,07 (n=6) 

Hemorragia 3,84 (n=1) 
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Em referência à glândula lacrimal, a dacrioadenite, caracterizada pelo 

infiltrado inflamatório na GLTP, esteve presente em todas as amostras. O 

infiltrado foi predominantemente linfoplasmocitário e se distribuiu de forma 

heterogênea, sendo mais frequente no tecido glandular próximo à conjuntiva 

bulbar (Figura 3A). Em 20% das amostras (4/20) foi identificado infiltrado 

inflamatório discreto, em 55% (11/20) moderado, e em 25% (5/20) acentuado 

(Tabela 1). Histiócitos albergando formas amastigotas de Leishmania sp foram 

observados permeando o infiltrado inflamatório (Figura 3B). O parasita pôde ser 

visibilizado em 55% (11/20) das amostras. Destas, 45% (9/20) apresentaram 

parasitismo discreto, 5% (1/20) moderado e 5% (1/20) acentuado. Células de Mott 

FIGURA 2 – Fotomicrografias da TP de cão. (A) Infiltrado linfoplasmocitário e histiócitos 
parasitados por Leishmania sp. (seta) no estroma da CTP. Objetiva de 40 x. 

(B) Necrose e erosão epitelial, com presença de infiltrado linfoplasmocitário e 
raros neutrófilos intraepiteliais (seta). Objetiva de 20 x. (C) Hiperplasia de 
células caliciformes com aspecto glândular (seta) na conjuntiva da terceira 
pálpebra. Objetiva de 40 x. (D) Metaplasia escamosa associada à ausência de 
células caliciformes na CTP 20 x (seta). 

A B 

C D 
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FIGURA 3 – Fotomicrografias da GLTP de cães naturalmente infectados por L. 
(Leishmania) chagasi. HE. (A) Infiltrado inflamatório linfoplasmocitário 

adjacente aos ácinos e ductos glandulares, e dilatação dos ductos 
(asterisco). Objetiva de 20 x. (B) Macrófago parasitado por formas 
amastigotas de L. (Leishmania) chagasi (seta) permeando o infiltrado 

inflamatório na GLTP. Objetiva de 40 x. (C) Dilatação do ducto glandular, 
com presença de neutrófilos intraluminais (asterisco), necrose do epitélio 
ductal (seta), e infiltrado inflamatório adjacente. Objetiva de 40 x. (D) Atrofia 
acinar (seta). Objetiva de 40 x. 

foram visibilizadas em grande parte das amostras de GLTP, todavia em 

quantidade discreta em relação àquela observada na CTP. Também constataram-

se neutrófilos intraluminais, frequentemente associados à necrose tubuloacinar, 

em 35% das amostras de GLTP (Figura 3C), e à infiltrado inflamatório variando de 

moderado a acentuado adjacente à lesão.  

Dentre as alterações microscópicas não inflamatórias, a dilatação 

cística dos ductos e a atrofia acinar (Figura 3D) foram alterações habituais, 

ocorrendo em 95% dos fragmentos estudados. Constatou-se que a dilatação dos 

ductos e a atrofia acinar foram mais evidentes nas regiões adjacentes ao infiltrado 

inflamatório. Adicionalmente, foram observadas hipertrofia e metaplasia acinar em 

35% das amostras e degeneração acinar, em 25% dos fragmentos. Também 

foram constatadas hiperplasia acinar e fibrose intersticial em 10% dos fragmentos 

avaliados.  
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FIGURA 4 – Fotomicrografias da TP de cães naturalmente infectados por L. (Leishmania) 
chagasi. IHQ. (A) Amastigotas no estroma da conjuntiva da TP. Objetiva de 

40x. (B e C) Amastigotas na GLTP (setas). Objetivas de 20x e 40 x. (D) 

Amastigotas no folículo linfoide da CTP (seta). Objetiva de 10x. 

Em referência à IHQ, todas as amostras de CTP e GLTP apresentaram 

imunomarcação positiva para Leishmania sp. (Figura 4A, 4B e 4C) em diferentes 

graus. Em 11,54% das amostras de CTP havia parasitismo discreto (3/26), em 

46,15% parasitismo moderado (12/26), e 42,31% das amostras estavam 

acentuadamente parasitadas (11/26). Em algumas amostras foi possível 

identificar macrófagos parasitados no interior dos folículos linfoides (Figura 4D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As frequências de intensidade de parasitismo encontradas na GLTP 

pela IHQ foram 15% (3/20), 30% (6/20) e 55% (11/20), para os graus discreto, 

moderado e acentuado, respectivamente. Houve correlação positiva entre o grau 

de parasitismo na CTP e o grau de parasitismo na GLTP (r= 0,4732). Também foi 

A B 

C D 
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constatada correlação positiva entre o grau de infiltrado inflamatório e o grau de 

parasitismo na CTP (r=0,5195). A mesma associação não foi encontrada para a 

GLTP (r= 0,1776). 

Quando comparadas as técnicas de HE e IHQ, ficou evidente a maior 

sensibilidade da IHQ para o diagnóstico parasitológico da LVC na TP (Figura 5). 

Embora tenha sido demonstrada correlação positiva entre a intensidade de 

parasitismo obtida pela coloração em HE e pela imunoistoquímica na CTP (r = 

0,4267), o mesmo não foi observado para a GLTP (r = 0,3323)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A literatura atual disponível ainda não tem dado a importância 

necessária para as lesões da TP relacionadas com a LVC. Contudo as alterações 

microscópicas presentes na terceira pálpebra de cães infectados por L. chagasi 

vêm demonstrando ser uma ferramenta importante para o entendimento da 

patogênese e também como um auxiliar para o diagnóstico da doença. 

Autores como GARCIA-ALONSO et al. (1996) e BRITO et al. (2010) 

afirmaram que a infiltração linfoplasmocitária descrita em outros órgãos de 

animais acometidos pela LVC, e que constitui um dos achados mais importantes 

FIGURA 5 – Frequência dos escores de parasitismo pela histopatologia (HE) e pela 
imunoistoquímica (IHQ) na CTP e GLTP de cães naturalmente infectados 
por L. chagasi. 



42 
 

da doença, também é descrita nos tecidos oculares, particularmente na TP. Neste 

estudo foi possível reafirmar este achado, quando se constatou a presença de 

infiltrado linfoplasmocitário em 96,15% das amostras de CTP e em todos os 

fragmentos de GLTP avaliados. NARANJO et al. (2005) descreveram a presença 

de infiltrado granulomatoso na GLTP, entretanto neste experimento, apesar da 

presença habitual de histiócitos parasitados, não foram visibilizadas células 

epitelióides em nenhuma amostra avaliada. 

BRITO et al (2010), estudando a CTP em cães com LVC, observaram 

alta frequência de infiltração linfoplasmocitária nas regiões subepitelial e 

perivascular, e raramente na região estromal, dados estes que reafirmam os 

achados descritos no presente trabalho. A presença de infiltrado inflamatório mais 

intenso na conjuntiva da face bulbar da TP encontrada neste trabalho também foi 

descrita por BRITO et al. (2010). A presença de tecido linfoide folicular abundante 

na conjuntiva da face bulbar da terceira pálpebra provavelmente é responsável 

pela reação inflamatória mais intensa neste sítio. 

