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RESUMO 

 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecto-parasitária 
caracterizada por elevados índices de morbidade e mortalidade no mundo. A 
espécie Leishmania (Leishmania) infantum chagasi é o principal agente causal 
nas Américas. Em modelos murinos, a infecção por L. (L.) infantum chagasi 
tem contribuído para a avaliação de respostas imunes nos órgãos alvos da 
infecção, como o fígado e o baço. O objetivo deste estudo foi determinar o 
curso temporal da expressão de CR3 durante a formação dos granulomas no 
fígado e no baço de camundongos BALB/c, após infecção com L. (L.) infantum 
chagasi, via intraperitoneal. Os camundongos isogênicos BALB/c (n = 48), 
fêmeas com idade entre 6 a 8 semanas foram inoculados com 5,0 x 107 
parasitos/0,1 mL (6o dia da cultura), via intraperitoneal. Após 2, 4, 6, 8,12 e 20 
semanas, o baço e o fígado foram coletados para a determinação da carga 
parasitária (imprints), análises anatomopatógicas (HE) e determinação da 
expressão de CR3 (imuno-histoquímica). O pico da infecção ocorreu na 6ª 
semana após o inóculo dos parasitos, tanto no fígado quanto no baço. Em 
ambos os órgãos, houve uma regressão do número de parasitos a partir da 8a 
até a 20ª semana de infecção. Um aumento do fígado ocorreu na 8ª semana de 
infecção, associado à carga parasitária e ao número de granulomas. O número 
de granulomas regrediu, mas o tamanho médio dos granulomas hepáticos não 
variou significantemente ao longo das semanas de infecção. O baço 
apresentou um aumento do peso, mas não houve regressão significante deste 
até a 20ª semana de infecção. Nesse órgão, houve uma hiperplasia de 
macrófagos com formação de inúmeros microgranulomas detectados na 20a 
semana de infecção, quando dificilmente foram observados parasitos. A 
expressão de células CR3+ aumentou no fígado (8ª e 20ª semana, p < 0,05) e 
no baço (20ª semana, p = 0,07) dos animais infectados, quando comparada 
aos controles, estando presentes nos granulomas. O curso temporal da 
expressão de CR3 coincide com o aumento dos granulomas detectados. Os 
dados mostram que o fígado e o baço apresentam particulares respostas a L. 
(L.) infantum chagasi. Ainda, sugerem que as células CR3+ infiltram o fígado e 
o baço contribuindo para o desenvolvimento do processo inflamatório crônico e 
a imunopatogenia da LV.  

 
 

Palavras chaves: L. chagasi, murino, granuloma, fígado, baço, CR3 

  



 14 

ABSTRACT 
 

 

 

Visceral leishmaniasis (VL) is a parasitic infectious disease characterized 
by high morbidity and mortality. Leishmania (Leishmania) infantum chagasi is 
the main causal agent VL in the Americas. In murine models, infection with L. 
(L.) infantum chagasi has contributed to the evaluation of organ-specific 
immunity, especially in liver and spleen. The aim of this study was to determine 
the time course of CR3 expression during the development of granuloma in the 
liver and spleen of BALB/c mice infected with L. (L.) infantum chagasi. Inbred 
BALB/c mice (n = 48), females 6-8 weeks-old were intraperitoneally inoculated 
with 5.0 x 107 parasites/0.1 mL (6th day culture). After 2, 4, 6, 8, 12 and 20 
weeks, parasite burden (imprints), histopathological analyzes (HE) and CR3 
expression (immunohistochemistry) were performed in spleen and liver. The 
peak of infection occurred at 6th week after parasite inoculation, in both liver 
and spleen. In both organs, there was a decline in the number of parasites from 
the week 8 to the 20 p.i. An enlargement of the liver occurred at 8th week of 
infection, associated with parasite load and the number of granulomas. The 
number of granulomas decreased, but the size of hepatic granulomas did not 
vary significantly throughout the weeks of infection. In contrast, spleen showed 
an increase in weight with no significant regression until the week 20 p.i. In 
spleen, there was a hyperplasia of macrophages with development of numerous 
microgranulomas at 20 weeks of infection. No parasites were detected at this 
time. The expression of CR3+ cells increased in the liver (8th and 20th week, p 
< 0.05) and spleen (20th week, p = 0.07) of infected animals compared to 
controls, being present in the granulomas. The time course of CR3 expression 
coincided with the increase of granuloma formation. The data show that the liver 
and spleen exhibit distinct responses to L. (L.) infantum chagasi, and suggest 
an involvement of CR3+ cells in the development of chronic inflammation, 
contributing to the immunopathogenesis of VL. 

 

Key words: L. chagasi, murine, granuloma, liver, spleen, CR3 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

1. 1    As Leishmanioses: enfoque na leishmaniose visceral 

 
 

As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias causadas por 

protozoários do gênero Leishmania ssp. Em todo o mundo, cerca de 12 

milhões de pessoas são acometidas por uma de suas distintas formas clínicas, 

as quais variam em relação aos seus índices de morbidade e mortalidade. As 

leishmanioses são consideradas um grande problema de saúde pública e de 

impacto socioeconômico, negligenciadas, principalmente nos países em que a 

maioria dos casos ocorre. Representam um complexo de doenças com 

variados espectros clínico, patológico e imunológico, determinando uma grande 

diversidade biológica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) divide as 

leishmanioses em três formas clínicas distintas: cutânea (LC); mucocutânea 

(LMC) e visceral (LV).  A incidência anual é estimada em 1,5 milhão de casos 

de leishmaniose tegumentar e 500.000 de LV. Esta elevada incidência das 

leishmanioses, associada ao grande número de indivíduos com lesões 

incapacitantes, desfigurantes e algumas vezes fatais, como na LV, levaram a 

OMS a incluir as leishmanioses entre as seis mais importantes doenças 

infecciosas do mundo (WHO 2012). 

Entre as formas clínicas das leishmanioses, a LV é uma doença 

infecciosa sistêmica, de evolução crônica e a mais grave, pois, quando não 

tratada adequadamente, determina elevados índices de letalidade. Com 

mortalidade global estimada em 59.000 óbitos por ano, a LV acomete 

principalmente crianças, sendo esta mortalidade apenas superada pela 

malária, no caso das doenças parasitárias (Alvar et al. 2006). Alguns autores 

acreditam que o número de óbitos anuais devido à LV é subestimado, uma vez, 

que a doença é de notificação compulsória apenas em 32 dos 88 países em 

que ocorre (Desjeux 2004; WHO 2012). 

A LV encontra-se amplamente distribuída no mundo, principalmente em 

regiões tropicais, subtropicais e na bacia do mediterrâneo. É uma doença 

endêmica em 62 países, sendo a maioria dos quais classificados como em 
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desenvolvimento, onde existem em média 200 milhões de pessoas expostas ao 

risco de contrair a doença. Mais de 90% dos casos mundiais estão 

concentrados em países da Ásia oriental e América do Sul (Kaye et al. 2004; 

Malla & Mahajan 2006; Torres & Filho 2006; Chappuis et al. 2007; WHO 2012).  

No Brasil, dados do Ministério da Saúde relatam a ocorrência média nos 

últimos cinco anos de 3.679 casos novos de LV, a maioria deles em crianças 

menores de 10 anos. A LV está registrada em 19 das 27 Unidades da 

Federação com aproximadamente 1.600 municípios apresentando transmissão 

autóctone (Ministério da Saúde 2012). Foram confirmados 3.392 casos de LV 

no Brasil no ano de 2012, sendo que os principais focos estão localizados nas 

regiões semiáridas que ocupam a maior parte do Nordeste (Maranhão e 

Ceará), região Norte (Tocantins e Pará), parte do Sudeste (Minas Gerais) 

(Ministério da Saúde 2012). Em 2012, a mortalidade provocada pela LV 

apresentou os seguintes números: região Norte 24 óbitos, Nordeste: 105 

óbitos; Sudeste: 56 óbitos e Centro-Oeste: 37 óbitos (Ministério da Saúde 

2012). A falta de um sistema de vigilância adequado torna difícil estimar a real 

incidência e a taxa de mortalidade da LV. Embora a notificação seja obrigatória, 

ela não ocorre para todos os casos, sendo frequente o subdiagnóstico, 

(Desjeux 2004; Ministério da Saúde 2012). 

Apesar de ser considerada endemia rural, a LV tem sido frequentemente 

registrada em grandes centros urbanos, em função do aumento das migrações 

e fatores ambientais. Diversos fatores de risco contribuem para o 

desenvolvimento da doença, incluindo a desnutrição, o uso de fármacos 

imunossupressores e a co-infecção com o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV, human immunodeficiency virus) (Ashford  2000; Nogueira & Galati 2006; 

Torres & Filho 2006; Alvar et al. 2008). No Brasil, a urbanização da LV, assim 

como a ruralização da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids, Acquired 

immunodeficiency syndrome), tem incrementado a co-infecção Leishmania/HIV, 

como já visto em outros países (Lauletta & Goto 2006; Alvar et al. 2008). Ainda, 

na co-infecção Leishmania/HIV a recidiva é mais frequente e apresenta maior 

letalidade do que a LV sozinha (Torres & Filho 2006). 

Consideradas primariamente como zoonoses, que incidem sobre 

diversas espécies de animais silvestres e domésticos, as leishmanioses 

atingem o homem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ashford%20RW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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parasito. O ciclo biológico do parasito é heteroxênico, ou seja, realizado em 

dois hospedeiros, um vertebrado e um invertebrado, sendo o homem um 

hospedeiro acidental. Assim, as leishmanioses são consideradas 

antropozoonoses (Desjeux 2004; Chappuis et al. 2007). 

O gênero Leishmania spp, um grupo de protozoários flagelados da 

família Trypanosomatidae e ordem Kinetoplastida, compreende um número 

crescente de espécies, atualmente cerca de 30, das quais cerca de 20 causam 

doenças nos seres humanos. As manifestações clínicas estão geralmente 

associadas a uma espécie de Leishmania, embora algumas espécies possam 

causar diferentes formas clínicas (Grimaldi et al. 1993). Entre as espécies 

viscerotrópicas, causadoras da LV, que também é conhecida como calazar, 

três espécies do complexo Leishmania (Leishmania) donovani apresentam a 

seguinte distribuição geográfica: o agente etiológico L. (L.) donovani (Laveran & 

Mesnil 1903) é responsável pela doença na Índia, Paquistão, China Oriental, 

Bangladesh, Nepal, Sudão e Quênia. Nestas regiões, o homem atua como 

reservatório do parasito e a doença apresenta um perfil antroponótico (Tavares 

et al. 2003). Já a espécie Leishmania (Leishmania) infantum (Nicolle, 1908) é o 

agente etiológico da LV zoonótica presente na região sudoeste e central da 

Ásia, nordeste da China, norte da África e Europa Mediterrânea. Nas Américas, 

a espécie Leishmania (Leishmania) chagasi (Chagas & Cunha 1938) é o 

agente da LV, que também apresenta um caráter zoonótico. Estudos utilizando 

técnicas bioquímicas e moleculares consideram L. (L.) chagasi e L. (L.) 

infantum como sendo uma única espécie (Maurício et al. 2000), motivo pelo 

qual esta espécie atualmente é denominada  L. (L.) infantum chagasi (Lainson 

& Rangel 2005; Shaw 2006; Ministério da Saúde 2006).  

