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As leishmanioses tegumentares são infecções produzidas por várias espécies do gênero Leishmania, com 

distribuição geográfica mundial e várias formas de apresentação clínica. Nas Américas, as apresentações clínicas 

de acometimento cutâneo e/ou mucoso são genericamente denominadas leishmaniose tegumentar americana (LTA). 

Dados da literatura indicam que condições socioeconômicas como grau de nutrição, presença de comorbidades e 

diferenças regionais como a espécie do parasito circulante e o grupo populacional acometido, podem produzir não 

apenas diferentes formas clínicas, mas também diferentes graus de gravidade e de resposta terapêutica. Assim, os 

fatores intervenientes no estabelecimento e evolução da infecção podem ser tão variados e importantes que todo o 

conhecimento produzido, e não foi pouco, ainda não foi capaz de traçar um painel completo de relação de causa e 

efeito entre o tipo de parasito, a resposta do hospedeiro e a apresentação clínica/evolução da LTA no ser humano. 

Dessa forma, neste capítulo sobre resposta imune nas lesões ativas de LTA, procuraremos apresentar os conceitos já 

bem estabelecidos, assim como algumas questões ainda não totalmente esclarecidas.

RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO NA RESPOSTA IMUNE À LTA

O sucesso do hospedeiro em controlar a infecção por Leishmania depende em grande parte da capacidade do sistema 

imune, principalmente a chamada imunidade celular, dirigir a resposta aos sítios de infecção. Por isso, citocinas e 

quimiocinas tornam-se importantes no processo, funcionando como direcionadoras, facilitadoras, estimuladoras ou 

moduladoras da resposta imune. No entanto, nos últimos anos tem sido demonstrada a importância da resposta 

imune inata, sendo sugerido por alguns autores que eventos ocorridos nos primeiros momentos da infecção são 

determinantes ou pelo menos têm grande influência no estabelecimento e desenvolvimento da infecção. Os artigos 

referentes a esses dados serão apresentados adiante, neste capítulo.

O balanço entre a capacidade de resposta do sistema imune do organismo hospedeiro e a capacidade de evasão 

do parasito, sua virulência/adaptação ao meio, determina o tipo de evolução e a gravidade da infecção. Pelos estudos 

epidemiológicos realizados em áreas endêmicas é possível inferir que a maioria dos indivíduos infectados é capaz 

de controlar a infecção, de modo a permitir a coabitação com o parasito sem desenvolvimento de doença. Apesar de 
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não haver números precisos, estima-se que cerca de 70% das pessoas infectadas permanecem em equilíbrio com o 
patógeno, não desenvolvendo qualquer sinal ou sintoma de doença (Fagundes et al., 2007; Silveira et al., 2010).

Com tais dados em mente, podemos indicar o primeiro ponto de questionamento para a compreensão da dinâmica 
dessa infecção: que fatores estariam atuando na relação entre parasito e hospedeiro para determinar infecção ou 
doença? A primeira resposta a isto é: até o momento não sabemos de forma completa. Mas existem algumas indicações 
de fatores que influenciam a dicotomia entre infecção e doença.

Já está bem estabelecido no modelo murino de leishmaniose cutânea produzida por Leishmania major que a res-
posta imune do tipo 1, com predominância de IFN-γ e IL-12, leva à cura das lesões e proteção contra reinfecções. 
Já a resposta do tipo 2, com predominância de IL-4, IL-5 e IL-10, entre outras, produz doença grave, visceralizante e 
geralmente fatal (Locksley et al., 1991; Scott, 1991). No entanto, essa dicotomia não é evidente em casos humanos e 
em alguns modelos de leishmaniose visceral (Melby et al., 2001). Fica então a dúvida: o modelo Th1 x Th2 é regra ou 
exceção? Vamos tentar demonstrar aqui que nos pacientes temos os dois tipos de resposta presente, com predominân-
cia de resposta do tipo 1 naqueles com evolução benigna e do tipo 2 naqueles com dificuldade de resposta ao trata-
mento, como no caso da forma cutânea difusa. Uma terceira opção acontece nos pacientes da forma mucosa, em que 
as duas respostas acentuadamente exacerbadas parecem ser responsáveis pela gravidade da lesão (Cruz et al., 2002).

Mas seria apenas a resposta do hospedeiro a responsável pelo direcionamento da infecção para cura ou agravamento? 
Até meados da década de 1990 era possível imaginar a resposta imune do hospedeiro como determinante do quadro 
clínico da LTA. Naquela época, vários autores procuravam marcadores genéticos que pudessem ser correlacionados 
às diversas apresentações clínicas ou pelo menos à gravidade da infecção tanto no ser humano (Blackwell, 1996; 
Blackwell et al., 1997) como no modelo murino (Blackwell, 1998). Após algumas frustrações, os estudos se dirigiram 
para as variedades dos parasitos, relacionando diferenças regionais entre os parasitos circulantes e a apresentação 
clínica (Tojal et al., 2006; Medeiros, Silva & Roselino, 2008). Essa mesma abordagem tem sido usada para a verificação 
da relação de clones de Leishmania spp. e resistência ao tratamento, fato que tem se tornado bastante preocupante e 
que será abordado em capítulo específico (Baptista et al., 2009; Calvopina et al., 2006).

Um dos trabalhos que mais suscitou discussão à época em que foi publicado demonstrava que, dependendo da 
carga parasitária inicial, lesões murinas produzidas por L. major em camundongos BALB/c poderiam se apresentar 
mais benignas do que o classicamente descrito (Bretscher, Ogunremi & Menon, 1997). Após essa publicação, 
realizaram-se muitos estudos com inoculação de pequeno número de parasitos em modelo animal. Porém, mais uma 
vez, dependendo da espécie do protozoário e dentro da mesma espécie do isolado utilizado, tais resultados podiam 
variar. Nesse mesmo contexto, classicamente era sabido que a via de inoculação do parasito no modelo murino 
poderia modificar a evolução da doença (Liew, Hale & Howard, 1985; Rolão, Melo & Campino, 2004). Apesar da via 
subcutânea em coxim plantar ser a mais utilizada, as vias intraperitoneal e endovenosa também eram possíveis. 