Embora não tenha sido encontrado nenhum relato sobre a ocorrência 

de células de Mott na terceira pálpebra de cães com LV, este foi um achado 

frequente nas amostras estudadas no presente trabalho. Semelhantemente, 

ANOSA e IDOWU (1983), YAMAGUCHI et al. (1983), BURACCO et al. (1997), 

GOPEGUI et al. (2004) e MYLONAKIS et al (2005) visibilizaram células de Mott 

em exames citológicos de medula óssea  e linfonodos de cães com LV. De acordo 

com ALANEN et al. (1985), as células de Mott são plasmócitos com inclusões 

intracitoplasmátcas de imunoglobulinas, denominadas corpúsculos de Russel, que 

resultam de distensões das cisternas do retículo endoplasmático rugoso devido a 

um bloqueio na via secretória das imunoglobulinas. Segundo IKKEDA-GARCIA et 

al. (2008), estas células podem ocorrer no curso da LVC, indicando estimulação 

antigênica constante. As células de Mott na TP, portanto, constituem num achado 

que implica em estímulo antigênico constante, culminando numa resposta imune 

humoral desregulada, com alteração nas vias de secreção de imunoglobulinas 

pelos plasmócitos infiltrados na TP. 

FULGÊNCIO (2006), NARANJO et al. (2005) e BRITO et al. (2010) 

apontaram a presença de raros neutrófilos no infiltrado inflamatório na TP de cães 

com LVC. No presente trabalho, estas células também foram visibilizadas, na 
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região intraepitelial da CTP e no lúmen de ductos da GLTP, associadas à necrose 

destas estruturas e à presença de infiltrado inflamatório linfoplasmocitário nas 

áreas adjacentes. Acredita-se que a presença dos neutrófilos não esteja 

diretamente associada à resposta imune contra a Leishmania sp., mas 

relacionada à lesão epitelial decorrente da ação dos mediadores inflamatórios. 

Hiperplasia de células caliciformes formando aglomerados de aspecto 

glandular e a metaplasia escamosa no epitélio da CTP observadas neste 

experimento também foram descritas por BRITO et al. (2010). Segundo KRUSE 

(2002), um vasto número de mediadores inflamatórios pode causar nos estágios 

iniciais da conjuntivite crônica, hiperplasia de células caliciformes com aspecto 

glandular e; mais tardiamente, a redução ou ausência de células caliciformes 

associadas à metaplasia escamosa. 

A atrofia acinar foi a lesão não inflamatória predominante na GLTP no 

estudo realizado por BRITO et al. (2010), sendo também a alteração mais 

frequentemente observada nos fragmentos de GLTP avaliados na presente 

pesquisa. NARANJO et al. (2005) e BRITO et al. (2010) apontaram como um 

achado costumaz a dilatação cística de ductos da GLTP, o que também foi 

constatado neste trabalho. Tanto a atrofia acinar como a dilatação cística dos 

ductos glandulares no presente experimento mostraram uma estreita relação com 

a exsudação inflamatória adjacente, o que confirma as observações descritas 

pelos autores supracitados. Sob a ótica da clinica médica, ROZE (1986) explicou 

que estas duas alterações glandulares podem estar diretamente relacionadas à 

ceratoconjuntivite seca, uma doença ocular frequentemente observada em cães 

com LVC. 

O presente trabalho demonstrou também, por meio das técnicas de HE 

e de IHQ, a presença de formas amastigotas no interior de histiócitos que 

permeavam o infiltrado inflamatório linfoplasmocitário tanto na CTP quanto na 

GLTP, confirmando os achados de GARCIA-ALONSO et al. (1996), NARANJO et 

al. (2005); FULGÊNCIO (2006) e BRITO et al. (2010). Diante da intensidade da 

inflamação e parasitismo, e da facilidade de acesso, pode-se sugerir a biópsia da 

conjuntiva da face bulbar da terceira pálpebra como método complementar de 

pesquisa parasitológica durante a investigação diagnóstica da LVC. 
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A presente pesquisa evidenciou 100% de imunomarcação nas 

amostras de TP pela técnica de IHQ para o grupo de animais infectados por L. 

chagasi, o que não foi observado por NARANJO et al. (2005) e BRITO et al. 

(2010). A maior sensibilidade da IHQ em relação à técnica de HE para o 

diagnóstico parasitológico da LVC demonstrada neste trabalho, corrobora a 

afirmativa feita por TAFURI et al. (2004). 

Embora não tenha sido encontrado na literatura consultada nenhum 

relato de formas amastigostas de Leishmania sp. no interior dos folículos linfoides 

da CTP, o presente trabalho identificou o parasita nestas estruturas, pela técnica 

de IHQ. Este achado torna-se de real importância quando se questiona acerca do 

papel do folículo linfoide da conjuntiva ocular na infecção por L. chagasi. De 

acordo com PHILLIPS et al. (2010), os folículos linfoides são encontrados na 

mucosa conjuntival canina, a qual alberga em seu epitélio as células M, que se 

ligam seletivamente à antígenos oriundos da superfície ocular, translocando-os e 

repassando-os às células apresentadoras de antígenos (APCs) presentes nos 

folículos linfoides. As APCs apresentam o antígeno aos linfócitos foliculares, os 

quais proliferam, se ativam e participam da resposta imune eferente. Diante disso, 

pode-se questionar se as células foliculares parasitadas pela Leishmania 

observadas neste trabalho constituem-se em APCs, e se estas células poderiam 

promover a apresentação de antígenos da Leishmania aos linfócitos foliculares, 

possibilitando a indução de resposta imune por um mecanismo diferente do 

clássico via células M. Também pode ser questionado se a resposta imune 

resultante nesta situação seria semelhante à induzida por antígenos provenientes 

da superfície ocular. 

As informações obtidas nesta pesquisa, embora não respondam aos 

questionamentos acima formulados, apresentam um avanço para o entendimento 

da patogênese da LVC e para a melhora da qualidade diagnóstica desta 

enfermidade. Os tecidos da superfície ocular, como a terceira pálpebra, são 

estruturas imunologicamente ativas e, provavelmente por estas características, 

eles estejam frequentemente envolvidos na LVC. De fato, a TP tem demonstrado 

ser sítio onde se podem encontrar lesões e agentes etiológicos relacionados a 

diversas doenças infecciosas e de acometimento sistêmico, sendo ainda útil para 

o diagnóstico de muitas delas. (COFFIN e LIU, 1957; MAGGS, 2005). 
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CONCLUSÃO 

 

A inflamação crônica compreende a principal alteração 

histomorfológica na TP de cães naturalmente infectados pela L. chagasi. As 

células de Mott compõem o infiltrado inflamatório observado na TP dos cães 

infectados. Amastigotas de Leishmania chagasi estão presentes na conjuntiva e 

glândula lacrimal da terceira pálpebra, podendo também ser encontradas nos 

folículos linfoides associados à conjuntiva da TP. 
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CAPÍTULO 3 - PERFIL LINFOCITÁRIO E EXPRESSÃO DE IGG1 E IGG2 NA 

TERCEIRA PÁLPEBRA DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR 

Leishmania (leishmania) chagasi 

 
 