As várias espécies de Leishmania são transmitidas ao homem por cerca 

de 30 espécies de vetores flebotomíneos. Os dípteros da subfamília 

Phlebotominae são os únicos vetores das várias espécies de Leishmania, 

sendo o gênero Phlebotomus o vetor na Europa e na Ásia e o gênero 

Lutzomyia, o vetor nas Américas (Ashford 2000; Almeida et al. 2003; Amorá et 

al. 2009 ). No Brasil, duas espécies de flebotomíneos estão relacionadas com a 

transmissão dos parasitos causadores da LV: Lutzomyia longipalpis e 

Lutzomyia cruzi. A primeira espécie é considerada a principal transmissora de 

L. (L.) infantum chagasi, embora ocorra espécies como a L. evansi (Travit et al. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ashford%20RW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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1994; Zulueta et al.1999) ter sido implicada como possível vetor em áreas 

restritas. 

O principal reservatório doméstico de L. (L.) infantum chagasi é o cão 

(Canis familiaris). No ambiente silvestre, os principais reservatórios são 

também canídeos, destacando-se as raposas Cerdocyon thous e Lycalopex 

vetulus (Shaw 2006). Entretanto, ratos - Rattus rattus (Zulueta et al. 1999) 

foram encontrados naturalmente infectados com L. (L.) infantum chagasi, 

sendo também reservatórios silvestres da LV nas Américas. 

 

 

1. 2  Aspectos Fisiopatológicos da Leishmaniose Visceral Humana 

 

A transmissão do parasito L. (L.) infantum chagasi ocorre quando as 

fêmeas de L. longipalpis infectadas realizam o repasto sanguíneo, inoculando 

as formas promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro suscetível. A 

promastigota é uma forma flagelada, extracelular, encontrada no intestino 

médio e anterior do vetor L. longipalpis. Esta forma é transmitida pela picada do 

flebotomíneo, infectando macrófagos dos mamíferos e se transformado na 

forma amastigota. As formas amastigotas são intracelulares, sofrem sucessivas 

divisões binárias e infectam novos macrófagos. A disseminação do parasito da 

epiderme para órgãos viscerais ocorre pelas vias hematogênica e/ou linfática, 

entretanto, ainda são obscuras as bases fisiopatológicas e parasitárias desta 

visceralização (Engwerda et al. 2004). Alguns estudos mostraram que a 

expressão do gene do locus A2 estaria envolvida na visceralização de L. (L.) 

donovani, o que não ocorre com L. (L.) major, agente da leishmaniose 

tegumentar, dado que a expressão deste gene não é observada como uma 

característica inerente a este parasito, bem como a transferência artificial deste 

gene o prejudica na sua sobrevivência em macrófagos da pele (Zhang et al. 

2003). O ciclo continua quando L. longipalpis realiza a ingestão de sangue, 

contendo células infectadas com as formas amastigotas, que no intestino do 

inseto vetor diferenciam-se em formas promastigotas procíclicas e, 

posteriormente, em formas promastigotas metacíclicas infectantes (Ashford 

2000; Garg & Dube 2006; Chappuis et al. 2007). 
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O período de incubação da LV no homem é bastante variável, situado 

dentro de extremos que vão de 10 dias a 24 meses. A doença pode apresentar 

evolução aguda, subaguda ou crônica, mas a maioria dos indivíduos infectados 

permanece assintomática. Em infecções agudas da doença, o paciente pode 

chegar a óbito dentro de algumas semanas; em infecções subagudas, dentro 

de um ano; e em casos crônicos, dentro de dois a três anos quando não 

tratadas (Ministério da Saúde 2006; Chappuis et al. 2007). 

A LV humana atinge principalmente os órgãos retículo-endoteliais, tais 

como ofígado, o baço e a medula óssea, os quais podem ser encontrados 

densamente parasitados.  Além disto, os parasitos são capazes de atravessar 

a barreira hemato-encefálica e penetrar no cérebro, podendo causar lesões 

(Nassif et al. 2002; Abreu-Silva et al. 2003). Existem estudos demonstrando 

que a espécie L. (L.) infantum chagasi é capaz de atravessar a barreira 

hemato-encefálica e causar danos significativos no sistema nervoso central de 

camundongos experimentalmente infectados com este parasito (Prasad & Sem 

1996). Anticorpos específicos ao parasito L. (L.) infantum chagasi foram 

encontrados no líquor de pacientes que apresentavam LV e Aids 

conjuntamente, bem como no líquor de cães naturalmente infectados com L. 

infantum (Ramos et al. 1994; Garcia-Alonso et al. 1996; Viñuelas et al.  2001; 

Abreu-Silva et al. 2003). 

A LV causa febre intermitente, anemia, leucopenia, hepatomegalia, 

esplenomegalia, hipergamaglobulinemia, hipoalbuminemia e caquexia 

progressiva; que se desenvolvem em níveis variáveis, de semanas a anos após 

a infecção. Sinais clínicos menos comuns incluem linfoadenopatia, diarreia 

persistente e sinais neurológicos (Ashford 2000; Lima et al. 2003). As 

manifestações clínicas envolvendo o SNC são mais escassas, porém, têm sido 

observadas em indivíduos com imunossupressão, geralmente associadas às 

infecções disseminadas (Walker et al. 2006). 

O diagnóstico clínico da LV deve ser suspeitado quando o paciente 

apresentar: febre e esplenomegalia associadas ou não à hepatomegalia. O 

diagnóstico laboratorial definitivo pode ser realizado pelo exame direto ou pelo 

isolamento em cultura de material biológico de aspirado de medula óssea, 

baço, linfonodos e biópsia hepática, mostrando presença de formas 

amastigotas do parasito. O aspirado esplênico pode, em raras situações, levar 
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a quadros de hemorragia graves e óbitos. Nesse caso, devido a essas 

dificuldades na realização do exame direto, os métodos sorológicos têm 

adquirido importância nos últimos anos (Garg & Dube 2006; Priant et al. 2007; 

Chappuis et al. 2007). No Brasil, esforços têm sido feitos no sentido de se 

viabilizar o desenvolvimento de testes rápidos, principalmente os que envolvem 

a técnica de imunocromatografia. Ensaios como o Teste Rápido DPP® 

Leishmaniose Visceral Canina, produzido pelo BioManguinhos/Fiocruz estão 

sendo utilizados para triagens sorológicas em inquéritos epidemiológicos de 

cães nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás (Ministério da Saúde 

2012). O teste imunocromatográfico rápido IT-LEISHR (DiaMed IT-LEISHR®), 

para diagnóstico de LV humana foi validado em quatro áreas endêmicas do 

Brasil. O desempenho do IT-LEISHR foi comparado ao da reação de 

imunofluorescência indireta  e ao da reação imunoenzimática, usando-se 

antígeno solúvel de L. (L.) infantum chagasi e recombinante K39 (rK39). O 

teste IT-LEISHR apresenta uma sensibilidade de 93% e 97% de especificidade. 

Em relação aos ensaios moleculares, a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) tem ganhado notoriedade devido aos elevados níveis de sensibilidade e 

especificidade alcançados, principalmente a modalidade PCR em tempo real, a 

qual, mantendo a característica de elevada especificidade da PCR 

convencional, apresenta sensibilidade na ordem de 0,001 parasitos, tanto para 

resultados encontrados no homem quanto em cães.  

O tratamento das leishmanioses é realizado por aplicação local e/ou 

sistêmica de compostos antimoniais pentavalentes, entre os quais os mais 

utilizados são o estibogluconato de sódio (Pentostan®, Glaxo Wellcome, 

Inglaterra) e o antimoniato de N-metilglucamina (Glucantime®, Rhône Poulenc 

Rorer, França). A utilização destes antimoniaiss no tratamento da LV 

humana,comumente apresenta limitações que reduzem a adesão dos 

pacientes aos mesmos, entre elas, a longa duração do tratamento 

(aproximadamente um mês), as vias de administração utilizadas (intramuscular 

ou endovenosa) e os desagradáveis efeitos colaterais provocados (Romero et 

al. 2001). No Brasil, o antimoniato de N-metilglucamina tem sido utilizado como 

o fármaco de escolha. Fármacos como a anfotericina B e o isotiocianato de 

pentamidina tem sido usados em protocolos terapêuticos onde são observados 

casos de intolerância ou resistência ao tratamento com fármacos de primeira 
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escolha e devem ser administrados em ambiente hospitalar (Ministério da 

Saúde 2012). O tratamento quimioterápico da LV canina não é recomendado 

pela OMS, uma vez que pode ocorrer o aumento dos casos de resistência dos 

parasitos aos fármacos comumente utilizados no tratamento da LV humana, 

além do fato de que os cães clinicamente sadios ainda podem conter parasitos 

na pele, comportando-se como reservatórios dos mesmos (Grimaldi & Tesh 

1993). 

 

1. 3  Imunidade na Leishmaniose Visceral Humana 

 

No homem, a imunidade contra LV é mediada por uma complexa 

interação de citocinas, produzidas principalmente por linfócitos T auxiliares 

(CD4+), não sendo os anticorpos relevantes na proteção contra o parasito.  A 

lise direta de macrófagos infectados por linfócitos T citotóxicos (CD8+) é 

considerada um mecanismo adicional de defesa (Ruiz & Becker 2007). No 

entanto, a doença é caracterizada pela supressão das respostas imunes 

celulares, elevados níveis de anticorpos e uma elevada replicação dos 

parasitos em macrófagos, ocorrendo infecções secundárias, facilmente em 

pacientes imunossuprimidos (Garg & Dube 2006). 