A partir do trabalho de Bretscher, Ogunremi e Menon (1997), alguns autores começaram a procurar meios de produ-
zir infecção experimental que fosse a mais próxima possível da infecção natural no homem e em animais de área endê-
mica. Assim, surgiram os primeiros trabalhos usando a área intermediária entre as duas camadas do tecido auricular 
como via de infecção para pequenas quantidades de parasitos (entre dez e cem por orelha) (Méndez et al., 2001; Belkaid 
et al., 2002), calculado como a média de parasitos naturalmente inoculados por flebótomos infectados na natureza 
(Belkaid et al., 1998). Outros modelos animais, como cães e símios, também são usados no estudo da leishmaniose 
experimental, sendo seu emprego discutido em capítulo específico.

Por que tanta atenção com os modelos animais, notadamente os murinos, se sabemos que a infecção e a evolução 
clínico/laboratorial não reproduzem a infecção humana e que as leishmânias do Novo Mundo não têm modelos animais 
totalmente apropriados? Mesmo não se podendo usar de forma absoluta os resultados obtidos nos modelos experimen-
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tais, duas situações são evidentes: as linhas gerais de resposta imune ante a infecção são as mesmas não importando 
a espécie infectada, incluindo o ser humano; os estudos dos primeiros momentos da infecção são muito difíceis de 
serem obtidos no homem, pois na maioria dos casos o paciente procura o serviço médico com a doença já estabelecida. 
Dessa forma, apesar de priorizarmos os dados obtidos no estudo de pacientes, muitos dos resultados aqui discutidos 
foram descritos principalmente no modelo murino de infecção por L. major. Com tais pontos em mente, abordaremos 
inicialmente a resposta imune nas LTA durante a fase ativa da doença, detalhando, a seguir, alguns pontos que possam 
ter maior relevância ou que ainda não estejam totalmente esclarecidos.

CÉLULAS T, CITOCINAS E OUTROS PRODUTOS/MEDIADORES NA LTA

Os protozoários do gênero Leishmania causadores da LTA utilizam a pele como porta de entrada no organismo 
hospedeiro, através da picada do flebotomíneo vetor. Em geral, a pele nos protege contra a infecção por patógenos de 
duas maneiras: prevenindo a entrada (função de barreira); iniciando resposta inflamatória (função imune). A resposta 
imune na LTA tem sido amplamente estudada por diversos autores, e vários modelos de infecção experimental têm 
sido utilizados. Dependendo da cepa de camundongo e da espécie de Leishmania, é possível desenvolver modelos 
de resistência ou suscetibilidade (Moura et al., 2005). Como resultado obtido com base em tais estudos, tem-se que 
as células CD4+ constituem as células efetoras mais importantes durante a resposta contra esse protozoário (Sacks 
& Noben-Trauth, 2002). Essas células se dividem em pelo menos duas subpopulações de linfócitos T auxiliares, de 
acordo com o padrão de citocinas secretadas: Th1 e Th2 (Romagnani, 1991). No caso da leishmaniose, as evidências 
demonstram que um infiltrado inflamatório dominado por IFN-γ, produzido principalmente por células Th1, se 
correlaciona com resistência à infecção (Rogers et al., 2002). Ao contrário, a prevalência de células Th2 com produção 
de IL-4 e IL-10 está relacionada à suscetibilidade e incapacidade de controle parasitário (Reed & Scott, 1993). 

De modo geral, considera-se atualmente que a forma com que as células do sistema imune interagem entre si 
esteja diretamente relacionada com a capacidade de controlar o crescimento parasitário e o desenvolvimento de formas 
clínicas mais ou menos graves. Assim, a resposta imune adequada para o controle da carga parasitária dependeria 
da ativação de linfócitos CD4+ do tipo 1 que produzem citocinas, como por exemplo o IFN-γ. Esta, por sua vez, leva à 
ativação dos macrófagos através da expressão da enzima NOS2 e a consequente produção de NO e radicais superóxidos.

A óxido nítrico sintase do tipo 2 (NOS2), ou óxido nítrico sintase induzida (iNOS), é uma enzima celular que 
catalisa a síntese de óxido nítrico (NO) a partir do aminoácido L-arginina (Michel & Feron, 1997; Qadoumi et al., 
2002). Citocinas anti-inflamatórias diminuem a sua expressão (IL-10 e IL-4) e consequentemente a produção de NO, 
inibindo a eliminação de parasitos intracelulares em macrófagos humanos infectados, gerando as formas graves da 
infecção, como demonstrado para L. major e L. infantum (Brandonisio et al., 2001). No entanto, Liese, Schleicher e 
Bogdan (2008) publicaram resultados sugerindo que as ações de NO e phox seriam dependentes do tecido, pois eram 
pouco presentes em fígado e baço de camundongos cronicamente infectados com L. donovani.

Com base nesses resultados, os autores sugeriram que outras vias poderiam ser responsáveis pelo controle 
da infecção em órgãos viscerais nas fases de infecção estabelecida. Contudo, outros estudos são necessários para 
melhor compreender as variações entre as fases de estabelecimento e manutenção da infecção. Nesse ponto, em 
particular, temos um problema para comparar os resultados obtidos ao realizar estudos em pacientes de LTA. Além 
de não ser possível o estudo de lesões humanas nas primeiras horas/dias de infecção (fase de estabelecimento), 
a maior parte dos trabalhos faz correlação entre parâmetros imunológicos e tempo de evolução, dividindo as 
lesões em recentes e tardias. O problema consiste no seguinte: quando considerar uma lesão de LTA como tardia? 
Essas definições têm trazido confusão, pois o tempo de corte varia entre as publicações, e uma lesão considerada 
recente num grupo já pode estar sendo considerada tardia por outro grupo de pesquisadores. Assim, é possível que 
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a melhor maneira de se comparar os resultados seja a divisão por tempo de evolução das lesões, excluindo-se a 
classificação de recente e tardia. 