RESUMO 
 
A terceira pálpebra (TP) é um anexo ocular comumente envolvido na 
leishmaniose visceral canina (LVC). Composta principalmente por conjuntiva 
(CTP) e glândula lacrimal (GLTP), a TP participa ativamente da resposta imune 
local e sistêmica por meio do tecido linfoide associado ao olho. É consenso que a 
abordagem compartimentalizada da resposta imune pode fornecer informações 
adicionais sobre a imunopatologia da LVC. O presente trabalho teve por objetivo 
estudar de componentes da resposta imune na terceira pálpebra de cães 
naturalmente infectados por Leishmania (Leishmania) chagasi. Trinta e duas 
amostras de terceira pálpebras, 26 delas oriundas de cães infectados e seis 
oriundas de cães não infectados foram submetidas à imunoistoquímica para 
identificação de Leishmania chagasi, de células CD79a+, CD3+, CD4+, CD8+, 
IgG1+ e IgG2+. Na infecção por L. chagasi, o parasita frequentemente é 
encontrado na TP, estando a carga parasitária associada negativamente com as 
células CD8+ e IgG1+; e positivamente com as células B CD79+, CD3+ e CD4+. 
A resposta imune nos cães infectados caracteriza-se pelo aumento da frequência 
de linfócitos B CD79+ e pela diminuição da frequência de linfócitos T CD8+ e de 
células IgG1+ e IgG2+. Dentre os linfócitos T CD3+, há maior proporção de 
células T CD4+ em relação às células T CD8+. Não foi possível estabelecer um 
perfil de resposta imune baseando-se na quantificação das subclasses IgG1 e 
IgG2 na TP de cães naturalmente infectados por L. chagasi.  
 
 
Palavras-chave: Cão, conjuntiva, imunologia, leishmaniose visceral canina, 
ocular. 
 
 
 

LYMPHOCITARY PATTERN AND IGG1 AND IGG2 EXPRESSION IN THIRD 

EYELID OF Leishmania (leishmania) chagasi NATURALLY INFECTED DOGS 

 
 
ABSTRACT 
 

The third eyelid (TE) is an ocular adnexa commonly involved in canine visceral 
leishmaniasis (CVL). It is mainly composed of conjunctiva (TEC) and lacrimal 
gland (TELG), and actively participates of local and systemic immune response 
through the eye associated lymphoid tissue. The consensus is that 
compartmentalized approach of immune response may provide additional 
information of visceral leishmaniasis immunopathology. This work aimed to carry 
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out the study of immune response components in third eyelid of Leishmania 
(leishmania) chagasi naturally infected dogs. Thirty-two TE samples, 26 of them 
originate from infected dogs, and six from uninfected dogs were subjected to 
immunohistochemistry for identification of Leishmania chagasi, CD79α+, CD3+, 
CD4+, CD8+, IgG1+ and IgG2+ cells. It has been shown that in CVL the parasite 
is frequently found in TE, and that the CD8+ and IgG1+ cells are negatively 
associated with parasite load; whereas CD79α+, CD3+ and CD4+ cells are 
positively associated with parasite load. The immune response in TP of infected 
animals is characterized by increased frequency of CD79 + B cells, and decrease 
in the frequency of CD8 + T cells and IgG1+ and IgG2 + cells. Among the CD3 + 
lymphocytes, a higher proportion of CD4 + T cells than CD8 + T cells was 
observed. It was unable to establish a profile of immune response based on the 
quantification of IgG1 and IgG2 subclasses in the TP of dogs naturally infected by 
L. chagasi. 
 

 
Keywords: Dog, canine visceral leishmaniasis, conjunctiva, immunology, ocular. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A frequência com que alterações oculares se manifestam no curso 

clínico da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é consideravelmente alta, sendo a 

terceira pálpebra (TP) apontada como uma estrutura frequentemente acometida 

em cães infectados pela Leishmania chagasi ou Leishmania infantum (ROZE, 

1986; SLAPPENDEL, 1988; MOLLEDA et al., 1993; CIARAMELLA et al., 1997; 

GARCIA-ALONSO et al., 1998; KOUTINAS et al.,1999; PEÑA et al., 2000; ROZE, 

2002; NARANJO et al., 2005; FULGÊNCIO, 2006; BRITO, et al., 2010). No curso 

da LVC, a conjuntiva da terceira pálpebra (CTP) e a glândula lacrimal da terceira 

pálpebra (GLTP) apresentam infiltração inflamatória e formas amastigotas de 

Leishmania sp. (BRITO et al. 2010, NARANJO et al., 2005; FULGÊNCIO, 2006). 

Constitutivamente, a TP é um anexo ocular que participa ativamente da resposta 

imune local e sistêmica por meio do tecido linfoide associado ao olho (GILGER, 

2008), contudo pouco se sabe sobre a atuação da TP na resposta imune durante 

a LVC. 

De acordo com os estudos sobre a imunopatogenia da LVC, a 

manifestação de doença severa se relaciona a resposta imune humoral com altos 

títulos de imunoglobulinas, demonstrando alta atividade dos linfócitos B CD79+. A 

classe de imunoglobulinas predominante durante a infecção por Leishmania é a 
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IgG, e o estudo de suas subclasses IgG1 e IgG2 tem sido uteis como fator 

preditivo de susceptibilidade ou resistência à infecção. Enquanto a subclasse 

IgG2 se associa à resposta imune celular, Th1, e à resistência à infecção; a 

subclasse IgG1 associa-se à resposta humoral, Th2, que concorre com o 

desenvolvimento de doença sintomática (DEPLAZES et al., 1995; NIETO et al., 

1999). 

Adicionalmente está estabelecido que o desenvolvimento da doença 

associa-se à deficiente resposta imune celular, com inabilidade do macrófago em 

debelar o agente da infecção e com baixa população de células T CD8+ 

citotóxicas (PINELLI et al., 1994, PINELLI et al., 1995; CARDOSO et al., 1998; DE 

LUNA et al., 1999; PINELLI et al., 1999; SOLANO-GALLEGO et al., 2000; 

SANTOS-GOMES et al., 2002). Em contrapartida, a resistência à infecção está 

relacionada com o desenvolvimento de resposta imune celular, Th1, com ativação 

macrofágica e aumento da atividade de células T CD8+ citotóxicas (PINELLI et 

al., 1994; PINELLI et al., 1995; VOULDOUKIS et al., 1996). 

A maioria das investigações que abordaram a imunopatogenia da LVC, 

o fizeram a partir do estudo de células sanguíneas de cães infectados, contudo os 

parâmetros encontrados no sangue circulante não necessariamente refletem os 

observados em outros órgãos ou tecidos (GIUNCHETTI et al, 2006). A imunologia 

moderna alerta para o fato de que a resposta imune possui características 

compartimentalizadas, não necessariamente sendo idêntica em todos os tecidos 

corporais. Sendo assim os marcadores imunológicos em diferentes tecidos de 

cães infectados por L. chagasi têm sido alvo de estudo (GIUNCHETTI et al, 

2008a; GIUNCHETTI et al, 2008b; REIS et al., 2009; ABREU et al., 2011). 