 

Os linfócitos Th1(Th1, T helper 1), responsáveis pela imunidade celular, 

secretam grande quantidade de citocinas proinflamatórias, entre elas o 

interferon gama (IFN), que aumenta a atividade microbicida dos macrófagos 

contra o parasito. O IFN é produzido, inicialmente, por células NK (Natural 

Killer) ativadas por IL-12, uma citocina produzida por macrófagos e células 

dendríticas. O IFN e a IL-12 possuem um papel importante na diferenciação e 

expansão dos linfócitos Th1.  Classicamente, os linfócitos Th1 estão envolvidos 

com o perfil de resistência, pela habilidade de ativarem os macrófagos, 

tornando-os fortemente microbicidas (Scharton & Scott 1993; Brandonisio et al. 

2004; Oliveira et al. 2003). O IFN induz a produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS, Reactive Oxigen Species) e de nitrogênio (RNI, Reactive 

Nitrogen Intermediates), tais como o peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion 

superóxido (O2
-) e óxido nítrico (NO, Nitric Oxide).  O NO é produzido nos 
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macrófagos a partir do metabolismo da L-arginina, em uma reação catalisada 

pela enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS, inducible Nitric Oxide 

Synthase). Citocinas como IFN e fator de necrose tumoral (TNF) estimulam a 

expressão de iNOS, enquanto que interleucina-4 (IL-4), IL-10 e o fator de 

transformação do crescimento-β (TGFβ) inibem sua expressão, diminuindo a 

atividade microbicida dos macrófagos (Brunet et al. 2001; Van Der Veen 2001). 

A deficiência de IFN em pacientes com LV ativa explica a carga elevada 

de parasitos e o aumento da gravidade da doença. Após a infecção de 

monócitos de indivíduos sadios, pré-tratados com IFN, com L. donovani, foi 

observado um aumento da produção de TNF e de IL-1, duas citocinas 

importantes na resposta do hospedeiro à infecção. Também existem relatos de 

presença de TNF e IL-1 no plasma de pacientes com LV. O TNF desempenha 

um papel importante na formação dos granulomas na LV por participar no 

recrutamento e ativação de macrófagos e linfócitos (Murray 2001; Garg & Dube 

2006; Saha et al. 2006).  

Nos pacientes com LV tem sido observada a produção de níveis 

elevados de IL-10 e IL-4 por linfócitos T CD4+ auxiliares do tipo 2 (Th2,  T 

helper 2). Os efeitos da IL-10, em sinergismo com a IL-4, parecem ser 

fundamentais na progressão da doença, uma vez que ambas são capazes de 

inibir a ativação de macrófagos pelo INF produzido pelas células Th1, a 

transcrição do TNF e a produção de ROS. Diante disso, o perfil Th2 elevado é 

indicativo de doença ativa (Garg & Dube 2006; Saha et al. 2006). Em pacientes 

tratados com fármacos antimoniais pentavalentes e que obtiveram cura clínica 

foi verificada uma recuperação da proliferação de linfócitos Th1 (Carvalho et al. 

1994).   
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1. 4  Imunidade nos Modelos Murinos de Leishmaniose Visceral 

 

A maioria dos estudos da resposta imune frente às infecções por 

Leishmania ssp tem sido realizada em modelos murinos. As espécies 

causadoras da LV (L. (L.) donovani e L. (L.) infantum chagasi), são capazes de 

infectar camundongos e reproduzir, com relativa facilidade, aspectos da doença 

humana. Estes modelos facilitam o estudo da genética do hospedeiro 

vertebrado e do controle da infecção, bem como auxiliam na determinação dos 

mecanismos que geram e regulam as respostas imunes (Alexander & Bryson 

2005). 

Na resposta imune durante a infecção de camundongos C57BL/6 por L. 

major, que causa leishmaniose tegumentar na Ásia, ocorre a expansão das 

células Th1, estando estas associadas com a resistência à infecção. Por outro 

lado, a expansão das células Th2, observadas em camundongos BALB/c, 

estão relacionadas com a exacerbação da doença (Mosmann et al.1986).  Em 

contraste aos modelos de leishmaniose cutânea, onde o desenvolvimento de 

uma resposta Th2 está relacionada à suscetibilidade, existem poucos dados 

que evidenciam a expansão de células Th2, produtoras de IL-4 e IL-5, durante 

a progressão da infecção por L. donovani em murinos, causando 

suscetibilidade. A dicotomia do perfil de resposta imune Th1 e Th2 que ocorre 

na doença causada por L. major, não é evidente em modelos murinos de LV 

(Ahmed et al. 2003). De fato, na LV murina, o perfil de resposta Th1 é reprimido 

pela produção de citocinas como IL-10 e TGFβ. Leishmania (L.) infantum 

chagasi afeta diretamente seu microambiente local, pela indução de TGFβ, de 

modo a suprimir a atividade leishmanicida dos macrófagos parasitados, 

modulando negativamente a capacidade destes em eliminar o parasito (Wilson 

et al. 2005). Ainda, a citocina IL-4 não parece ser suficiente para influenciar a 

resposta Th1, nem o curso da infecção por L. donovani em camundongos 

BALB/c, ao contrário do observado pela ação da IL-10 (Miralles et al. 1994). A 

existência de um ou mais fatores solúveis, como o TGFβ, parecem exercer este 

efeito inibidor de Th1 relacionado também à expressão de IL-10, o que sugere 

que a modulação negativa da resposta Th1, na infecção visceral murina, cause 

a suscetibilidade à doença (Wilson et al. 1998; Wilson et al. 2005). Assim, o 

fenótipo de suscetibilidade à LV murina parece mais se relacionar à 
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incapacidade de desenvolvimento de uma resposta Th1 efetiva, ao invés da 

elaboração de uma resposta Th2 exacerbada (Miralles et al. 1994). Portanto, 

uma resposta Th1 dominante é necessária para a resistência à infecção por 

espécies de leishmânias causadoras de LV ( Wilson et al. 2005; Liese et al. 

2008). 

 

 

 

1. 5  Considerações sobre a Imunidade Murina Específica a órgãos 

 

 

 

A resistência à infecção no fígado é dependente do desenvolvimento de 

granulomas. Os granulomas hepáticos causados pela infecção por leishmanias 

são reações imunológicas ao redor das células de Kupffer infectadas, contendo 

um influxo inicial de granulócitos, seguido por células mononucleares, tais 

como os monócitos e os linfócitos T CD4+ e T CD8+, que limitam a infecção 

(Murray 2001; Murray et al. 2000a). Nos granulomas pouco desenvolvidos, um 

aglomerado nodular distinto e difuso de células mononucleares e alguns 

polimorfonucleares podem ser observados no parênquima hepático. Todavia, 

ao atingirem um desenvolvimento estrutural mais organizado, células 

epitelióides ocupam o centro do granuloma com disposição circunscrita frouxa. 

Na região mais periférica do granuloma, a presença do halo linfoplasmocitário é 

bastante variável quanto ao número de células e sua extensão é geralmente 

delgada (Murray et al. 2000a). Na LV murina, os granulomas mais bem 

desenvolvidos apresentam uma tênue quantidade de colágeno no interior do 

halo epitelióide, porém a presença de necrose não é comum, ao contrário de 

granulomas formados, por exemplo, a partir de ovos de Schistossoma ssp 

(Lenzi  et al. 2006). No interior de algumas células epitelióides, ocasionalmente, 

formas amastigotas de leishmânia são observadas (Murray  2001). Mesmo nos 

camundongos suscetíveis (BALB/c e C57BL/6) à infecção por L. (L.) donovani 

ou L. (L.) infantum chagasi, os parasitos multiplicam-se no fígado, mas com a 

formação do granuloma, em condições ótimas, há a eliminação dos parasitos 

após cerca de oito semanas de infecção (Murray 2001; Kaye et al. 2004; 
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Wilson et al. 2005). A formação do granuloma hepático eficaz na eliminação 

dos parasitos é dependente de IFN, TNF, IL-12 e moléculas de adesão, 

havendo ativação dos macrófagos com produção de moléculas leishmanicidas, 

tais como ROS e RNI (Murray et al 2000; Murray & Delph-Etienne 2000; Murray 

et al. 2000a; Murray et al. 2000b; Murray 2001). 

Enquanto no fígado ocorre maior multiplicação inicial do parasito, com a 

formação de granulomas e, posteriormente, a capacidade de controlar a 

infecção, no baço há o desenvolvimento de uma infecção persistente, com 

maior replicação dos parasitos mais tardiamente e com eventual formação de 

granulomas que não levam à resolução. Embora haja ampla produção de IFN, 

resultando no desenvolvimento de uma resposta Th1 precoce e acentuada, o 

parasito pode permanecer no baço durante toda a vida do animal, não havendo 

cura (Engwerda & Kaye 2000; Wilson et al. 2005). Os mecanismos que 

explicam estas diferenças entre as respostas nos dois órgãos ainda são 

desconhecidos. O fracasso para solucionar a infecção no baço parece envolver 

uma falha nos macrófagos infectados da zona marginal ativados por linfócitos T 

e células NK, devido à deficiência desses macrófagos de produzirem 

quimiocinas para atrair outras células, ou falha na ativação de mecanismos 

microbicidas intrínsecos dos macrófagos, após a exposição destes à linfócitos 

T e células NK (Engwerda & Kaye 2000). Estudos comprovam que os 

macrófagos da zona marginal do baço expressam baixos níveis de moléculas 

classe II do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC, Major 

Histocompatibility Complex), limitando a interação entre as células T e os 

macrófagos. A infecção persistente no baço ocorre em paralelo às alterações 

na microestrutura da polpa branca, com perda dos centros germinativos dos 

folículos linfóides e o aparecimento ou não de granulomas. Ocorre ainda, a 

dispersão dos macrófagos da zona marginal para a polpa vermelha, que 

apresenta hiperplasia (Wilson & Weinstock, 1996; Engwerda et al. 2004; Wilson 

et al. 2005). 

 Estas reações no fígado e no baço, citadas acima, representam um 

quadro geral das respostas imunoinflamatórias nestes órgãos, no entanto, 

dependendo da cepa do parasito, da linhagem de camundongo e da 

quantidade do inóculo, a evolução das reações podem seguir cursos com 

desfechos da infecção diferentes (Carrión et al. 2006; Wilson & Weinstock 1996 
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Alexander et al. 1999). 

 

 

1.6 A molécula CR3/CD11bCD18 na leishmaniose visceral 

 

 

A molécula CR3 é um receptor para fragmento iC3b do sistema 

complemento, também como conhecido como Mac-1 ou CD11bCD18. Além da 

função de receptor para iC3b, o CR3 é uma integrina (αmβ2). É expresso por 

granulócitos, monócitos, macrófagos, células dendriticas e células NK. Possui 

participação na fagocitose de partículas revestidas com iC3b e participa 

ativamente na adesão de monócitos e neutrófilos às células endoteliais e a 

plaquetas, onde se liga à molécula ICAM-1 e a proteínas da matriz celular,  

contribuindo para o recrutamento destes para os sítios de inflamação (Diamond 

et al. 1993; Sallusto & Baggiolini  2008).  