A divisão em Th1 e Th2 seria uma forma simplificada de explicar como ocorre a resposta imune na leishmaniose. 
Entretanto, sabe-se que a LTA se caracteriza por um amplo espectro de manifestações clínicas relacionadas ao tipo 
de resposta imunológica produzida pelo hospedeiro e a espécie de Leishmania envolvida. Nesse sentido, Antonelli 
e colaboradores (2005) sugerem uma correlação entre parâmetros clínicos e imunológicos. Os autores indicaram 
que a presença de células CD4+ estava correlacionada aos maiores diâmetros de resposta ao teste de Montenegro, 
enquanto o tamanho da lesão era associado à produção de IFN-γ e TNF-α. Pelo menos três formas clínicas de LTA são 
bem caracterizadas: a leishmaniose cutânea localizada (LCL), a leishmaniose mucosa (LM) e a leishmaniose cutânea 
difusa (LCD). Existem, ainda, a forma cutânea disseminada e as formas atípicas (Cruz et al., 1999; López-Escobar et 
al., 2007; Ejaz, Raza & Iftikhar, 2007; Masmoudi et al., 2008).

Pirmez e colaboradores (1993) sugeriram que o curso clínico da infecção por L. braziliensis no homem estaria 
associado ao padrão local específico de produção de citocinas, pois observaram predominância relativa de RNAms de 
citocinas do tipo 1, como a IL-2, IFN-γ, e linfotoxinas em lesões cutâneas localizadas e em reações de hipersensibilidade 
tardia provocadas pelo teste de Montenegro. Nas lesões provenientes de formas crônicas e destrutivas da leishmaniose 
mucocutânea havia a presença simultânea de RNAms de citocinas dos tipos 1 e 2, porém com marcante abundância 
de IL-4. Já Faria e colaboradores (2009) demonstraram que em lesões cutâneas consideradas estabelecidas havia maior 
quantidade de células CD8+ expressando granzima A, assim como maior positividade para IFN-γ e IL-10. Já nas lesões 
consideradas recentes, havia apreciável quantidade de neutrófilos e eosinófilos, se comparadas a lesões mais antigas. 
Castellano e colaboradores (2009) observaram que durante a leishmaniose cutânea ativa havia um padrão de citocinas 
que incluía tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, com produção de TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-4 e IL-10. Já os indivíduos curados 
apresentavam somente produção de IFN-γ em altos níveis. No entanto, o processo de cura na leishmaniose cutânea 
é complexo e tem sobreposição de fases, como descrito por Greenhalgh (1998). Nesse sentido, recentemente Morgado 
e colaboradores (2010) demonstraram que cicatrizes de pacientes com um ano de cura clínica ainda apresentavam, 
microscopicamente, sinais evidentes de atividade inflamatória. Os autores sugeriram que o processo local de cicatrização 
era lento, permitindo as recidivas precoces da infecção, uma vez que sinais de diminuição do processo inflamatório 
local só foram evidenciados após três anos de cura clínica das lesões de LTA. 

Esterrre e colaboradores (1992) caracterizaram a resposta imune celular em pacientes com leishmaniose cutânea 
localizada e observaram que o infiltrado inflamatório era composto em sua maior parte por linfócitos T, macrófagos e 
uma pequena porção de células B, natural killer e granulócitos. Além disso, as células CD4+ e CD8+ apresentavam-se em 
quantidades iguais. Lima e colaboradores (1994) encontraram resultados semelhantes quanto à proporção de linfócitos 
T CD4+ e CD8+ e células B, e quando relacionaram o tempo de lesão e o fenótipo celular notaram que a porcentagem 
das células positivas se mantinha fixa para todos os tipos celulares, com exceção das células T γd, que reduziram com o 
tempo. Com base em tais resultados, esses pesquisadores concluíram que provavelmente essas células seriam importantes 
na fase inicial da resposta imune na doença granulomatosa. No entanto, Cruz e colaboradores (2005), examinando 
células isoladas de lesão e sangue periférico por citometria de fluxo, evidenciaram grande variabilidade na razão CD4/
CD8. Morgado e colaboradores (2008), estudando lesões cutâneas de LTA ativas recentes e tardias, demonstraram que, 
apesar de as lesões com mais de seis meses de evolução apresentarem áreas de fibrose em meio ao processo inflamatório, 
a composição celular era semelhante às lesões recentes. Contudo, diferenças puderam ser observadas, como o maior 
acúmulo de células CD4+ nas lesões tardias, assim como uma diminuição gradual das células CD8+, provavelmente 
relacionada ao menor número de parasitos, indicando que a dinâmica do processo mudava de forma gradual.

Em outro estudo, Díaz e colaboradores (2002) realizaram a caracterização fenotípica de leucócitos e de moléculas 
associadas à ativação nos sítios de lesões de pacientes com diferentes formas clínicas (leishmaniose cutânea difusa 
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– LCD, leishmaniose cutânea localizada – LCL e leishmaniose cutânea crônica – LCC). Observou-se que o número 
de células T CD4+ e CD8+ foi semelhante nas lesões dos pacientes de LCL e LCC, e significativamente diferente nas 
lesões dos pacientes de LCD. Além disso, as lesões de LCL apresentaram cerca da metade do número de células 
CD69+ recentemente ativadas quando comparadas às lesões de LCC, porém a maioria era CLA+, enquanto as lesões 
LCC apresentaram os números mais altos de células CD69+, estando somente um terço expressando CLA. Segundo 
os autores, isso sugere que o granuloma de pacientes LCC contém muitas células T ativadas que não são ‘marcadas/
primadas’ com o antígeno cutâneo, contribuindo assim para uma resposta imune aberrante. Por sua vez, o granuloma 
dos pacientes LCD apresentava as menores quantidades de células CLA+ e CD69+. Castés e Tapia (1998) observaram 
ausência de produção de IL-2 e IFN-γ por linfócitos de pacientes LCD estimulados com antígeno de Leishmania sp. 
Em trabalho posterior (Díaz et al., 2002), pacientes com LCD apresentaram menor expressão de NOS2 associada 
à resposta do tipo 2, com níveis aumentados de células IL-4+ e IL-10+, que manteriam um estado tolerogênico 
incapaz de controlar a infecção, levando à disseminação do parasito pela pele. Corroborando tais dados, Carneiro 
e colaboradores (2009) evidenciaram maior quantidade de células regulatórias, a partir da expressão de Foxp3, em 
pacientes com a forma cutânea difusa, quando comparados às formas mucosa e cutânea localizada. Em conjunto, os 
dados se relacionam à hiporresponsividade observada nesses pacientes e ao quadro clínico da leishmaniose difusa 
que se caracteriza por lesões nodulares na pele, disseminadas por todo o corpo e rica em elementos parasitários, com 
elevada taxa de falha terapêutica (Barral et al., 1995). 