Frente à função imunológica dos tecidos que compõe a TP e ao seu 

envolvimento na LVC, o estudo da resposta imune local durante a infecção por L. 

chagasi pode representar uma ferramenta importante para o entendimento da 

imunopatogenia desta enfermidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 

perfil linfocitário, a presença de IgG1 e IgG2 e a carga parasitária nos tecidos que 

compõem a terceira pálpebra de cães naturalmente infectados por Leishmania 

chagasi. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas 32 amostras de TP, sendo 26 de cães naturalmente 

infectados por Leishmania (Leishmania) chagasi e seis de cães negativos para 

LVC, que constituíram o grupo controle. No grupo de animais infectados foram 

estudados 26 fragmentos de CTP e 20 fragmentos de GLTP, uma vez que em 

seis amostras de TP não foi possível visibilizar a GLTP. 

A confirmação ou não de infecção dos animais foi realizada por 

imunofluorescência indireta e exame parasitológico por citologia aspirativa da 

medula óssea, no Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos 

do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). 

Todos os fragmentos de TP foram fixados em formol tamponado a 10% 

durante 48 horas e mantidos em álcool a 70% até o processamento e inclusão em 

parafina. Na sequência, os cortes foram distendidos sobre lâminas silanizadas 

(Starfrost Green, Sakura®, Germany), mantidos em estufa a 36°C por duas horas, 

desparafinizados, hidratados, lavados em água destilada. Em seguida foi 

realizada a técnica de imunohistoquímica (IHQ) para imunomarcação de 

Leishmania sp., CD79α, CD3, CD4, CD8, IgG1 e IgG2. 

As lâminas destinadas à imunomarcação de CD79α, IgG1 e IgG2 foram 

incubados em solução de dodecil sulfato de sódio (SDS) 1%, por 10 minutos, esta 

destinada ao bloqueio de reações de fundo. Os cortes foram submetidos ao 

bloqueio da peroxidase endógena em solução metanólica de H2O2 a 8% (CD79α; 

CD3, CD4, CD8) ou solução Dual Block Dako® (Leishmania, IgG1 e IgG2) por 20 

minutos, seguida da recuperação antigênica em tampão Citrato pH 6,0, 

padronizada para cada anticorpo (QUADRO 1). Para bloquear reações 

inespecíficas as lâminas foram incubadas em solução de BSA 3% e no leite em 

pó desnatado (Molico®) a 10%, por uma hora em cada solução (Leishmania, 

CD79α, CD3, IgG1 e IgG2), ou em solução de BSA 3% por 30 minutos (CD4 e 

CD8). Seguiu-se a incubação com os anticorpos anti-Leishmania (soro de cão 

positivo para L.chagasi, de acordo com TAFURI et al. (2004)), mouse anti-human 

CD79α (Dako clone HM57), rabbit anti-human CD3 (Dako®), mouse anti-human 

CD4  (Novocastra®, clone 4B12), mouse anti-human CD8 (Novocastra®, clone 
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QUADRO 1- Recuperação antigência, diluição do anticorpo primário, temperatura 
e tempo de incubação utilizados na técnica de imunoistoquímica para 

Leishmania, CD79α, CD3, CD4, CD8, IgG1 e IgG2. 

1A5), goat anti-canine IgG1 e sheep anti-canine IgG2 (Novus Biologicals®), todos 

em câmara úmida, em temperatura e tempo padronizados para cada anticorpo 

(QUADRO 1). 

 

 

 

Anticorpo Recuperação Antigênica Tempo Diluição T°C Tempo 

Leishmania - - 1:200 ambiente 2 h 

CD79α Banho-maria 96ºC 20 min 1:100 4°C 18 h 

CD3 Banho-maria 96ºC 20 min 1:50 ambiente 1 h 

CD4 Panela de pressão* 121ºC 30 seg 1:10 4°C 18 h 

CD8 Panela de pressão* 121ºC 30 seg 1:10 4°C 18 h 

IgG1 Panela de pressão* 121ºC 30 seg 1:4000 ambiente 30 min 

IgG2 Panela de pressão* 121ºC 30 seg 1:4000 ambiente 30 min 

 

 

Em seguida, as lâminas foram incubadas em sistema de amplificação 

de sinais LSAB (Dako®) (Leishmania, IgG1 e IgG2); Reveal (Spring Biosciense®) 

(CD3 e CD4) ou Polyvue (Diagnostic Biosystems®) (CD79α e CD8) e, para a 

revelação da reação, utilizou-se solução de diaminobenzidina (Diagnostic 

Biosystems®, Pleasanton, USA). A solução tampão TRIS pH7,4 foi utilizada para a 

lavagem dos cortes entre as etapas. Seguiram-se a contracoloração em 

hematoxilina de Harris, por 20 segundos, lavagem em água destilada, 

desidratação, diafanização e montagem das lâminas com lamínula e resina 

sintética. 

Para a intensidade de parasitismo foram estabelecidos escores 

definidos pela análise de campos em objetiva de 40x, onde o escore ausente foi 

dado pela ausência do parasita, o discreto quando até 10% do campo apresentou 

*(Pascal, Dako Citomation) 
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imunomaracação para L. chagasi, o moderado de 10% a 40%; e o acentuado 

quando mais de 40% do campo apresentou parasitismo. 

A análise da imunomarcação por CD3, CD79α, CD4, CD8, IgG1 e IgG2 

foi realizada por meio de imagens capturadas em fotomicroscópio (Leica DM 

4000B, Leica Mycrosystems®, Nussloch, Germany). Para cada lâmina foram 

capturadas cinco imagens, no aumento de 40x. Utilizando-se o programa Image J 

(Wayne Rasband, National Institute of Mental Health, USA), foi realizada, em cada 

imagem, a contagem total das células inflamatórias e das células imunomarcadas. 

A razão entre as células imunomarcadas e o total de células inflamatórias gerou 

um índice; estabelecendo-se a média dos cinco índices de cada lâmina. 

Os resultados foram analisados utilizando o programa InSTAT3 

(GraphPad, 1999). A comparação entre médias foi realizada por meio do teste T 

de Student para dados não pareados. As correlações entre duas médias, e entre 

uma média e um escore foram obtidas por meio da correlação de Pearson e 

Spearman, respectivamente. Também se lançou mão da análise de regressão 

linear para observação da associação entre variáveis. A relevância estatística foi 

considerada quando p<0,05. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da UFRPE. 

 

 

RESULTADOS 

 

Todas as amostras de TP dos cães infectados por L.chagasi 

apresentaram imunomarcação positiva para Leishmania sp. (FIGURA 1) em 

diferentes graus, sendo que 11,54% dos fragmentos de CTP apresentaram 

parasitismo discreto, 46,15% moderado e 42,31% parasitismo acentuado. Na 

GLTP as frequências obtidas foram 15%, 30% e 55% para os graus de 

parasitismo discreto, moderado e acentuado, respectivamente. Foi encontrada 

correlação positiva entre o grau de parasitismo na CTP e o grau de parasitismo na 

GLTP (r=0,4732). 
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Todos os fragmentos de TP apresentaram imunomarcação para 

CD79α, CD3, CD4, CD8, IgG1 e IgG2 (FIGURA 2). 

Os índices médios e respectivos desvios-padrão obtidos para as 

células CD79α+, CD3+; CD4+, CD8+; IgG1+ e IgG2+ na CTP e GLTP dos grupos 

controle e infectado estão demonstrados na Tabela 1.  

No grupo controle, as células CD3+ mostraram índice 

significativamente maior que as CD79α+ na CTP. O índice de células CD8+ foi 

maior que o de CD4+ tanto na CTP quanto na GLTP. Não houve diferença entre o 

índice das células IgG1+ e IgG2+ em nenhum dos tecidos avaliados. 