O CR3 possui um papel importante na ligação de monócitos e 

macrófagos à Leishmnia (Leishmania) chagasi, as quais possuem a 

capacidade de mediar negativamente sua expressão nestas células, bem como 

existem evidências que ao se ligar a estes receptores, o parasito não ativa a 

via clássica dos macrófagos, podendo então sobreviver dentro da célula (Ueno 

et al. 2009 ;De Almeida et al. 2002 ; Cooper et al. 1998). Ainda, estudos que 

reportam que Leishmania (L.) chagasi entram em macrófagos via caveolina, 

que são microdomínios de membranas ricos em colesterol responsáveis por 

atrasar a fusão de lisossomos (Blackwell JM 1985). Estudos tem demostrado a 

presença de um grande infiltrado de monócitos imaturos no fígado após 

infeccção com Leishmanias e que a expressão de CR3 em macrófagos 

residentes (células de Kupffer) é muito limitada, ao contrario da expressão em 

macrofagos recém migrados, o que torna o anticorpo M1/70 um bom marcador 

para avaliar a infiltração de monócitos nos tecidos (Davies et al.1988) O 

anticorpo de rato anti-camundongo M1/70 é o primeiro e talvez o melhor 

anticorpo para caracterizar o CR3 na superfície de macrófagos, PMN e células 

NK (Beller et al. 1982). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

A importância da LV reside na sua elevada incidência, ampla distribuição 

e na possibilidade de assumir formas graves e letais. No Brasil, dados do 

Ministério da Saúde relatam a ocorrência de 3.392 casos novos de LV no ano 

de 2012, com uma alta incidência e mortalidade em crianças menores de 10 

anos. A progressão da LV está intimamente relacionada ao papel modulador da 

resposta imunológica do hospedeiro, merecendo atenção os mecanismos que 

estão agindo diretamente como fatores determinantes da cura ou do 

agravamento da doença.  

Modelos murinos auxiliam no entendimento da imunopatogenia e dos 

mecanismos de controle da infecção. Especialmente, os modelos murinos tem 

auxiliado no entendimento da imunidade específica de órgãos, tais como o 

fígado e o baço, alvos da LV. O estudo das características das respostas 

imunes em órgãos que apresentam diferentes quadros de evolução da infecção 

é de fundamental importância para o entendimento da relação parasito-

hospedeiro, que se estabelece para a cura ou o agravamento da LV. Estudos 

tem demonstrado diferenças quanto às respostas de macrófagos residentes 

teciduais ou aqueles que infiltram os órgãos durante a infecção por L. donovani 

ou L.(L.) infantum chagasi. Estas células expressam o receptor CR3, que liga à 

leishmania diretamente ou opsonizada por fragmentos iC3b do complemento. 

O CR3, portanto, é importante para a captura dos parasitos por macrófagos 

presentes no fígado e no baço. Tem sido demonstrado que a fagocitose via 

CR3 protege o parasito, permitindo o estabelecimento da infecção na célula 

hospedeira. Uma análise temporal da expressão de CR3 durante a resposta 

granulomatosa no fígado e no baço de camundongos infectados com L.(L.) 

infantum chagasi pode indicar a relevância desta molécula e das células que a 

expressam na evolução da resposta destes órgãos contra o parasito. 
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3.       OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

    3.1 Objetivo Geral: 

 

- Avaliar o curso temporal da expressão do receptor CR3 durante a 

formação de granulomas no fígado e no baço de camundongos BALB/c em um 

modelo de infecção intraperitoneal com L. (L.) infantum chagasi.   

 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

- Avaliar o curso temporal da carga parasitária no fígado e no baço de 

camundongos BALB/c infectados, via intraperitoneal, com L. (L.) infantum 

chagasi. 

- Avaliar as alterações macroscópicas e microscópicas do fígado e do 

baço de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) infantum chagasi, 

acompanhando o curso temporal da formação dos granulomas. 

  - Avaliar a expressão do receptor CR3 no fígado e no baço dos animais 

infectados. 
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4.  METODOLOGIA 

      

 

 

4. 1 Cultivo e manutenção dos parasitos in vitro e  in vivo 
 

 
 

As formas promastigotas da cepa Leishmania (L) infantum chagasi 

MHOM/BR/74/PP75 foi mantida congelada, em nitrogênio líquido, em solução 

contendo soro fetal bovino (SFB, Cripion, Andradina, SP, Brasil) e 10% de 

dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Chem. Co., St. Louis, MD, EUA). 

Após a realização do descongelamento, em meio Grace (Grace´s Insect 

Medium, Sigma), a 4 oC, os parasitos foram cultivados e mantidos in vitro em placas 

de 24 poços (Costar, Cambridge, MA, EUA). O meio de cultura Grace foi 

suplementado com 20% de SFB (Criprion) inativado, 2 mM de L-glutamina (Sigma), 

100 U/mL de penicilina (Sigma) e 100 µg/mL de estreptomicina (Sigma; meio 

completo). As culturas foram mantidas à temperatura de 26°C, sendo realizados 

repiques de 72 em 72 horas, com inóculo inicial da cultura sempre ajustado para 5 x 

105 parasitos/mL. A quantificação dos parasitos foi realizada em hemocitômetro, 

após diluição de uma pequena alíquota da cultura em formaldeído 2% em solução 

salina tamponada com fosfatos (PBS, phosphate buffered saline). 

Para os experimentos, foram utilizados apenas parasitos cultivados até a 3ª 

passagem in vitro. A recuperação da virulência foi obtida pela infecção de 

camundongos BALB/c, com inóculo de formas promastigotas recém-descongeladas, 

tendo sido utilizada a via intra-peritoneal para a infecção. Após oito semanas, estes 

animais foram eutanasiados, sendo seus baços submetidos a um processo de 

maceração em meio de cultura Grace completo, em placas de cultura de 24 poços 

(Costar), para re-isolamento dos parasitos. As culturas positivas foram expandidas 

em meio Grace completo e os parasitos foram congelados, como descrito acima. 
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4. 2 Determinação da curva de crescimento in vitro dos parasitos 

 

 

Com o propósito de se estabelecer o curso temporal de crescimento in vitro 

da cepa utilizada neste estudo, os parasitos, em fase logarítmica do crescimento, 

foram cultivados em meio Grace completo, em placas de 24 poços (Costar), à 

temperatura de 26°C. O inóculo inicial foi de 5 x 105 parasitos/mL, sendo os 

parasitos quantificados diariamente em hemocitômetro, como descrito no item 4.1, 

durante 12 dias. A quantidade de parasitos foi expressa em número de parasitos x 

106/mL. 

Os parasitos, em fase estacionária do crescimento, sexto dia de cultura, 

(cultura rica em formas promastigotas metacíclicas infectantes) foram utilizados 

para a realização da infecção dos camundongos.  

 

 

4. 3 Protocolo de infecção   

 

 

Após expansão dos parasitos em cultura, no sexto dia da cultura, estando 

estes na fase estacionária do crescimento, os parasitos foram colhidos para a 

realização da infecção de camundongos da linhagem BALB/c, fêmeas, com idade 

entre 6 a 8 semanas. Os parasitos foram lavados três vezes (1.409 g, 4°C, 15 

minutos) com salina (0,85% NaCl) e após a última centrifugação foram 

ressuspendidos em PBS e quantificados em hemocitômetro, como descrito no 

item 4.1. Foram inoculados 5,0 x 107 parasitos/0,1 mL, via intraperitoneal, nos 

camundongos. 

Foram inoculados 48 camundongos BALB/c, separados em 6 grupos com 8 

animais por grupo. Os seis grupos de animais foram eutanasiados após a 2ª, 4ª, 

6ª, 8ª, 12ª e 20ª semanas do inoculo dos parasitos. Para controles, foram 

utilizados 6 animais por grupo,  eutanasiados nas mesmas condições em que se 

procedeu a avaliação dos animais infectados. 
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4.4 Determinação da carga parasitária no fígado e no baço 

 

 

Após a eutanásia, os baços e fígados foram colhidos em cada ponto pré-

estabelecido acima para a confecção de imprints. Todos os animais foram 

pesados imediatamente após a eutanásia, para determinação da relação peso do 

órgão/peso corporal. Foi realizado um corte longitudinal do baço com bisturi, 

obtendo-se uma secção de corte de tecido que foi utilizada para a realização do 

imprint em lâminas de microscopia, previamente desengorduradas, limpas e 

secas. No fígado, dois lóbulos diferentes foram seccionados transversalmente em 

relação a cada lóbulo, para a obtenção de secção de tecido para a confecção do 

imprint. 

A quantificação do número de parasitos no baço e no fígado foi determinado 

pela análise dos imprints fixados em metanol e corados com corante 

hematológico (Panótico). Foram contados 500 núcleos de células mononucleares 

por lâmina e, concomitantemente, o número de parasitos (formas amastigotas de 

L. chagasi) encontrados foi anotado, para a determinação da relação número de 

parasitos/500 núcleos. A carga parasitária foi calculada pela seguinte fórmula: 

[número de parasitos/500 núcleos x peso em mg do órgão x 2 x 105] (Wilson et al. 

1998).   

   

 

4.5 Análise anatomopatológicas do fígado e do baço 

 

 

Após necropsia dos animais, baços e fígados foram avaliados 

macroscopicamente. Foram avaliados, tamanho, consistência e coloração do 

baço e do fígado, bem como a presença de lesões macroscópicas, suas 

distribuições e intensidades. 

No baço foram realizados cortes longitudinais, enquanto no fígado foram 

realizados cortes nos lóbulos lateral esquerdo e lateral direito, os quais 

apresentaram maior facilidade de obtenção de áreas de secção para análise. 
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Em seguida, foi realizada a fixação dos fragmentos de cada um destes órgãos 

em solução de paraformaldeído 4% em solução tampão fosfato de sódio 0.2 M.  

até o processamento para os ensaios histopatológicos e imunoistoquímicos. 

Os materiais foram processados em alcoóis em concentrações crescentes, 

diafanizado em xilol e embebidos em parafina. Os blocos foram cortados a 4 µm 

de espessura  e os cortes corados por hematoxilina-eosina (HE). Os cortes foram 

analisados, sob microscopia de luz (Axiostar plus, Zeiss), avaliando-se o processo 

inflamatório presente no tecido.  