Todo o acúmulo de células no sítio das lesões pode ocorrer por duas vias principais: a proliferação in situ ou a 
migração através do endotélio. Morgado e colaboradores (2008) demonstraram a presença de células positivas para o 
marcador de proliferação Ki67 nas lesões ativas de LTA, indicando que, pelo menos em parte, havia proliferação celular 
local. Por sua vez, Mendes-Aguiar e colaboradores (2009) constataram que antígenos de Leishmania eram capazes de 
aumentar a expressão in vitro de CLA em PBMC e que células positivas se acumulavam no sítio das lesões. Com base 
nos resultados obtidos os autores sugeriram que o parasito poderia modular as moléculas responsáveis pela migração 
celular no sítio das lesões, influenciando a composição celular do processo inflamatório. Estudando a composição 
do infiltrado inflamatório por imuno-histoquímica, Morgado e colaboradores (2008) verificaram que células CLA+ 
acumulavam-se nas lesões, principalmente ao redor de vasos, e que seu número era diretamente proporcional às 
células positivas para CD3, CD4 e CD8. Além do repertório descrito, alguns trabalhos têm apontado a presença e 
possível função de células do tipo gama-delta em relação à proteção e patogenia na LTA (Gollob et al., 2008). 

Apesar das diferenças indicadas na organização do processo inflamatório em relação a algumas apresentações 
clínicas, e ou diferentes tempos de evolução das lesões, de modo geral as semelhanças são bastante importantes. 
Se o processo inflamatório apresenta pequenas diferenças entre as formas clínicas, estas seriam o resultado de 
associações de condições? Apesar de muitos fatores terem sido apontados como envolvidos no processo de cura 
ou agravamento das lesões, os mecanismos precisos que dirigem uma lesão para a cura ou para o agravamento/
manutenção do processo inflamatório ainda não são totalmente compreendidos. O parasito pode, por exemplo, 
exercer influência importante em todo o processo. Vários artigos foram publicados revelando diferenças de resposta 
e apresentação clínica entre espécies de Leishmania e dentro da mesma espécie. Como exemplo, temos o estudo de 
Matta e colaboradores (2009), que verificaram diferentes perfis de produção de citocinas e resposta imune celular em 
pacientes infectados com L. guyanensis em relação aos casos típicos de infecção por L. braziliensis. Em outro estudo, 
Schriefer e colaboradores (2009) detectaram a presença de populações diferentes de L. braziliensis, relacionados a 
diferentes apresentações clínicas, que apresentavam circulação em pontos distintos de uma mesma área endêmica. 

Mais recentemente publicou-se um estudo sugerindo a complexidade de resposta imune durante a infecção por 
parasitos do gênero Leishmania. Cruz e colaboradores (2010) demonstraram que pacientes de LTA com sorologia posi-
tiva para Toxoplasma gondii apresentavam linfócitos isolados de lesão capazes de proliferar em resposta ao T. gondii, 
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fato que não ocorria em pacientes soronegativos para toxoplasmose. Esse resultado sugere que células ativadas com 
diferentes especificidades podem contribuir para o estabelecimento e/ou manutenção do processo inflamatório in 

situ. Assim, o microambiente da lesão poderia ser formado não apenas pelas células primariamente específicas, mas 
também por células ativadas por outros antígenos e que seriam capazes de responder aos produtos secretórios locais, 
produzindo mais citocinas e outras substâncias capazes de manter ou amplificar o processo inflamatório per se. 

Ainda com esse fim, foi relatado que a coinfecção por helmintos intestinais, cujos antígenos estimulam resposta 
do tipo 2, levava à necessidade de maior tempo de tratamento para a cura das lesões de LTA (O’Neal et al., 2007). No 
entanto, estudo recente não confirmou tal achado (Newlove et al., 2011). Da mesma forma, a coinfecção Leishmania-
HIV pode se apresentar como menor ou maior gravidade na dependência do grau de supressão do sistema imunológico, 
sendo frequente a presença de lesões disseminadas e recidivas na forma tegumentar (Cruz et al., 1992, 2006; Alvar 

et al., 2008; Lindoso et al., 2009). Recentemente demonstrou-se que a infecção pelo HIV-1 aumenta a expressão 

de superfície do receptor de fosfatidilserina CD91/LRP-1 em macrófagos humanos, facilitando assim a fagocitose de 

Leishmania sp. por macrófagos vizinhos ainda não infectadas pelo protozoário (Lodge et al., 2012). Todavia, a exemplo 

de outras infecções, tem sido cada vez mais frequente a descrição de quadros de síndrome de reconstituição imune após 

o início de terapia antirretroviral, levando ao surgimento ou exacerbação de leishmaniose tanto tegumentar quanto 

visceral (Auyeung, French & Hollingsworth, 2010).

Com relação à forma mucosa da LTA, verificou-se que a intensa destruição tecidual, comum nesta forma clínica, 

seria consequência de uma resposta inflamatória exacerbada e não controlada (Pirmez et al., 1993; Faria et al., 2005; 

Carvalho et al., 2007). Esse descontrole seria causado pelo excesso de IFN-γ e granzima A, associados à baixa expressão 

do receptor de IL-10. Faria e colaboradores (2005) e Carvalho e colaboradores (2007) demonstraram que em comparação 

com as lesões cutâneas, as formas mucosas apresentavam, in situ, maior concentração de células expressando CD28- 

CD69+ CD62Llow e menor capacidade de modular a produção de IFN-γ. Com vistas a isso, Gaze e colaboradores (2006) 

evidenciaram que o sangue periférico de pacientes da forma mucosa apresentava maior frequência de células ativadas, 

como CD4+CD69+ e CD8+CD69+, e maior produção de TNF-α. Além disso, os pacientes de forma mucosa apresentavam 

um desequilíbrio entre TNF-α e IL-10 que não era verificado no estudo de pacientes com forma cutânea de LTA. Com 

base em tal dado, os autores reafirmavam a sugestão de que a resposta inflamatória era menos controlada nas lesões 

mucosas de LTA em relação às lesões cutâneas. Resultados semelhantes já haviam sido publicados por Bacellar e 

colaboradores (2002). 