No grupo de cães infectados, tanto na CTP quanto na GLTP, não 

houve diferença entre a frequência de células CD79α+ e CD3+, e nem entre a 

frequência das IgG1+ e IgG2+. Contudo, observou-se que as células CD4+ 

apresentaram índices significativamente maiores que os das CD8+ nestes dois 

tecidos. A CTP e a GLTP se correlacionaram positivamente quando se analisou a 

frequência de cada um dos tipos celulares presentes no infiltrado inflamatório. 

 

 

 

FIGURA 1 – Fotomicrografias da imunomarcação na conjuntiva e glândula lacrimal da 
TP de cães naturalmente infectados por Leishmania chagasi. IHQ. (A) 
Imunomarcação de Leishmania sp. na CTP. Objetiva de 20x. (B) 
Imunomarcação de Leishmania sp. na GLTP, mostrando amastigotas no 

interior de macrófagos (seta). Objetiva de 40x. 

A B 
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FIGURA 2 – Fotomicrografias da conjuntiva e glândula lacrimal da TP de cães naturalmente 
infectados por Leishmania chagasi. IHQ. Objetiva de 40x. (A) Células CD79α+ 
na CTP. (B) Células CD3+ na GLTP. (C) Células CD4+ na CTP. (D) Células 
CD8+ na CTP. (E) Células IgG1+ na CTP (F) Células IgG2+ na CTP. 
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TABELA 1 – Frequência de imunomarcação, aos pares, de células CD79α+ e CD3+; CD4+ 

e CD8+; IgG1+ e IgG2+ na conjuntiva e glândula lacrimal da terceira pálpebra 

de cães do grupo controle e do grupo naturalmente infectado por Leishmania 

(leishmania) chagasi. Média e DP. 

Teste T de Student. p=0,05. DP: desvio-padrão. Letras minúsculas iguais numa mesma 
coluna indicam diferença significativa entre os pares CD79α e CD3, CD4 e CD8, IgG1 e 
IgG2 dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas numa mesma linha indicam diferença 

significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 Imunomarcação Grupo Controle Grupo Infectado 

  Média DP Média DP 

CTP 

CD79α 0,220628aA 0,053364 0.5506A 0.1627 

CD3 0,646535a 0,023373 0.5706 0.1631 

CD4 0,51641bB 0,131764 0.5808aB 0.1759 

CD8 0,700517bC 0,077149 0.4151aC 0.1977 

IgG1 0,448143D 0,094652 0.1344D 0.08593 

IgG2 0,307619E 0,127155 0.1089 E 0.06510 

      

GLTP 

CD79α 0,260518 0,046672 0.2436 0.08237 

CD3 0,239238 0,076592 0.3138 0.1013 

CD4 0,238322a 0,068747 0.2558b 0.09460 

CD8 0,493603aA 0,087454 0.1751bA 0.1097 

IgG1 0,35054B 0,052983 0.1138 B 0.07378 

IgG2 0,229657C 0,042733 0.09096C 0.1006 

 

 

 

 

 

Comparando-se os grupos controle e infectado, observou-se que, na 

CTP, as células CD79α+ apresentaram maior frequência no grupo infectado que 

no controle, o que não foi observado na GLTP. Não houve diferença entre os dois 

grupos para a frequência das células CD3+ e CD4+ tanto na CTP quanto na 

GLTP. Já as células CD8+, IgG1+ e IgG2+ apresentaram em ambos os tecidos, 

frequência significativamente maior no grupo controle. 

Na CTP não foi observada correlação entre a frequência das células 

estudadas e os escores de carga parasitária. Entretanto, a regressão linear 
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mostrou associação positiva entre o escore de parasitismo e a frequência das 

células CD3+ e CD4+. 

Na GLTP foi observada correlação negativa (r= -0,6763) entre os 

índices de células IgG1+ e o escore de carga parasitária. Constatou-se também 

associação positiva entre o escore de parasitismo e a frequência das células 

CD79α+; e associação negativa entre o parasitismo e a frequência das células 

CD8+. 

Agrupando-se os fragmentos de CTP estudados de acordo com o 

escore da carga parasitária, foi observado que, no grupo com parasitismo 

acentuado, as células CD4+ apresentaram índices significativamente maiores que 

as células CD8+. Não houve diferença entre os índices das células CD79α+ e 

CD3+ e entre os índices das IgG1+ e IgG2+, dentro do mesmo grupo (Figura 3). 

Constatou-se que não houve diferença entre a expressão dos 

marcadores de um mesmo tipo celular nos diferentes grupos. O número de 

fragmentos de CTP que apresentaram escore discreto de carga parasitária 

impossibilitou a comparação entre médias. 

Quando os fragmentos de GLTP foram agrupados de acordo com a 

carga parasitária, constatou-se que nos grupos com parasitismo moderado e 

intenso, os índices de células CD4+ foram maiores que os das CD8+. Não houve 

diferença entre os índices das células CD79+ e CD3+ e entre os índices das 

IgG1+ e IgG2+, dentro do mesmo grupo (Figura 4). 

Quando confrontados os índices de células IgG1+ nos diferentes 

grupos de parasitismo, verificou-se maior frequência no escore moderado que no 

acentuado. A análise individual das células CD3+, CD79+, CD4+, CD8+ e IgG2+ 

para os diferentes escores de parasitismo não mostrou diferença significativa. O 

número de fragmentos de GLTP que apresentaram escore discreto de carga 

parasitária impossibilitou a comparação entre médias. 
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FIGURA 3 – Índices de imunomarcação das células do infiltrado inflamatório, de acordo 
com os escores de carga parasitária na CTP de cães naturalmente 
infectados por Leishmania chagasi. Letras minúsculas iguais entre os pares 

CD79 e CD3, CD4 e CD8, IgG1 e IgG2; e entre o mesmo tipo celular nos 
diferentes escores indicam diferença significativa. 
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FIGURA 4 – Índices de imunomarcação das células do infiltrado inflamatório, de acordo 
com os escores de carga parasitária na GLTP de cães naturalmente 
infectados por Leishmania chagasi. Letras minúsculas iguais entre os pares 
CD79 e CD3, CD4 e CD8, IgG1 e IgG2; e entre o mesmo tipo celular nos 
diferentes escores indicam diferença significativa. 
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DISCUSSÃO 

 

As desordens da terceira pálpebra são frequentemente observadas na 

LVC, manifestando-se clinicamente como conjuntivite e queda da produção 

lacrimal (ROZE, 1986; SLAPPENDEL, 1988; MOLLEDA et al, 1993; KOUTINAS et 

al, 1999; BRITO, 2004; FULGÊNCIO et al., 2004). Frequentemente formas 

amastigotas de Leishmania sp. são visibilizadas no infiltrado inflamatório que 

permeia a terceira pálpebra (BRITO et al., 2010). Os resultados encontrados 

neste estudo corroboram esta afirmação, já que todas as amostras de terceira 

pálpebra mostraram imunomarcação positiva para Leishmania sp. O alto índice de 

parasitas encontrado na terceira pálpebra poderia ser justificado pelo fato de a 

conjuntiva, que recobre a TP, ser um tecido linfoide imunologicamente ativo 

(BIELORY, 2000). Contudo, nenhum estudo relacionado aos aspectos 

imunológicos da TP na LVC está disponível na literatura. Assim a presente 

pesquisa constitui-se na primeira investigação de componentes da resposta 

imune na TP de cães infectados pela Leishmania chagasi. 