No fígado, os granulomas foram considerados: (1) ausentes, quando não foi 

encontrado infiltrado de células mononucleares com disposição aglomerada e 

distinta no parênquima hepático; (2) presentes, quando foram observados 

infiltrados aglomerados difusos ou organizados de células mononucleares nos 

focos parasitários, com a presença de fusão de células de Kupffer, as quais 

poderiam estar infectadas com formas amastigotas de leishmania (Murray 2001). 

Foram realizadas análises quantitativas dos granulomas presentes em toda a 

área de secção, incluindo o cálculo das áreas dos granulomas visualizados na 

microscopia (m2), bem como o acometimento por semana de infecção, 

calculando-se a porcentagem da área dos granulomas em relação à área total de 

secção do corte para cada semana de infecção.  O programa Image J (NIH) foi 

usado para medição da área dos cortes e da área dos granulomas. 

No baço, foram realizadas análises quanto à ocorrência de alterações do 

tecido nas polpas branca e vermelha.  

 

 

4.6 Avaliação da expressão de CR3 no fígado e no baço por meio de 

imunoistoquímica 

 

 

Para a realização da imunohistoquímica (IHQ), foram utilizados anticorpos 

monoclonais M1/70 (anti-CR3) purificados a partir de culturas de hibridomas 

(Laboratório de Citocinas do IPTSP/UFG), cedidos gentilmente pelo Dr. P.J.M. 

Leenen, Erasmus Medical Centre, Rotterdan, Holanda. 

As lâminas contendo os cortes histológicos do fígado e do baço foram 

colocadas em três banhos de xilol por 15 minutos cada. Após estes banhos, foram 
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hidratadas, sucessivamente, em álcool absoluto, 95%, 80% e 70% por 2 minutos 

cada. Após isso, as lâminas foram lavadas com PBS Triton X-100 e água 

destilada morna, por 1 minuto cada. Em seguida, foi realizada a recuperação 

antigênica dos tecidos com tampão Tris-EDTA  1.0 Molar - pH 8,9 por 30 minutos. 

Após este processo, o tampão foi descartado e as lâminas lavadas duas vezes, 

por 1 minuto com PBS Triton X-100 . 

Em seguida, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena, com água 

oxigenada 30 volumes a 3%, por 40 minutos. Após incubação, as lâminas foram 

lavadas 2 vezes (5 minutos cada) com PBS Triton X-100. Em seguida, foram 

incubadas com solução de bloqueio (solução proteica, Kit comercial ABC Santa 

Cruz, CA, USA) por uma hora. Após isto, a solução de bloqueio foi descartada e o 

anticorpo M1/70 purificado com concentração de 0,5 mg/ mL e  diluição em 1/10 

foi adicionado  e as lâminas incubadas por cerca de 18 horas a 4ºC. Em seguida, 

as lâminas foram lavadas três vezes (5 minutos cada) com PBS Triton X-100.  

Após esta incubação, o anticorpo secundário de rato anti-IgG de camundongo 

conjugado com biotina (Kit comercial ABC Santa Cruz, CA, USA) foi adicionado 

às lâminas que foram incubadas por 30 minutos, à temperatura ambiente. Em 

seguida, as lâminas foram lavadas três vezes (5 minutos cada) com PBS Triton X-

100. O conjugado estreptoavidina-peroxidase (Kit comercial ABC Santa Cruz, CA, 

USA) foi adicionado e as lâminas incubadas por 30 minutos, sendo depois 

lavadas 3 vezes (5 minutos cada) com PBS Triton X-100. Em seguida, foi 

adicionado o revelador com diaminobenzidina (Kit Comercial ABC Santa Cruz, 

CA, USA) durante 8  minutos. Após esta incubação, a reação foi finalizada com 

água destilada e as lâminas, contracoradas com hematoxilina por 30 segundos e 

lavadas em água corrente. 

Para análise microscópica, as lâminas foram montadas com Entelan Novo 

(Merck) e os cortes, observados sob microscopia de luz, entre lâmina e lamínula. 

As lâminas foram fotomicrografadas e as análises foram realizadas em réticulo de 

integração (CARL ZEISS-Netzmikrometer 12,5x) com aumento em objetiva de 

40x. Os resultados foram expressos em número de células M1/70+ por mm2 no 

fígado e no baços e número de granulomas hepáticos com células M1/70+. 
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 4.7 Análises Estatísticas 

 

 

       Os resultados são apresentados como medianas e interquartis (25% e 75%) 

para a carga parasitária e para a relação peso do órgão/peso corporal. Os dados 

foram avaliados por teste de Mann Whitney ou ANOVA Kruskal-Wallis, seguida de 

teste de Dunn. A morfometria dos cortes do fígado, área de acometimento por 

granulomas (%), dados apresentados como mediana e interquartis, avaliados por 

ANOVA Kruskal-Wallis/teste de Dunn. Na avaliação do tamanho dos granulomas 

(área em µm2), os dados foram apresentados como média ± desvio padrão, 

seguidos de análises por ANOVA/Bonferroni. Na avaliação da expressão do CR3, 

para células M1/70+ os dados são mostrados como média ± desvio padrão, sendo 

analisados por teste t de Student; para os dados de número de células por 

granulomas, são apresentadas as medianas e interquartis, sendo os dados 

analisados por teste de Mann Whitney. Os testes foram aplicados utilizando o 

programa Graph Prism 5 (San Diego, CA, EUA).  

 

 

 4.8 Aspectos éticos 

 

 

Foram obedecidos os princípios éticos em experimentação animal, 

preconizados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

(SBCAL), respeitada a legislação brasileira para animais de experimentação (Lei 

Federal nº. 11.794 – 2008). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas/UFG (protocolo CEPMHA/HC/UFG 191/2009, 

Anexo 1). Os camundongos isogênicos BALB/c, fêmeas com idade entre seis a 

oito semanas, fornecidos e mantidos pelo Biotério do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTPS/UFG) foram 

mantidos, apropriadamente, em gaiolas 20 x 30 cm contendo quatro 

camundongos. Temperatura, intensidade de ruído e umidade relativa do ar foram 

as do ambiente em geral. 
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Os animais receberam ração especial para camundongos (Nuvilab, 

Colombo, PR, Brasil) e receberam água à vontade, sendo esta acidificada e 

autoclavada. Os camundongos foram observados diariamente para garantir que 

nenhuma alteração estivesse acontecendo e que a gravidade da infecção não 

causasse maiores dificuldades na vida do animal. 
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5.     RESULTADOS 

 

 
 
 

      5.1 Determinação da curva de crescimento dos parasitos in vitro  

 

A curva de crescimento in vitro de Leishmania (L.) infantum chagasi foi 

iniciada com um inóculo de 5 x 105 parasitos/mL, cultivados em meio Grace 

completo, a temperatura de 26 °C. Os resultados das contagens diárias 

mostraram que os parasitos apresentam-se em fase logarítmica do crescimento 

até o 4o dia de cultivo. Os parasitos em fase estacionária do crescimento, 6o dia 

de cultura (fase em que a cultura é rica em formas promastigotas metacíclicas) 

foram utilizados para a realização da infecção dos camundongos (Fig. 1).  

 

Figura 1. Crescimento in vitro de Leishmania (Leishmania) infantum 

chagasi. Os parasitos foram cultivados em meio Grace a 26 °C (em triplicatas), 

com inóculo inicial de 5 x 105 prosmastigotas/mL, sendo os parasitos 

quantificados diariamente em hemocitômetro. Valores expressam médias e 

desvio padrão.  
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5.2 Avaliação temporal da infecção de camundongos BALB/c com 

Leishmania (L.) infantum chagasi: análises do fígado e do baço 

 

Após a infecção intraperitoneal dos camundongos BALB/c com L. (L.) 

infantum chagasi, o fígado e o baço foram colhidos em diferentes períodos de 

tempo e a carga parasitária foi estimada por análise microscópica de imprints 

destes órgãos nas semanas (2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 12ª e 20ª) após o inóculo dos 

parasitos. A Figura 2 apresenta fotomicrografias ressaltando a presença das 

formas amastigotas no fígado e no baço. 

 
 
 

 
 

Figura 2. Fotomicrografia de imprint do fígado (A: 4ª semana); (B: 6ª semana) 

e do baço (C: 2ª semana); (D: 6ª semana) de camundongo BALB/c durante a 

infecção com Leishmania (Leishmania) infantum chagasi. Os camundongos 

foram inoculados com 5,0 x 107 promastigotas/0,1 mL, via intraperitoneal e os 

órgãos foram colhidos após as respectivas semanas de infecção. Coloração por 

corante panótico. As setas indicam as formas amastigotas (1000x).  

 



 38 

Nos camundongos avaliados, tanto no fígado quanto no baço, os parasitos 

estavam presentes desde a 2ª semana de infecção, sendo que o pico da carga 

parasitária ocorreu na 6ª semana nos dois órgãos (Fig. 3A e 3B, p < 0,05, 

comparando com a 2a semana de infecção). Após seis semanas de infecção, em 

ambos os órgãos houve uma regressão significante da carga parasitária até a 20ª 

semana avaliada (Fig. 3A e 3B, p < 0,05 comparando 6a vs. 20a semana de 

infecção). 

O aumento da carga parasitária, bem como outras alterações como 

inflamação tecidual ou infiltração celular/proliferação, pode alterar o peso dos 

órgãos durante a infecção. As Figuras 3C e 3D mostram que no fígado foi 

detectado um significante aumento do peso na 6ª semana de infecção, atingindo 

um pico na 8ª semana (Infectados vs. Controles: 5,6% vs. 4,9% do peso corporal, 

p < 0,05; 2a vs. 8a semana de infecção, p < 0,05) e regredindo, significantemente, 

na 20ª semana (8a vs. 20a semana, p < 0,05, Fig. 3C). O baço dos animais 

infectados, entretanto, apresentou um aumento significante do peso mais 

precocemente já na 4ª semana de infecção, o qual se tornou mais pronunciado na 

8ª semana (Infectados vs. Controles: 1,16% vs. 0,50% do peso corporal, p < 0,05; 

2a vs. 6a ou 8a semana, p < 0,05). Não houve regressão significante do peso deste 

órgão até a 20ª semana de infecção avaliada (Fig. 3D).  
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Figura 3. Avaliação da carga parasitária em camundongos BALB/c 

infectados com Leishmania (Leishmania) infantum chagasi em 

imprints de fígado e baço. Os camundongos foram inoculados com 5,0 x 

107 promastigotas/0,1 mL, via intraperitoneal. A e B, carga parasitária; C e 

D, relação peso do órgão/peso corporal; valores expressam a mediana e 

os interquartis (25% e 75%). *p < 0,05 (2a semana vs. 6a vs. ou 20a 

semana); **p < 0,05 (2ª semana vs. 6ª e 8a, 8ª vs. 20a semana) # p < 0,05 

(Infectados vs. controles); n = 8 camundongos infectados e 4 animais 

controles por semana. 
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          5.3 Avaliação histopatológica do fígado e do baço dos camundongos 
infectados com Leishmania (Leishmania) infantum chagasi 

 
 
 

Na macroscopia não foram observadas alterações em relação a 

consistência do fígado e do baço. Também não foram observadas alterações 

da coloração desses órgãos, nem tão pouco a presença de lesões aparentes 

na superfície dos mesmos. 