Castellucci e colaboradores (2005, 2006) associaram predisposição ao desenvolvimento de forma mucosa com 

características genéticas (polimorfismo do promotor IL6-174 G/C), que levavam à baixa produção de IL-6 e tendência 

a reações pró-inflamatórias. Outros polimorfismos já foram evidenciados, como o polimorfismo do promotor 

CCL2/MCP-1 da proteína quimiotática de monócitos (MCP-1) (Ramasawmy et al., 2010). A alta expressão de MCP-

1 aumentaria o risco de desenvolvimento de leishmaniose mucosa. Assim, a forma mucosa constituiria o polo 

hiperresponsivo da LTA, com necrose nasofaríngea associada à alta produção de TNF-α e IFN-γ no soro dos pacientes e 

baixa atividade de citocinas anti-inflamatórias (Castés & Tapia, 1998; Blackwell, 1999; Ribeiro-de-Jesus et al., 1998). 

Além disso, mesmo na forma mucosa, diferentes sítios de lesão podem apresentar perfis inflamatórios distintos. 

Assim, Palmeiro e colaboradores (2012) demonstraram que as lesões orais de LTA diferem das lesões nasais, já que 

apresentaram maior número de neutrófilos, parasitos, células em proliferação e NOS2 que as lesões nasais. Essas 

diferenças, juntamente com o tempo menor de evolução e sintomas mais intensos, sugerem um processo inflamatório 
mais recente. Isso poderia ser explicado por alterações da cavidade oral produzidas pelas lesões, o que levaria a 
dificuldades na alimentação e ao surgimento de estigma social. Além disso, a frequente má conservação dos dentes e 
a inflamação gengival tendem a amplificar a destruição dos tecidos e dos sintomas, o que pode prejudicar e confundir 
o diagnóstico correto, retardando o início do tratamento específico.
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Em conjunto, os dados da literatura que relacionam formas clínicas com padrão inflamatório e carga parasitária 

indicam que o controle da carga parasitária dependeria dos tipos de citocinas produzidas localmente. Em adição, a 

participação do óxido nítrico já foi relatada. Stenger e colaboradores (1996) verificaram a expressão de NOS2 (óxido 

nítrico sintase tipo 2) a longo prazo no sítio da lesão de pele original e no linfonodo drenante em camundongos 

infectados com L. major, constatando que a atividade de NOS2 foi dependente de células T CD4+, mas não de CD8+. 

A inibição da NOS2 por L-NIL (L-N6-iminoethyl-lysine) determinou um aumento da carga parasitária no tecido cutâneo 

e linfonodo drenante, levando à reativação da doença. Concluíram, então, que a atividade de NOS2 seria crucial para 

o controle de parasitos persistentes nos hospedeiros imunocompetentes após a resolução da infecção primária. 

Nas fases de imunossupressão, a inibição da atividade de NOS2 seria um dos mecanismos responsáveis pela 

reativação endógena de infecções latentes por microrganismos sensíveis ao NO. Também verificou-se a importância 

da NO para o controle da carga parasitária em lesões ativas de LCL. Morgado e colaboradores (2008), ao avaliarem 

lesões cutâneas ativas, observaram uma associação entre a maior intensidade da enzima NOS2 e a menor quantidade 

de parasitos por área de tecido (Figura 1). Por sua vez, esse protozoário pode desenvolver mecanismos de escape que 

possibilitem a sobrevivência dentro dos macrófagos (célula hospedeira clássica de amastigotas) e o desenvolvimento 

de lesões crônicas. 

A infecção por Leishmania spp. induz a liberação de citocinas que inibem a morte parasitária mediada por NO, 

como TGF-b e IL-10 (Barral-Netto & Barral, 1994). O fosfoglicano do parasito regula negativamente a produção de 

IL-12, consequentemente inibindo a expansão de Th1 e a liberação de NO estimulada por INF-γ. O TGF-b é o supressor 

mais potente da expressão de NOS2 em macrófagos murinos e atua ao nível pós-transcripcional, desestabilizando o 

RNAm de NOS2, retardando a síntese da enzima e acelerando a sua degradação (Brandonisio et al., 2001). Além disso, 

o próprio parasito é capaz de produzir radicais livres e outras substâncias como a enzima arginase, que poderiam 

modular a resposta imune local de forma precoce (Soares-Bezerra et al., 2008; Vendrame et al., 2007, 2010).

Ainda em relação à ação de citocinas no desenvolvimento e manutenção da atividade inflamatória nas lesões de 

LTA, o TNF-α merece destaque, não só por seus efeitos potenciais, mas também pela controvérsia gerada por resultados 

conflitantes. Já foi verificada a relação entre  TNF-α com doença, já que no soro seus níveis de detecção foram mais altos 

antes do tratamento que após, enquanto na doença em atividade as concentrações mais elevadas foram encontradas 

em pacientes de forma mucosa (Cruz et al., 1996). Blackwell (1999) discutiu a associação alélica no polimorfismo de 

TNF-α e o aumento da suscetibilidade ao surgimento de formas mucosas de LTA. Como o TNF-α é produzido principal-

mente por macrófagos logo nos primeiros momentos da infecção, seu papel na resposta inata tem sido colocado em 

evidência. No entanto, outras funções também podem ser detectadas. 

A exemplo de outros sistemas, boa parte dos resultados foram obtidos no modelo murino de infecção por L. major. 