De acordo com PINELLI et al. (1994); BARBIÉRI (2006) e REIS et al. 

(2006c), uma marcante resposta imune humoral tem sido associada à patogenia 

da LVC, o que denota a intensa participação dos linfócitos B CD79+ produtores de 

imunoglobulinas durante a infeção. Esta hipótese foi confirmada por 

PAPADOGIANNAKIS et al. (2005) na pele de animais com LVC e reafirmada pelo 

presente trabalho quando demonstrou-se que os animais infectados 

apresentaram aumento da quantidade de linfócitos B CD79+ na CTP, estando 

estas células ainda associadas à alta carga parasitária na GLTP. 

Em contrapartida, mesmo diante dos altos títulos de anticorpos anti-

leishmania no sangue circulante de animais com LVC, REIS et al. (2006a) e 

GUERRA et al. (2009) encontraram menores frequências de linfócitos B no 

sangue de animais parasitados. As diferenças entre o perfil de resposta imune no 

sangue periférico e em outros tecidos foram apontadas por GIUNCHETTI et al. 

(2006) como razão para o estudo compartimentalizado da resposta imune. 

Possivelmente os linfócitos B se direcionem para os tecidos-alvo da Leishmania, 

sendo, portanto, encontrados em menores quantidades no sangue periférico. 



61 
 

A presença de proporções similares de células T CD3+ e B CD79+ não 

exclui o possível predomínio da resposta imune humoral no tecido, uma vez que 

os linfócitos T CD3+ encontrados foram, em sua maioria CD4+, cuja função é 

orquestrar a resposta imune, e não agir como uma célula efetora. Os linfócitos T 

presentes no tecido podem estar exercendo uma função estimuladora da resposta 

imune humoral, por meio de secreção de citocinas IL-4, IL-6 e IL- 10, as quais 

caracterizam estas células T auxiliares como Th2, promotoras da resposta imune 

humoral. 

Embora o perfil de citocinas caracterize a função do linfócito T auxiliar, 

as subclasses IgG1 e IgG2, mesmo de forma indireta, também podem ser 

ferramentas para definir a polarização das células T CD4+ em Th1 ou Th2 (DAY, 

2007). O perfil Th1, produtor de resposta imune celular, está associado com o 

predomínio de IgG2, e o perfil Th2, produtor de resposta imune humoral, com o de 

IgG1 (HEINZEL et al., 1989; SAKAI et al., 2000). No presente estudo não foi 

encontrada diferença significativa entre a frequência de células IgG1+ e células 

IgG2+ na TP de cães infectados pela Leishmania chagasi, não sendo possível, 

portanto definir a polarização das células T CD4+ por meio das subclasses de 

IgG. 

Na GLTP foi constatado que as células IgG1+ estavam em menor 

quantidade nas amostras mais parasitadas, o que sugere um declínio do perfil 

Th2 nestas condições. Segundo DAY (2007) os linfócitos Th2 estão relacionados 

com a produção de IgA nas mucosas, portanto é possível que a redução deste 

perfil linfocitário culmine em menores níveis de IgA na GLTP. Pode-se, portanto, 

questionar a função da IgA na imunidade local contra a Leishmania. O que se 

pode afirmar é que uma redução da produção de IgA durante a LVC 

comprometeria a qualidade do fluido lacrimal e agravaria as lesões da superfície 

ocular que ocorrem durante o curso desta enfermidade. 

REIS et al. (2006a) e REIS et al. (2006b) associaram a alta densidade 

parasitária na medula óssea canina ao aumento de imunoglobulinas circulantes 

do tipo IgG2. Entretanto PINELLI et al. (1994); DEPLAZES et al. (1995); NIETO et 

al. (1999), BRACHELENTE et al. (2005) e CHAMIZO et al. (2005) relacionaram a 

prevalência da subclasse IgG2 com a infecção assintomática, baixa carga 

parasitária e até com a resistência natural à infecção. O presente estudo, contudo, 
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não encontrou correlação entre células IgG2+ e carga parasitária na TP. De fato, 

os estudos publicados apresentam resultados conflituosos quando se trata da 

expressão das subclasses de IgG durante a LVC (BARBIÉRI, 2006, QUINEL, 

2003; DAY, 2007). 

Este estudo ainda mostrou que, a despeito do aumento do número de 

plasmócitos, a frequência das células IgG1+ e IgG2+ na TP dos animais 

infectados por L.chagasi foi inferior à do grupo controle. Este resultado vai de 

encontro ao demonstrado por SOLANO-GALEGO et al. (2001) no sangue 

periférico, onde ocorre o aumento destas imunoglobulinas nos animais infectados, 

o que novamente demonstra as diferentes características da resposta imune em 

diferentes tecidos. Acredita-se que os plasmócitos presentes na TP dos animais 

infectados estejam secretando outras classes de imunoglobulinas e, por tratar-se 

de um tecido associado à mucosa ocular, a classe IgA poderia estar envolvida. 

REIS et al. (2006c) e RODRÍGUEZ-CORTÉS et al. (2007) demonstraram o 

aumento da IgA no sangue durante a LVC, apontando os níveis séricos desta 

imunoglobulina como um marcador relevante de parasitismo tecidual .  

Investigando as subpopulações de linfócitos T CD4+ e CD8+ na TP de 

cães hígidos, ALEXANDRE-PIRES et al. (2008) não conseguiram estabelecer a 

predominância de uma destas subpopulações. Já GILGER (2008), em estudo 

sobre a imunologia da superfície ocular, citou que os linfócitos T CD8+ são as 

células T mais frequentemente observadas na mucosa ocular, sendo que os 

linfócitos T CD4+ predominam durante um processo mórbido. O presente trabalho 

corroborou GILGER (2008) quando demonstrou que ocorre uma inversão da 

subpopulação de linfócitos T na TP de cães com LVC. Enquanto se observou 

maior frequência do fenótipo T CD8+ no grupo controle, as células T CD4+ 

suplantaram a população das células T CD8+ no grupo infectado.  

De acordo com PINELLI et al., (1995); BARBIÉRI (2006); REIS et al. 

(2006b) e GUERRA et al. (2009), os linfócitos T CD8+ estão associados com a 

menor carga parasitária e com a resistência à LVC, provavelmente, segundo os 

autores, pela promoção da lise de macrófagos parasitados pela Leishmania sp. 

Esta relação também pôde ser observada no presente trabalho, onde menores 

frequências de células T CD8+ foram encontradas nos fragmentos de TP mais 

parasitados. A associação das células T CD8+ com a resistência à LVC constitui-
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se uma importante informação para a compreensão da imunopatogênese da 

doença. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível estabelecer o perfil da resposta imune na TP de cães 

naturalmente infectados por L. chagasi. Os animais infectados exibem, na TP, um 

aumento na frequência de linfócitos B CD79α+ e redução na frequência das 

células CD8+, IgG1+ e IgG2+. Dentre os linfócitos TCD3+, as células CD4+ estão 

em maior número que as células CD8+ na TP dos animais infectados. 