Foram realizados cortes histológicos do fígado e do baço dos 

camundongos BALB/c infectados para a avaliação da presença de alterações 

histopatológicas nestes órgãos. Como pode ser observada na Tabela 1, no 

fígado, a presença de granulomas foi verificada a partir da 2ª semana de 

infecção, com um maior aumento da área contendo granulomas na 6ª semana 

de infecção (1,01% [0,29 – 2,82%], 2ª semana vs. 6ª semana e 6ª vs. 20ª 

semanas, p < 0,05). Posteriormente, houve um significante declínio da 

porcentagem da área acometida por granulomas na 20ª semana de infecção (p 

< 0,05, Tabela 1). 

Não foi detectada diferença estatisticamente significativa entre as médias 

dos tamanhos dos granulomas hepáticos, mensuradas em m2, ao longo das 

semanas de infecção analisadas (Tabela 1). A presença de granulomas bem 

organizados, com grande número de células e contornos bem definidos foram 

verificados em todas as semanas de infecção, mesmo nas semanas onde foi 

observado o menor acometimento da área de corte (Fig. 4, A e D). Ainda, a 

presença de granulomas com áreas diminutas e com contornos mal definidos 

foram verificados na 6ª semana de infecção (Fig. 4, B e C), quando o 

acometimento do órgão pelos granulomas foi significantemente maior do que 

na 2ª e na 20ª semana de infecção (p < 0,05, Tabela 1 e  Fig. 4). Os dados da 

relação peso do fígado/peso corporal foram mostrados na Figura 3C, mas 

também foram incluídos na Tabela 1 para facilitar possíveis associações entre 

estes dados e a presença de granulomas hepáticos. 
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Tabela 1. Acompanhamento do desenvolvimento de granulomas 
hepáticos durante a infecção de camundongos BALB/c com 
Leishmania (Leishmania) infantum chagasi.a 

 

 

aCamundongos isogênicos BALB/c infectados com formas promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi, via intra-peritoneal (5,0 x 107 parasitos/0,1 mL), n = 20. 
bRelação peso do fígado/peso corporal do animal. Valores expressam mediana e 

interquatis (25% - 75%). (n = 8 animais por semana de infecção). (2a vs. 8a semana 

e 8 a vs. 20 a semana). 
cValores expressam mediana e máximo e mínimo da área de secção de corte 

acometida por granulomas avaliados em 50 campos fotomicrografados com 

aumento de 200x, sob microscopia de luz; p < 0,05 (2a vs. 6a semana e 6 a vs. 20 a 

semana). 
dValores expressam média e desvio padrão da área dos granulomas (50 campos 

fotomicrografados com aumento de 200x, sob microscopia de luz). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanas de 
Infecçãoa 

Relação peso do órgão/ 
peso corporalb 

Área do corte do 
acometida (%)c 

Área dos 
granulomas 

(µm2)d 

2 0,048 (0,045 - 0,052)* 0,08 (0,02 – 0,32) * 1.495,2 ± 632,8 
4 0,048 (0,045 - 0,051) 0,54 (0,37 – 2,46) 1.768,9 ± 244,1 
6 0,052 (0,051 - 0,053) 1,01 (0,29 – 2,82) * 2.034,9 ± 311,6 
8 0,056 (0,053 - 0,058)* 0,50 (0,24 – 0,78) 2.037,4 ± 449,8 

12 
20                                             

0,048 (0,045 - 0,049) 
0,045 (0,043 - 0,049)* 

0,21 (0,03 – 0,44)                          
0,07 (0,03 – 0,11) * 

  2.063,2 ± 749,2 
  2.198,4 ± 1640,4 
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Figura 4. Fotomicrografias de granulomas hepáticos na infecção por 

Leishmania (Leishmania) infantum chagasi. Camundongos BALB/c foram 

infectados com formas promastigotas em fase estacionária do crescimento, via 

intraperitoneal (5,0 x 107 parasitos/0,1 mL). O fígado foi processado para coloração 

H&E, sendo avaliado sob microscopia de luz, aumento de 200x. Em A, 2a semana; 

B, 6a semana; C, 8a semana e D, 20ª semana de infecção. As setas indicam os 

granulomas. 

 

No baço, na 8a semana de infecção foi observada uma hiperplasia da polpa 

vermelha, com aumento do número de macrófagos nesta área, presença de células 

multinucleadas com citoplasma densamente eosinofílico, morfologicamente 

identificadas como megacariócitos e acentuada congestão sinusoidal (Fig. 5 (A), 

animal controle; (B), animal infectado na 8a semana). A polpa branca continha 

folículos de tamanhos variados, regularmente distribuídos, sem centros 

germinativos. Os seus limites eram nítidos com zonas marginal e do manto 
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indistintas (Fig. 5B). Na 20a semana de infecção, como na 8a semana, o baço 

apresentou cápsula fibroconjuntiva íntegra. O parênquima esplênico mostrou seios 

subcapsulares e marginais revestidos por elevado número de macrófagos similares 

a células epitelióides. A polpa vermelha exibia acentuada congestão sinusoidal, 

além da redução do número de células multinucleadas com citoplasmas amplos e 

densamente eosinofílicos, morfologicamente identificadas como células 

megacariocíticas. Foi identificada a presença de inúmeros pequenos granulomas na 

polpa vermelha. A polpa branca com folículos envolvidos por proliferação de células 

histiocitárias epitelióides, por vezes com colonização por pequenos granulomas e 

raras células gigantes do tipo Langhans (granulomas em detalhes nas Fig. 5C e 

5D). Não foram visualizadas formas amastigotas.  
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Figura 5. Fotomicrografias do parênquima esplênico de camundongos 

BALB/c infectados por Leishmania (Leishmania) infantum chagasi. 

Camundongos foram infectados com formas promastigotas em fase estacionária 

do crescimento, via intraperitoneal (5,0 x 107 parasitos/0,1 mL). O baço foi 

processado para coloração H&E, sendo avaliado sob microscopia de luz, aumento 

de 100x. Em A, animal controle não infectado (100x); B, animal infectado, 8a 

semana (100x); C e D, animal infectado, 20a semana; (C: 200x com aproximação; 

D: 1000x). 
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  5.4 Correlações entre a quantidade de amastigotas no fígado versus 

relação peso órgão/peso corporal versus área de acometimento de granulomas 

 

 

 

No fígado, quando foram analisadas as curvas de infecção in vivo, foi 

verificado que as maiores quantidades de amastigotas no tecido, maiores áreas 

de acometimento por granulomas nos cortes do tecido e maiores relações do 

peso fígado/peso corporal foram obtidas na 6ª e na 8ª semanas. Quando foram 

avaliados todos estes parâmetros ao longo das semanas de infecção, período 

compreendido entre a 2ª e a 20ª semanas de infecção, foi verificada uma 

significante correlação entre a quantidade de amastigotas no fígado e a área de 

granulomas que acomete este órgão (r = 0,71; p < 0,05, n = 46; Fig. 6A). Houve 

também uma correlação positiva entre a quantidade de amastigotas e a relação 

peso fígado/peso corporal, ao longo das 20ª semanas de infecção (r = 0,49, n = 

47; p < 0,05; Fig. 6B), bem como entre a área de acometimento por 

granulomas e a relação peso fígado/peso corporal (r = 0,38, n = 46, p < 0,008, 

Fig. 6C). Os dados indicam que ao longo das semanas de infecção, a 

quantidade de parasitos e a resposta inflamatória contribuem para o aumento 

do peso do fígado. Analisando estes dados em cada semana de infecção, foi 

observado que a melhor associação entre a relação peso do fígado/peso 

corporal e a quantidade de amastigotas é obtida na 8a semana de infecção 

(inserto da Fig. 6B). 
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Figura 6. Correlações entre a quantidade de amastigotas no fígado versus 

relação peso do órgão/peso corporal versus área de acometimento por 

granulomas ao longo de duas a 20 semanas de infecção com Leishmania 

(Leishmania) infantum chagasi. Os camundongos BALB/c foram inoculados com 5,0 

x 107 parasitos/0,1 mL, via intraperitoneal, sendo os fígados avaliados após 2, 4, 6, 8, 

12 e 20 semanas de infecção. A: carga parasitária e área de acometimento por 

granulomas; B: carga parasitária e relação peso do fígado/corpo; C: relação peso do 

fígado/corpo e área de acometimento por granulomas. Os dados representam cada 

animal avaliado nas semanas de infecção (2a semana, n = 6; 4a, n = 8; 6a, n = 8 ; 8a,n 

= 8; 12a, n = 8  e  20ª, n = 8 total:n = 46 animais). 
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5.5  Avaliação do curso temporal da expressão de CR3 no fígado e baço 

de camundongos infectados com L. infantum chagasi 

 

Como os macrófagos residentes no fígado não expressam ou 

expressam em pequenas quantidades o receptor CR3, no baço os macrófagos 

CR3+ estão restritos à polpa vermelha e os monócitos expressam CR3+ (De 

Almeida et al. 2002; Cezário et al. 2011), o anticorpo M1/70 anti-CR3 pode 

identificar células residentes e recém-migradas para estes órgãos. Monócitos 

recém-migrados se diferenciam em macrófagos CR3+ durante o curso da 

infecção. Foi observada a presença de células M1/70+ tanto no fígado quanto 

no baço dos animais controles. No fígado dos animais infectados, as células 

M1/70+ foram encontradas dispersas pelo parênquima desse órgão e nos 

granulomas, como pode ser observado na Figura 7B e 7C. Neste órgão, o 

número de células M1/70+ aumentou com o tempo, havendo uma diferença 

significante entre a quantidade de células, dispersas no parênquima e 

presentes em granulomas (mm2 do tecido), detectadas na 8ª e na 20a semana 

de infecção em relação aos animais controles (Fig. 9A, p < 0,05). Quando 

foram comparados os resultados dos animais infectados entre as semanas 

avaliadas, houve uma tendência de aumento do número de células 

expressando CR3 com o tempo, embora sem atingir diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,07, 2a vs. 20a semana, Fig. 9A). 