A maior parte desses resultados apontam para a melhora parcial da infecção em camundongos tratados com a citocina 

(Titus, Sherry & Cerami, 1989), sugerindo que TNF-α funcione como cofator associado a outras citocinas. No entanto, 

estudos relacionados ao uso de antagonistas do TNF-α que levam ao agravamento da leishmaniose foram recentemente 

publicados, sugerindo que essa citocina funcione como molécula-chave na determinação da gravidade da apresentação 

clínica (De Leonardis et al., 2009; Franklin, Greenspan & Chen, 2009). Além disso, diferenças de resposta entre TNF-α, 

ligado à membrana ou solúvel, e entre diferentes camundongos KO infectados com diferentes cepas de Leishmania, 

tem dificultado o esclarecimento da real função e importância dessa citocina na evolução da LTA (Körner et al., 2010).

Recentemente, o paradigma Th1/Th2 foi reavaliado e uma nova subpopulação de linfócitos foi descrita: 

células Th17 (Korn et al., 2007). Tais células foram assim denominadas, uma vez que a IL-17 é sua citocina de 

assinatura. Sua diferenciação depende do estímulo produzido pela citocina pró-inflamatória IL-6 associado à citocina 

imunossupressora TGF-b, e sua sobrevivência depende da IL-23 (Stockinger & Veldhoen, 2007). Sua função efetora 
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está ligada a ação pró-inflamatória. Por meio da produção de IL-22 e IL-17 e da indução de quimiocinas e quimiotaxia 
de células efetoras, como neutrófilos e macrófagos, Th17 parece ser eficiente em orquestrar a resposta imune contra 
patógenos extracelulares e infiltrantes nos tecidos (Korn et al., 2007). Existem atualmente alguns trabalhos em 
leishmaniose que se concentram em entender a participação dessas células durante o processo inflamatório. Anderson 
e colaboradores (2009), estudando camundongos C57BL/6 knockout para IL-27R infectados com L. major, observaram 
que esses animais desenvolviam lesões mais graves associadas ao aparecimento de células CD4+IL-17+. 

Figura 1 – Estudo imuno-histoquímico de lesões ativas de LTA

A-B – detecção de macrófagos; C-D – intensidade de expressão de NOS2; E-F – amastigotas de Leishmania braziliensis em uma lesão recente (A, C, E) e uma lesão tardia 
(B, D, F). Aumento 200x (A-D, barra = 50 mm) e 400x (E-F, barra = 25 mm)

Fonte: adaptado de Morgado et al., 2008.
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Em trabalho posterior, observou-se a relação entre a produção das citocinas IL-17 e IL-23 e a proteção ao 

desenvolvimento de calazar humano causado por L. donovani (Pitta et al., 2009). Os autores concluíram que um 

defeito na produção de Th17 poderia aumentar o risco de desenvolvimento de calazar. A possível associação entre a 

presença dessas células e o desenvolvimento de determinadas formas clínicas de LTA ainda precisa ser esclarecida. 

Neste contexto, recentemente verificou-se o aumento de receptores Notch e ligantes Delta-like em pacientes com má 

resposta ao tratamento, sugerindo que eles necessitam de uma abordagem terapêutica mais agressiva ou, pelo menos, 

de uma abordagem terapêutica mais completa e de um rigoroso acompanhamento (Rodrigues et al., 2011). 

Outros fatores, como estímulos enzimáticos a vias não protetoras de resposta imune, ação de células e citocinas 

ligadas a resposta imune inata etc. também tem sido implicados na modulação da resposta imune ao parasito e, 

consequentemente, ao controle ou exacerbação da doença (Rodrigues et al., 2011; Guimarães-Costa et al., 2009; 

Maretti-Mira et al., 2011a, 2011b; Mottet & Golshayan, 2007).

Além de citocinas, radicais livres e enzimas, outras substâncias têm sido relacionadas à modulação da resposta 

imune durante as infecções. Dentre elas, o zinco tem merecido destaque, tendo sido acumulada uma boa quantidade 

de informação nos últimos anos. Em recente revisão, Prasad (2009) indica a função desse metal na modulação da 

resposta imune mediada por células em várias doenças infecciosas, inclusive a leishmaniose. A função moduladora 

ocorreria pelas ações antioxidantes e anti-inflamatórias, pois funciona como sinal intracelular para células do sistema 

imune. Na leishmaniose visceral já foi verificado o baixo nível de zinco no plasma de pacientes com doença clínica 

(Overbeck, Rink & Haase, 2008). No entanto, não está claro se essa observação é causa ou efeito do agravamento 

da infecção. Em modelos experimentais, nos quais se pode variar o aporte nutricional, já foi verificado na infecção 

por L. major que camundongos suscetíveis apresentam baixa concentração plasmática de zinco e que camundongos 

resistentes apresentam altas concentrações de cobre (Amini et al., 2009). 

Resultados semelhantes já haviam sido obtidos em pacientes de leishmaniose. Van Weyenbergh e colaboradores 

(2004) verificaram que pacientes com diferentes formas da doença (cutânea, mucosa e visceral) apresentavam baixa 

concentração plasmática de zinco durante a fase ativa da doença, mas apenas na lesão mucosa ou visceral foi possível 

detectar pacientes com franca deficiência de zinco. Níveis elevados de cobre foram obtidos nos pacientes com forma 

cutânea e visceral. Mais importante que isso, a relação cobre/zinco estava elevada em todos os casos de deficiência 

da resposta imune celular com aumento da resposta imune humoral, principalmente naqueles com IgG alta. Como os 

próprios autores afirmam que deficiências desses dois metais podem ter várias causas e que a literatura é pobre nesse 

campo de estudo, ainda não se pode afirmar se tais parâmetros são causa ou efeito da gravidade de casos de infecção 

por Leishmania sp. 

As deficiências nutricionais são indicadas como responsáveis, pelo menos em parte, por deficiências no funcionamento 

do sistema imune, contribuindo para o agravamento de várias doenças infecciosas. Nesse sentido, recentemente 

Malafaia (2009) demonstraram que a eficácia da vacinação experimental com L. infantum em camundongos BALB/c 

era diminuída pela presença de subnutrição proteico-calórica. Em relação aos seres humanos, Machado-Coelho e 

colaboradores (2005) verificaram que a subnutrição grave estava relacionada ao risco de pelo menos quatro vezes 

para o surgimento de lesões de difícil manejo na forma mucosa da LTA. Na leishmaniose visceral essa relação de 

nutrição e doença tem sido melhor estudada, e recentemente Malafaia publicou artigo de revisão (Malafaia, 2009) 

abrangendo o conhecimento atual sobre o assunto.