A polarização da resposta imune em Th1 ou Th2 não pôde ser 

determinada baseando-se na quantificação das células IgG1+ e IgG2+.  

A carga parasitária moderada a acentuada predominou tanto na CTP 

quanto na GLTP, estando associada ao aumento de linfócitos T CD4+ e 

diminuição de linfócitos T CD8+. Na GLTP, a expressão de IgG1 diminui com o 

aumento do parasitismo.   
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Na leishmaniose visceral canina as oftalmopatias são particularmente 

comuns. Em diversas situações, os pacientes apresentam, de forma aparente, 

apenas lesões oculares, sendo a suspeita de LVC levantada somente após o 

atendimento pelo Oftalmologista Veterinário. A avaliação clínica da terceira 

pálpebra (TP) é relevante para a triagem diagnóstica da LVC, uma vez que as 

enfermidades deste anexo ocular são frequentes no curso da doença, 

manifestando-se como conjuntivite e redução da produção lacrimal. Além disso, a 

TP é uma estrutura acessível que pode ser facilmente avaliada pelo clínico geral, 

o qual deve considerar a LVC como um diagnóstico diferencial quando forem 

constatadas alterações relativas a este anexo ocular, especialmente em cães 

oriundos de regiões endêmicas. 

A respeito dos aspectos histológicos, foi demonstrado na presente tese 

que formas amastigotas de Leishmania (Leishmania) chagasi estão presentes na 

TP de cães infectados, o que faz deste anexo ocular um tecido alternativo para 

aperfeiçoar a pesquisa parasitológica. A facilidade de acesso e de colheita do 

tecido conjuntival da TP podem proporcionar uma abordagem diagnóstica rápida, 

segura, pouco invasiva e de fácil execução.  

Esta pesquisa também acrescentou informações sobre a 

imunopatogenia da LVC, demonstrando na TP, dentre outros achados, a 

associação da resposta imune mediada pelas células TCD8+ com menor carga 

parasitária; e a equivalência entre a frequência de células IgG1+ e IgG2+. Embora 

tenham sido evidenciadas características comuns entre a resposta imune da CTP 

e da GLTP, observou-se neste trabalho que estas duas estruturas não se 

comportam de forma idêntica quanto à resposta imune na LVC. Um estudo mais 

dirigido ao tecido lacrimal, abordando, por exemplo, a produção de IgA, 

contribuiria para a elucidação da patogenia da LVC mais especificamente na 

GLTP. 

Além da pesquisa do perfil celular e de imunoglobulinas na TP, pode-se 

sugerir o estudo do microambiente que define o desenvolvimento da resposta 

imune neste tecido, por meio da avaliação de citocinas, como a IL-12, IL-2, IL-10, 



70 
 

IL-4, INF-γ, TNF-α e TGF-β. O conhecimento do tipo de resposta imune 

desenvolvida, de sua efetividade contra o patógeno e dos fatores que mediam e 

definem esta resposta são valiosos para o desenvolvimento de vacinas contra 

diversas doenças infecciosas. 

Considera-se, portanto, importante o estudo da imunopatologia 

envolvida na leishmaniose ocular, sobretudo nos tecidos oculares mais 

acometidos, como a terceira pálpebra. O estudo compartimentalizado da resposta 

imune à Leishmania (Leishmania) chagasi agrega conhecimento sobre a resposta 

do hospedeiro à doença, proporcionando dados que podem contribuir para 

perspectivas terapêuticas e profiláticas e convergir para o desenvolvimento da 

saúde animal e da saúde pública. 
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QUADRO A1 - Alterações microscópicas encontradas no exame histopatológico da conjuntiva da terceira pálpebra de cães naturalmente infectados por Leishmania (Leishmania) 

chagasi. 

ANEXO 

ANEXO1 

 

 

 

 

 

  

LESÃO ODBOB OEBOB ODFAX OEFAX ODIN OEIN ODL1 OEL2 ODL3 OEL3 ODL4 OEL4 ODL5 OEL5 ODL12 OEL12 ODL13 OEL13 ODL14 OEL14 ODL15 OEL15 ODL16 OEL16 ODL17 OEL17 

ILP 
+ - + + + + ++ + ++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ + + ++ ++ + +++ + + ++ +++ 

NEUT + - + ++ - - + + + + + + - +++ + + - + + ++ - + ++ + + ++ 

LSH 
+ - + + + + ++ ++ + + + ++ ++ +++ ++ + - + + + + + + + - + 

MOTT 
++ - + ++ + + + + + + +++ ++ - + +++ +++ + + + + - ++ + + ++ +++ 

HCC + - - - + - + - + - - - - - - + - - - - + + + - + + 

R CC 
- - + - - - + + - + - + + + + + + + + + - - + + + - 

P.EST.EP. - - - - + - - - - - + - + + - + - - + + - - - - - - 

HIP.EP. 
- - - + - - - - - - - + + + - - + + - - - - - + - + 

MET. ESC. - - - - - - + + - + - + + +  - - - - - - - - - - - - 

EROS. - - - - - - + + - + + + - + + + - - - + - - + - + + 

NEC. EPIT. 
- - - - - - + + + + + + - + + + - - - + - - + + + + 

CONGEST. - - + - - + - - - - - - - - - - - + + - - + + + - - 

HEM. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

ILP: infiltrado linfoplasmocitário; NEUT: neutrófilos; LSH: amastigotas de Leishmania chagasi; MOTT: células de Mott; HCC: hiperplasia de células caliciformes; RCC: rarefação de 

células caliciformes; P.EST.EP.: perda de estratificação epitelial; MET.ESC.: metaplasia escamosa; EROS.: Erosão; NEC.EPIT.: necrose epitelial; CONGEST.: congestão vascular; 

HEM.: hemorragia. (-) ausente; (+) discreto; (++) moderado; (+++) intenso. 
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QUADRO A2 - Alterações microscópicas encontradas no exame histopatológico da glândula lacrimal da terceira pálpebra de cães naturalmente infectados por Leishmania 

(Leishmania) chagasi. 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

LESÃO ODBOB OEBOB ODFAX OEFAX ODIN OEIN ODL1 OEL2 ODL3 OEL3 ODL4 OEL4 ODL5 OEL5 ODL12 OEL12 ODL13 OEL13 ODL14 OEL14 ODL15 OEL15 ODL16 OEL16 ODL17 OEL17 

ILP EA EA + EA ++ + +++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ EA ++ EA ++ ++ + +++ + EA ++ ++ 

NEUT. 
EA EA - EA - - + - + - ++ + + +++ - EA - EA - - + + + EA - - 

LSH 
EA EA - EA + - + + - - - + ++ +++ + EA - EA + + - - + EA + - 

MOTT EA EA + EA + - - ++ + + - + + - + EA - EA - - + + + EA + + 

NECR. 
EA EA - EA - - + - - - + + + + - EA - EA + - - + - EA - - 

DEGEN. EA EA - EA - - + - + - + - - + - EA - EA - - - - + EA - - 

ATR. 
EA EA + EA + + - + ++ +++ + + + + + EA + EA ++ + + ++ + EA + + 

HIPERT. EA EA + EA - - + - ++ + + + - - - EA - EA - - + - - EA - - 

HIPERP EA EA - EA - - - - + - - - - ++ - EA - EA - - - - - EA - - 

METAP. 
EA EA - EA - - + - + - + - + + - EA - EA + - - + - EA - - 

D.CÍST. EA EA + EA + + + + +++ + + + +++ ++ + EA + EA ++ + - + + EA + + 

FIB. INT. 
EA EA - EA - - - - - - - + + - - EA - EA - - - - - EA - - 

ILP: infiltrado linfoplasmocitário; NEUT: neutrófilos; LSH: amastigotas de Leishmania chagasi; MOTT: células de Mott; NECR.: necrose; DEGEN.: degeneração; ATR.: atrofia; 