Foi avaliado também, no fígado dos animais infectados, o número de 

células M1/70+ presentes nos granulomas ao longo da infecção. Analisando os 

granulomas contendo células M1/70+, foi observado um aumento significante 

do número de células expressando CR3 durante a infecção, sendo que na 20a 

semana foi detectado o maior número de células M1/70+ por granuloma (2ª 

semana (n = 37 granulomas) vs. 8a semana (n = 80 granulomas), p = 0,06; 2a 

semana vs. 20a semana (n = 42 granulomas), p < 0,05; Fig.10). Foram 

detectados granulomas que não continham células expressando CR3 e não foi 

observada uma associação entre macrófagos expressando ou não CR3 e 

presença de parastios. De fato, a presença de parasitos foi raramente 

observada nos granulomas.  
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No baço, o número de células expressando CR3 aumentou com a 

infecção, sem, no entanto, atingir diferença significante em relação aos 

controles (8a semana: p = 0,10; 20a semana: p = 0,07). A expressão de CR3 foi 

muito variável, especialmente na 2a semana de infecção, não sendo detectada 

alteração significante do número de células M1/70+ ao longo das semanas de 

infecção Fig. 9B. 

A maior densidade de células M1/70+ foi observada principalmente na 

zona marginal e na polpa vermelha, onde as células positivas estavam 

dispersas ou formando vários aglomerados pequenos que se assemelham aos 

microgranulomas detectados por HE. Na polpa branca, em menor densidade, 

foi também observada a presença de células M1/70+ dispersas ou envolvendo 

folículos de dimensões variadas e homogeneamente distribuídos, assim como 

também foi observada a presença de células marcadas nos microgranulomas 

que se formaram nessa área do parênquima esplênico (Fig. 8). 
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Figura 7. Fotomicrografia da expressão de CR3 (células M1/70+) no fígado de 

camundongos BALB/c infectados com L. infantum chagasi na 8ª semana de 

Infecção. Os camundongos foram inoculados com formas promastigotas em fase 

estacionária do crescimento (5 x 107), via intraperitoneal. Os fígados foram 

processados para imunoistoquímica, utilizando o anticorpo monoclonal M1/70 para 

identificação do CR3. As células M1/70+ foram quantificadas com retículo de 

integração por mm2. A, Controle negativo da reação; B, granuloma contendo células 

M1/70+; C, células M1/70+ dispersas no parênquima hepático; D, Animal controle. 

Aumento de 400x.  
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Figura 8. Fotomicrografia da expressão de CR3 (células M1/70+) no Baço de 

camundongos BALB/c infectados com L. infantum chagasi na 8ª e 20ª semana de 

Infecção. Os camundongos foram inoculados com formas promastigotas em fase 

estacionária do crescimento (5 x 107), via intraperitoneal. Os baços foram processados 

para imunoistoquímica, utilizando o anticorpo monoclonal M1/70 para identificação do 

CR3. As células M1/70+ foram quantificadas com retículo de integração por mm2. A, 

Controle negativo da reação; B, Animal na 8ª semana de infecção sendo observado 

moderada quantidade de células M1/70+; C, Animal na 20ª semana de infecção sendo 

observado acentuada quantidade de células M1/70+; D, Animal controle. Aumento de 

400x.  

 

 

 

 

 

 



 51 

 

Fígado

0

10

20

30

40

*

A *

C
é

lu
la

s
 M

1
/7

0

p
o

s
it

iv
a

s
/m

m
2

Baço

0

100

200

300

400

500

600

700 B

2a 8a 20a

Semana de infecção

Infectado Controle

C
é

lu
la

s
 M

1
/7

0

p
o

s
it

iv
a

s
/m

m
2

 

Figura 9. Expressão de CR3 (células M1/70+) no fígado e no baço de 

camundongos BALB/c infectados com L. infantum chagasi. Os 

camundongos foram inoculados com formas promastigotas em fase estacionária 

do crescimento (5 x 107), via intraperitoneal e após 2, 8 ou 20 semanas, os 

fígados e baços foram processados para imunoistoquímica, utilizando o 

anticorpo monoclonal M1/70 para identificação do CR3. As células M1/70+ foram 

quantificadas com retículo de integração por mm2. Os dados representam média 

± DP (n = 3 controles; n = 8  infectados). *p < 0,05 (infectados vs. controles). 
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Figura 10. Aumento do número de células expressando CR3 (células 

M1/70+) em granulomas no fígado de camundongos BALB/c infectados 

com L. infantum chagasi. Os camundongos foram inoculados com formas 

promastigotas de fase estacionária (5 x 107), via intraperitoneal e após 2, 8 ou 

20 semanas, os fígados foram processados para imuno-histoquímica, utilizando 

o anticorpo monoclonal M1/70 para identificação do CR3. As células M1/70 

foram quantificadas nos granulomas em aumento de 400x. Os dados 

representam os valores individuais, as medianas e os interquartis (2a semana, n 

= 37 granulomas; 8a semana, n = 80 ; 20a semana, n = 42) .*p < 0,05 (20a vs. 2a 

semana). 
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6.     DISCUSSÃO 

 

 
 

No presente trabalho, foi utilizado um modelo de infecção murina, com L. 

(L.) infantum chagasi, para avaliar a resposta imune inata no fígado e no baço, 

órgãos alvos da infecção e com conhecidas diferentes capacidades de controlar 

os parasitos (Leclercq et al. 1996; Wilson et al. 1996; Engwerda & Kaye 2000), 

com especial enfoque nos macrófagos. Foram utilizados camundongos BALB/c, 

pois estes são suscetíveis à infecção por esta espécie de leishmânia (Wilson et al. 

1996; Yao et al. 2008) e, por este motivo, estes animais também foram utilizados 

para a manutenção da virulência dos parasitos. Foram utilizadas formas 

promastigotas em fase estacionária do crescimento, em elevada quantidade (107 

parasitos), como em modelos estabelecidos previamente (Wilson et al. 1996), e a 

via intraperitoneal. A via intraperitoneal é bastante utilizada nos modelos de 

infecção de hamster, induzindo com sucesso uma infecção similar à LV humana 

(Ott et al. 1967; Corbett et al. 1992; Bories et al. 1998). Mas esta via não é uma 

via comumente utilizada para infecção com espécies de leishmanias 

visceralizantes, embora tenha sido descrito que o inóculo de parasitos pela via 

intraperitoneal leva à obtenção de resultados mais homogêneos do que aqueles 

obtidos quando os parasitos são inoculados via endovenosa (Rolão et al. 2004). 

No presente trabalho, os parasitos inoculados via intraperitoneal, como nos 

modelos que utilizam outras vias (Barbosa Jr et al. 1987; Wilson et al. 1996; 

Carrión et al. 2006; Yao et al. 2008), foram capturados no fígado e proliferaram 

rapidamente, como demonstrado pela elevada carga parasitária neste órgão a 

partir da segunda semana de infecção (Fig. 2A).  

Neste estudo, após a inoculação dos parasitos, houve detecção de formas 

amastigotas nas duas primeiras semanas de infecção, tanto no fígado quanto no 

baço. O pico da carga parasitária ocorreu na 6a semana após o inóculo, em 

ambos os órgãos, porém podemos verificar que, no fígado, a quantidade de 

amastigotas foi cerca de oito vezes maior do que aquela presente no baço. O 

aumento da carga parasitária ocorreu entre a 4a e a 8a semana de infecção, 

similar ao que vem sendo relatado nos modelos murinos de infecção com L. 

chagasi, que mostram, independentemente da linhagem de camundongos, da 



 54 

cepa e da forma do parasito utilizada ou da via de inoculação, uma variação do 

pico de infecção entre a 4a e a 6a semana pós-inoculação (Barbosa Jr et al. 1987; 

Leclercq et al. 1996; Cezário et al. 2011). 

No presente trabalho, tanto no fígado quanto no baço houve uma 

diminuição da carga parasitária após 12 semanas de infecção, mas parasitos 

ainda foram identificados na 20a semana de infecção em ambos os órgãos, 

apesar da relatada baixa sensibilidade da técnica do imprint para detecção de 

parasitos (Leclercq et al. 1996). Estudos prévios tem demonstrado que o fígado 

apresenta uma melhor capacidade de eliminação dos parasitos do que o baço, 

mas, no entanto, acredita-se que os parasitos não sejam completamente 

eliminados de nenhum dos órgãos (Leclercq et al. 1996). Embora seja descrito 

que o baço pode apresentar um aumento tardio da carga parasitária e sustentar a 

proliferação dos parasitos (Engwerda et al. 2004), há um controle parcial da 

infecção neste órgão, em camundongos C57BL/6 ou DBA (Barbosa Jr et al. 

1987), bem como em BALB/c (Cesário et al. 2011), como relatado no presente 

estudo. Dificuldade no controle da infecção hepática também tem sido relatada no 

camundongo BALB/c, o que foi atribuído ao elevado inóculo de formas 

promastigotas (Carrión et al. 2006). Diferenças entre os modelos quanto à 

extensão e à rapidez do controle da infecção no fígado e no baço podem ser 

atribuídas à virulência dos parasitos utilizados nos diferentes estudos. 

A alteração da relação peso do órgão/peso corporal é um indicativo de 

alterações teciduais provocadas pela infecção. O aumento da quantidade de 

parasitos nos órgãos, somado a alterações teciduais causadas pelo processo 

imune-inflamatório, pode causar um aumento do peso do fígado ou do baço do 

animal. De fato, no presente estudo, foi observado um aumento significante da 

relação peso do fígado/corpo entre a 6a e a 8a semana de infecção, associado 

com o aumento da quantidade de parasitos e dos granulomas. A regressão da 

carga parasitária, bem como dos granulomas hepáticos, parece ter contribuído 

para a normalização da relação peso do fígado/peso corporal na 20a semana de 

infecção. A correlação positiva entre a carga parasitária e a quantidade dos 

granulomas sugere que na medida em que os parasitos vão infectando os 

macrófagos no fígado e proliferando, vão sendo formados os granulomas, que 

posteriormente podem controlar a infecção. A infiltração de macrófagos e 
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formação dos granulomas é um mecanismo de controle da infecção no fígado 

(Wilson & Weinstock, 1996; Murray 2001; Carrión et al. 2006).  

Como foi verificada uma hipertrofia do fígado na 8ª semana de infecção, 

logo após o pico da presença de granulomas e parasitos na 6ª semana, esta 

hipertrofia também pode estar relacionada aos processos de reparação do 

parênquima hepático, tais como edema residual, produção de colágeno e 

aumento de populações de células imunes como linfócitos.  