Em resumo, uma intrincada rede de linfócitos e produtos secretórios atua, mediante ações estimuladoras ou 

moduladoras, levando ao surgimento de diferentes formas clínicas ou diferentes níveis de gravidade. No entanto, nos 

últimos anos, estudos de outras células entraram em evidência, entre elas células importantes na imunidade inata em 

leishmaniose, como as células dendríticas, os neutrófilos e os mastócitos.
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A IMUNIDADE INATA E A LEISHMANIOSE

Os parasitos do gênero Leishmania são transmitidos através da picada do flebotomíneo, que injeta as formas 
promastigotas na derme do hospedeiro. Após a invasão parasitária, o sistema imune inato da pele induz duas vias 
de respostas: o recrutamento de células inflamatórias para o sítio de lesão e a ativação da resposta imune adaptativa 
(Maurer, Dondji & Stebut, 2009). A infiltração de neutrófilos, macrófagos e células dendríticas se faz necessária à 
contenção do parasito e ao controle de sua disseminação.

Nos últimos anos, estudos focados na função de neutrófilos na leishmaniose começaram a surgir. Mas, em particular 
na leishmaniose murina, os resultados têm sido contraditórios. Lima e colaboradores (1998) sugeriram a participação 
dessas células no controle da carga parasitária em camundongos C57BL/6 infectados com L. major, pois a ausência 
de neutrófilos levava ao desenvolvimento de doença grave e disseminada. Resultados semelhantes foram observados 
por Ribeiro-Gomes e colaboradores (2004). Nesse estudo os autores compararam a infecção por L. major em BALB/c e 
C57Bl/6 e demonstraram que, tanto in vitro quanto in vivo, a presença de neutrófilos aumentava o número de parasitos 
e exacerbava a doença no BALB/c, além de ter efeito contrário no C57Bl/6. Assim, Tacchini-Cottier e colaboradores 
(2000) sugeriram que a ausência de neutrófilos gerava um efeito protetor associado à redução da resposta Th2 e à 
resolução parcial da lesões em camundongos suscetíveis (BALB/c) infectados com L. major. Essa aparente contradição 
se dá em razão da variação no modelo de camundongos e parasitos, já que Novais e colaboradores (2009), estudando 
camundongos BALB/c infectados com L. braziliensis, demonstraram que a depleção de neutrófilos levava a um 
aumento da carga parasitária, tanto in vitro quanto in vivo, e que a presença de neutrófilos estimulava macrófagos a 
produzir TNF-α e radicais de superóxido. A comparação desses resultados sugere que a espécie do parasito estimula 
diferentes vias metabólicas ou diferentes subpopulações de células, o que leva a resultados conflitantes. 

Ainda com relação ao modelo de infecção por L. major, Van Zandbergen e colaboradores (2004) constataram que os 
neutrófilos poderiam funcionar como vetores para a entrada de Leishmania spp. em macrófagos, num modelo denomi-
nado ‘cavalo de troia’. Nesse modelo, o parasito seria inicialmente fagocitado por neutrófilos e estes seriam incapazes 
de eliminá-los através de seus mecanismos microbicidas. O neutrófilo entraria em processo de apoptose e o conjunto 
seria fagocitado pelos macrófagos, o que levaria a sua inativação. O resultado seria a entrada silenciosa de parasitos 
nos macrófagos e sua persistência nesta célula. Em 2008, tais dados foram confirmados pelo trabalho desenvolvido por 
Peters e colaboradores (2008), que demonstraram a participação dos neutrófilos nas etapas iniciais de infecção. Todos 
esses resultados conflitantes levaram à publicação de um artigo intitulado “Neutrophils soldiers or Trojan Horses?” 
(John & Hunter, 2008), em que são discutidas as diferentes possibilidades de função dessa célula.

A fagocitose de patógenos não constitui a única função efetora de neutrófilos. Essas células secretam citocinas 
(ex.: TNF-α, IFN-γ) e quimiocinas responsáveis pelo recrutamento e ativação de células dendríticas, macrófagos e 
linfócitos B (Nathan, 2006). Nos grânulos de neutrófilos são encontradas diversas moléculas com ação antimicrobiana, 
principalmente enzimas (elastase, protease, mieloperoxidase), lactoferrina, lisozima e defensinas. A liberação desse 
conteúdo também constitui uma função efetora dessas células. Sob ativação, os neutrófilos podem liberar as enzimas de 
seus grânulos assim como sua cromatina, que formam fibras extracelulares responsáveis pela contenção e eliminação 
de bactérias gram-positivas e gram-negativas (Brinkmann et al., 2004). As proteases (como exemplo, a elastase 
neutrofílica) exercem efeito tóxico, assim como as histonas presentes nas fibras. O DNA é o maior componente desse 
conjunto, que foi denominado ‘trap’, ou ‘neutrophil extracellular traps (NET)’, e passou a ser considerado mais uma 
função efetora de neutrófilos (Wartha & Henriques-Normark, 2008). 

Desde sua descrição inicial, a presença de NETs passou a ser investigada em diversos processos inflamatórios 
infecciosos ou não, inclusive na leishmaniose. Em estudo in vitro de interação entre neutrófilos murinos e promastigotas 
evidenciou-se o aprisionamento dessas formas nas redes de fibras e, consequentemente, sua imobilização e morte 
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(Guimarães-Costa et al., 2009). Em estudo recente, foi possível a observação de amastigotas íntegras envolvidas 
por NETs compostas por histonas e elastase em lesões ativas de LTA humana, assim como áreas contendo antígenos 
amorfos de amastigotas já não mais envolvidos por tais redes. Mas a possibilidade de ação efetiva no controle da 
carga parasitária na leishmaniose in vivo ainda não foi comprovada.