HIPERT.: hipertrofia; HIPERP.: hiperplasia, METAP.: metaplasia; D.CIST.: dilatação cística; FIB.INT.: Fibrose intersticial; EA: estrutura ausente. (-) ausente; (+) discreto; (++) 

moderado; (+++) intenso. 
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TABELA A1 – Índice médio de imunomarcação de CD79α, CD3, CD4, CD8, IgG1 e IgG2 na 

conjuntiva e na glândula lacrimal da TP de cães do grupo controle. 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUNTIVA 

OLHO CD79 CD3 CD4 CD8 IGG1 IGG2 

C1OE 0,289673 0,663333 0,646759 0,682492 0,319317 0,238712 

C2OD 0,238366 0,625805 0,503197 0,763747 0,528333 0,246422 

C2OE 0,141434 0,6688 0,607238 0,796093 0,526753 0,532685 

C3OD 0,214754 0,617249 0,518277 0,644963 0,488749 0,282689 

C4OD 0,218911 0,657485 0,306579 0,615287 0,377564 0,237589 

C4OE 0,238366 0,625805 0,503197 0,763747 0,528333 0,246422 

GLÂNDULA 

OLHO CD79 CD3 CD4 CD8 IGG1 IGG2 

C1OE 0,333333 0,325397 0,326667 0,405993 0,371753 0,247326 

C2OD 0,210606 0,13474 0,177647 0,420783 0,277547 0,232738 

C2OE 0,266322 0,188721 0,28227 0,471861 0,312778 0,26941 

C3OD 0,26156 0,263679 0,240741 0,60125 0,392473 0,241667 

C4OD 0,230769 0,283654 0,164286 0,568129 0,398148 0,157143 

C4OE 0,210606 0,13474 0,177647 0,420783 0,277547 0,232738 
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TABELA A2 – Índice médio de imunomarcação de CD79α, CD3, CD4, CD8, IgG1 e IgG2 na conjuntiva 

da TP de cães naturalmente infectados por L. chagasi.  

ANEXO 4 

 

 

 

OLHO CD79 CD3 CD4 CD8 IGG1 IGG2 

ODBOB 0,771345 0,754957 0,828478 0,801587 0,093458 0,033333 

OEBOB 0,648158 0,677226 0,667213 0,621315 0,16875 0,279412 

ODFAX 0,87518 0,723768 0,905329 0,80707 0,454145 0,294445 

OEFAX 0,857707 0,800817 0,836188 0,8449 0,142352 0,108687 

ODIN 0,613424 0,750375 0,606742 0,412574 0,143253 0,137167 

OEIN 0,532732 0,60436 0,704421 0,403159 0,168082 0,073791 

ODL1 0,518665 0,423385 0,438178 0,461782 0,179193 0,168521 

OEL2 0,406296 0,454689 0,481752 0,26156 0,142764 0,06406 

ODL3 0,437166 0,426765 0,361144 0,23507 0,187157 0,085066 

OEL3 0,413691 0,541899 0,758816 0,424363 0,209948 0,090112 

ODL4 0,732889 0,543993 0,609779 0,278585 0,072814 0,149645 

OEL4 0,610339 0,643448 0,74001 0,295887 0,073131 0,17021 

ODL5 0,571226 0,679117 0,516062 0,455804 0,098017 0,04 

OEL5 0,222099 0,525012 0,568545 0,394043 0,060854 0,084097 

ODL12 0,387077 0,523766 0,399542 0,46511 0,10803 0,136757 

OEL12 0,524081 0,594708 0,72088 0,606785 0,075078 0,092651 

ODL13 0,398709 0,307197 0,402954 0,18887 0,117908 0,069212 

OEL13 0,42963 0,093272 0,086665 0,064419 0,039407 0,047061 

ODL14 0,644054 0,745471 0,716479 0,426727 0,283245 0,148768 

OEL14 0,235489 0,667004 0,45179 0,267536 0,162649 0,073973 

ODL15 0,455507 0,619171 0,488263 0,346628 0,111146 0,103368 

OEL15 0,598289 0,654706 0,59384 0,35852 0,060012 0,048182 

ODL16 0,559259 0,672732 0,570494 0,537213 0,110278 0,103979 

OEL16 0,623704 0,590132 0,567164 0,155853 0,067877 0,058596 

ODL17 0,627111 0,511244 0,56788 0,249015 0,067909 0,106186 

OEL17 0,620848 0,307263 0,511456 0,429432 0,096898 0,065246 



75 
 

TABELA A3 – Índice médio de imunomarcação de CD79α, CD3, CD4, CD8, IgG1 e IgG2 na glândula 

lacrimal da TP de cães naturalmente infectados por L. chagasi.  

ANEXO 5 

 

 

 

OLHO CD79 CD3 CD4 CD8 IGG1 IGG2 

ODBOB _ _ _ _ _ _ 

OEBOB _ _ _ _ _ _ 

ODFAX 0,341224 0,285714 0,515152 0,457143 0,236842 0,186047 

OEFAX _ _ _ _ _ _ 

ODIN 0,307692 0,393443 0,261905 0,25 0,224138 0,119403 

OEIN 0,231404 0,490909 0,297297 0,229167 0,264151 0,102041 

ODL1 0,305882 0,272727 _ 0,096774 0,103448 0 

OEL2 0,197674 0,225806 0,240741 0,044776 0,186275 0,043011 

ODL3 0,147747 0,138889 0,04 0,032258 0,125 0 

OEL3 0,099044 0,2 0,16 _ 0,130435 0,050847 

ODL4 0,175356 0,345455 0,225 0,108696 0,060606 0,22093 

OEL4 0,214852 0,344086 0,350746 0,119403 0,090909 0,176471 

ODL5 0,253012 0,358209 0,296703 0,078652 _ 0,020408 

OEL5 0,212121 0,294118 0,260887 0,17284 0,027397 0,086207 

ODL12 0,199386 0,258824 0,225806 0,151515 0,166667 0,426471 

OEL12 _ 0,382716 0,210526 _ _ 0,025641 

ODL13 0,125155 0,138462 0,320513 0,125 0,075 0,051282 

OEL13 _ _ _ 
 

_ _ 

ODL14 _ _ _ 0,280488 _ _ 

OEL14 _ 0,471154 _ _ _ _ 

ODL15 0,247525 0,383929 0,28 0,35 0,047619 0,0625 

OEL15 0,288462 0,41129 0,163462 0,095238 0,061538 0,006623 

ODL16 0,446809 0,378378 0,283333 0,223529 0,041667 0,078431 

OEL16 0,32 0,381579 0,28125 _ 0,032258 0,039216 

ODL17 0,247525 0,171429 0,271605 0,132743 0,061224 0,032787 

OEL17 0,266667 0,261682 0,175 0,203704 0,113208 0,090909 

 