No presente trabalho, parasitos e granulomas ainda foram encontrados no 

fígado na 20a semana de infecção, indicando uma inflamação crônica que não 

consegue debelar a infecção, mas que não causa alterações graves no órgão. Na 

20a semana de infecção o número de granulomas diminuiu, mas o tamanho dos 

granulomas ainda identificados foi similar ao dos granulomas formados durante o 

pico da infecção. Estes resultados são similares aos de Barbosa Jr et al. (1987), 

utilizando diferente linhagem murina, que encontraram granulomas hepáticos 

após 20 semanas de infecção com L. chagasi. Dificuldades em clarear os 

parasitos do fígado têm sido descritas quando se utiliza elevado inóculo de L. 

infantum em camundongos BALB/c, o que foi atribuído à ineficiente maturação 

dos granulomas (Carrión et al. 2006). No entanto, no presente estudo, apesar do 

elevado inóculo de parasitos, os granulomas poderiam ser considerados maduros, 

uma vez que não foram encontrados parasitos nos macrófagos, indicando o 

controle destes. Corroborando estes resultados de dificuldades do controle dos 

parasitos no fígado, em cães sintomáticos ou assintomáticos, uma reação 

inflamatória crônica é detectada no fígado dos animais infectados com L. chagasi, 

caracterizada pela presença de granulomas intralobulares (Lima et al. 2007), o 

que é similar na LV humana, onde mesmo após tratamento, encontram-se 

granulomas hepáticos (El Hag et al. 1994). 

No presente estudo, a esplenomegalia durante o curso da infecção, na 

ordem de quase três vezes a relação peso do órgão/peso corporal quando 

comparada aos valores nos animais controles, manteve-se elevada entre a 4a e a 

20a semana, sugerindo a presença de alterações tissulares que não regridem até 

a 20a semana de infecção. Um aumento de megacariócitos foi detectado na 8a 

semana de infecção, indicando uma atividade hematopoética, o que está de 

acordo com Carrión et al (2006). Foi observada uma hiperplasia de células do 

sistema fagocítico mononuclear na polpa vermelha e formação de 
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microgranulomas, especialmente detectados na 20a semana de infecção, 

caracterizando uma reação inflamatória crônica. A hiperplasia de células do 

sistema fagocítico mononuclear no baço é um aspecto típico da LV (Corbett et al. 

1992) e a formação de granulomas esplênicos foi descrita por Barbosa Jr et al. 

(1987) em camundongos infectados com L. chagasi, após 10 semanas de 

infecção. No presente estudo, nos imprints e nos cortes histopatológicos 

dificilmente foi detectado parasito no baço, um achado inesperado frente aos 

dados publicados anteriormente, os quais, geralmente, mostram um aumento ou 

estabilização da carga parasitária no baço dos camundongos (Engwerda et al. 

2004; Carrión et al. 2006). A elevada carga parasitária no fígado, em relação ao 

baço, no presente estudo, pode ter contribuído para um melhor controle do 

parasitismo posteriormente no baço, indicando a grande importância do fígado no 

controle de agentes infecciosos que disseminam pela via hematogênica (Helmy et 

al. 2006).  

No presente trabalho, foram detectadas células expressando CR3 no 

fígado e no baço, tanto no parênquima dos tecidos quanto nos granulomas, desde 

o início da infecção. O curso temporal da expressão de CR3 foi similar nos dois 

órgãos. Davies et al. (1988) mostraram, em camundongos C57BL10 que 

expressam o gene Lsh de resistência em macrófagos residentes do fígado, uma 

modesta infiltração de monócitos CR3+ no fígado de camundongos infectados 

com formas amastigotas de L. donovani e que os parasitos infectavam 

preferencialmente as células de Kupffer e não estes monócitos recém-migrados, o 

que foi considerado fundamental para o controle da infecção. No entanto, Cervia 

et al (1993) mostraram, em camundongos BALB/c, que os monócitos CR3+ são 

essenciais para a formação dos granulomas hepáticos e a resistência à infecção 

no fígado. O que também está de acordo com o descrito por Murray (2001). 

Os achados do presente estudo em relação à expressão de CR3 nos 

granulomas está de acordo com aqueles relatados por Tafuri et al. (1996) em 

cães. Nos cães, no fígado e no baço há presença de células com características 

de monócitos e macrófagos expressando CR3 tanto naqueles naturalmente 

quanto experimentalmente infectados com L. infantum chagasi (Tafuri et al. 1996). 

As células CR3+ estavam presentes nos granulomas hepáticos e na periferia 

destes, e no baço foram principalmente detectadas na zona marginal e na polpa 
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vermelha, similar aos nossos achados no modelo experimental com 

camundongos. 

No presente estudo, a presença crescente de células CR3+ no fígado e no 

baço ao longo das semanas de infecção, sugere que estas células participam do 

processo da formação dos granulomas e que contribuam para a manutenção do 

processo inflamatório crônico. Apesar da baixa carga parasitária com 20 semanas 

de infecção, o CR3 pode estar contribuindo para a fagocitose de formas 

amastigotas liberadas, mantendo a replicação dos parasitos nas células. Mesmo 

na ausência de soro, o parasito utiliza CR3 porque o macrófago produz C3 que é 

utilizado pelo parasito para a geração de iC3b e entrada no macrófago. Por este 

mecanismo, o parasito escapa da lise pelo complemento e pode proliferar dentro 

do macrófago (Blackwell 1985, Imm Letters). Portanto, a fagocitose via CR3 é 

considerada uma via de escape do parasito, aumentando o parasitismo. Algumas 

evidências apontam para um papel do CR3 no retardo da maturação do 

fagossomo após a internalização de formas promastigotas metacíclicas, com 

consequente aumento da sobrevida do parasito (Scianimanico et al. 1999). No 

entanto, um recente trabalho com macrófagos murinos derivados da medula 

óssea e L. donovani confirmou o retardo na maturação do fagossomo, porém 

mostrou que este mecanismo não interferiu com a sobrevivência do parasito, 

sugerindo que os parasitos conseguem sobreviver e multiplicar em vacúolos 

parasitóforos acídicos (Polando et al. 2013). Hsiao et al. (2011) mostraram que 

macrófagos humanos derivados de monócitos e células monocíticas U937 diferem 

na capacidade de sustentar a multiplicação de L. infantum chagasi devido à forma 

de fagocitose (das formas metacíclicas), mostrando que os macrófagos primários 

que expressam 4 vezes mais CR3 não sustentam o crescimento do parasito. A 

maturação dos fagossomos nos macrófagos primários foi retardada, mas 

aconteceu em 24 h, não permitindo o crescimento dos parasitos. Por outro lado, a 

maturação dos fagossomos nos macrófagos U937 não aconteceu e os parasitos 

cresceram. Estes dados indicam que os receptores e o tipo de fagocitose podem 

ser determinantes no estabelecimento da infecção. A forma amastigota ativa 

menos o complemento do que a forma promastigota metacíclica, porém também 

utiliza CR3 para entrar no macrófago (Blackwell et al. 1985). Se o retardo de 

maturação do fagossomo também ocorre com esta forma do parasito fagocitado 

via CR3, perpetuando a infecção, não é conhecido. 
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Na LV canina, Lima et al. (2007) mostraram que a expressão de CR3 no 

fígado é maior no cão assintomático do que no sintomático, associado a uma 

menor carga parasitária e maior número de granulomas. Ao contrário, no baço, a 

expressão de CR3 é maior nos cães sintomáticos (que também tem granulomas), 

mas associada a uma maior carga parasitária. Os autores sugerem distintas 

respostas CR3 no fígado e no baço, indicando que no baço o CR3 pode estar 

participando da perpetuação da infecção. 

O CR3, além de ser um receptor para ligação/fagocitose, é uma integrina 

importante para a migração dos monócitos para os tecidos durante a inflamação 

(Rosen & Gordon, 1987). Isto é possível porque a molécula CR3 possui dois sítios 

distintos de ligação, um que reconhece iC3b e um que reconhece carboidrato (N-

acetil-D-glucosamina), o sítio lectina (Blacwell 1985, Imm Letters). Assim, no 

presente estudo a molécula CR3 também pode contribuir para a infiltração dos 

monócitos no parênquima hepático e esplênico.  
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7.     CONCLUSÃO 

 

 

 

Os principais achados do presente modelo de infecção intraperitoneal com 

elevado número de formas promastigotas de fase estacionária do crescimento, L. 

infantum chagasi cepa MHOM/BR/74/PP75, em camundongos BALB/c, foram: a) 

maior carga parasitária no fígado do que no baço, com similar curso temporal do 

aumento e controle das amastigotas nos dois órgãos; b) discreta hepatomegalia 

que regride, porém uma esplenomegalia que não regride após 20 semanas de 

infecção; c) formação de granulomas hepáticos com pico na 8a semana de 

infecção, os quais regridem em número, porém não em tamanho, após 20 

semanas de infecção, quando a maioria não apresenta parasitos; d) hiperplasia da 

polpa vermelha do baço, diminuição dos centros germinativos dos folículos 

linfóides na polpa branca, hiperplasia de células do sistema fagocítico 

mononuclear, com formação de inúmeros microgranulomas tanto na polpa branca 

quanto na vermelha, especialmente na 20a semana de infecção, com dificuldades 

para se encontrar parasitos; e) similar curso temporal da expressão de CR3 no 

fígado e no baço, com presença de células CR3+ que aumentam ao longo das 

semanas de infecção nos granulomas hepáticos e esplênicos, bem como 

dispersamente no parênquima dos órgãos.  

Assim, o modelo estabelecido revela particularidades das respostas do 

fígado e do baço à infecção por L. (L). infantum chagasi, sendo mostrado que a 

formação de granulomas é mais rápida no fígado do que no baço, apesar do 

aparente similar controle da infecção. O curso temporal da carga parasitária 

coincide com o da hepatomegalia e o da formação e regressão dos granulomas, 

sugerindo uma contribuição destes granulomas no controle da infecção no fígado. 

No baço, embora haja um controle da carga parasitária após 8 semanas de 

infecção, o aparecimento dos granulomas ocorre tardiamente, sugerindo que haja 

um controle independente dos granulomas inicialmente, o qual depois pode ser 

fortalecido pela formação dos granulomas. O estabelecimento de granulomas, em 

ambos os órgãos, com a crescente presença de células CR3+ ao longo das 

semanas de infecção sugere que estas células podem contribuir para a 
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persistência do processo inflamatório crônico, com baixa carga parasitária, 

desempenhando um importante papel na imunopatogenia da LV.  
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