Atualmente, o que se sabe é que a elastase neutrofílica é capaz de ativar macrófagos humanos e induzir a 
secreção de TNF-α (Fadok et al., 2001). Em adição, a inibição da elastase neutrofílica, em modelo murino, impediu 
a atividade leishmanicida de macrófagos mesmo na presença dos neutrófilos, mostrando a participação desta 
enzima na atividade microbicida (Ribeiro-Gomes et al., 2004, 2007; Ribeiro-Gomes, Silva & Dosreis, 2006). Como 
já mencionado, em recente publicação (Novais et al., 2009)  evidenciou-se que neutrófilos podem auxiliar o controle 
da carga parasitária por meio da cooperação com macrófagos e associado à produção de produtos secretórios pró-
inflamatórios. Dessa forma, os dados publicados parecem demonstrar que o balanço entre a capacidade de penetração 
parasitária e a formação de redes, juntamente com o tipo de interação entre linfócitos, neutrófilos e macrófagos, 
poderiam determinar a evolução das lesões de LTA.

As células de Langerhans/células dendríticas epidérmicas também são componentes importantes da resposta imune 
inata da pele, pois iniciam a resposta imune adaptativa local de células T (Brewig et al., 2009). Elas migram para a 
derme, onde captam antígenos e se dirigem para o linfonodo regional, onde apresentam antígenos para as células T, ini-
ciando assim a resposta imune celular (Moll, Flohé & Röllinghoff, 1995). Durante a migração, essas células tornam-se 
capazes de sensibilizar linfócitos T naive. Elas são capazes de fagocitar L. major, porém, isso parece não ser importante 
para eliminação de parasitos, mas sim para a aquisição de antígenos para apresentação à célula T. Ao longo do pro-
cesso de maturação tais células aumentam a expressão de moléculas do MHC-II e de moléculas coestimulatórias B7-1 
(CD80) e B7-2 (CD86), CD40 e CD83 (Katou et al., 2000), tornando-se assim potentes estimuladoras da proliferação de 
células T específicas para L. major e produção de linfocinas, sendo para tal mais eficientes do que os macrófagos (Moll 
et al., 1993). Silveira e colaboradores (2008) mostram uma relação espécie-específica entre a densidade de células de 
Langerhans e o perfil de células CD4+ e CD8+ no infiltrado celular de lesões de pele em pacientes com LTA. Os autores 
concluem que células de Langerhans podem influenciar a dicotomia existente entre L. braziliensis e L. amazonensis. 
Enquanto L. braziliensis direciona a resposta para o polo de hiperresponsividade com forte produção de citocinas do 
tipo 1, a L. amazonensis apresenta efeito contrário, direcionando a resposta para o polo hiporresponsivo com forte 
produção de citocinas do tipo 2 e redução da infiltração de células CD4+ e CD8+. 

Ritter e Osterloch (2007), em trabalho de revisão, discutem a existência de subpopulações de células dendríticas 
na leishmaniose experimental de L. major. Os autores sugerem que essas subpopulações de células dendríticas e a 
compartimentalização da apresentação antigênica seriam críticas para a qualidade de resposta de células T. As células 
dendríticas dérmicas carreariam antígenos para o linfonodo após alguns dias de infecção e seriam responsáveis pela 
ativação de células T efetoras antígeno-específicas, na porção externa da região paracortical. Já a região interna do 
paracórtex do linfonodo constituiria uma área especializada, onde a resposta de células T seria controlada por células 
dendríticas capazes de carrear antígenos próprios e induzir tolerância. 

Na leishmaniose, sua participação principal seria pela ativação de células regulatórias e redução do processo 
inflamatório após semanas de infecção. Assim, o equilíbrio das interações entre os diferentes subtipos de células 
dendríticas e células T seria necessário para o desenvolvimento de uma resposta imune eficiente na leishmaniose. 
Subpopulações de células dendríticas já foram identificadas na infecção por L. braziliensis (Carvalho, Pearce & Scott, 
2008). Os autores verificaram a presença de duas supopulações: suscetível à infecção, incapazes de produzir moléculas 

coestimulatórias ou IL-12, porém boas produtoras de TNF-α, promovendo por isso o acúmulo de macrófagos em sítio 

de sobrevivência do parasito; resistentes à infecção, porém produzem MHC-II, moléculas coestimulatórias e IL-12, e 

promovem a geração de células Th1. 
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A IL-12 é citocina fortemente produzida pelas células dendríticas maduras (Liese, Schleicher & Bogdan, 2008). 

Estudos de infecção com L. major revelaram que IL-12 tem papel fundamental na geração de imunidade protetora 

através da ativação de células NK, células CD8+ e diferenciação da resposta em Th1 com produção de IFN-γ (Sacks 

& Noben-Trauth, 2002; Scharton-Kersten et al., 1995; Trinchieri, Pflanz & Kastelein, 2003; Schleicher et al., 2004). 

Díaz e colaboradores (2006), estudando lesões de LTA, constataram que lesões da forma cutânea localizada, quando 

comparadas às lesões disseminadas, apresentavam maior quantidade de IL-12, o que poderia ser relacionado ao 

prognóstico favorável e cura dessas lesões. 

A produção de IL-12 pelas células dendríticas pode ser estimulada por receptores semelhantes ao Toll (TLR). 

TLR são glicoproteínas transmembranares expressas por diferentes tipos celulares na pele humana. Constituem 

importantes receptores de reconhecimento de padrões (componentes de patógenos microbianos) e iniciam as respostas 

imunológicas cutâneas. Existem pelo menos dez tipos de TLR já descritos (Miller, 2008), e o reconhecimento antigênico 

gera uma cascata de sinalização intracelular que inclui a ativação do adaptador MyD88 (fator de diferenciação 

mieloide) e do NF-κB (Fator Nuclear-κB). As células dendríticas são mais responsivas aos ligantes de TLR2 e de 

TLR7/8 (Renn et al., 2006). 

Em outro estudo (Vargas-Inchaustegui et al., 2009), utilizando-se L. braziliensis e células dendríticas TLR-/- e 

outras MyD88-/-, observou-se que MyD88 era indispensável à produção de resposta protetora, que incluía a ativação 

de células CD4+ e produção de IL-12 e IFN-γ. Já TLR2 parece ter função reguladora durante a resposta, já que sua 

ausência gerou resposta protetora e resistência à infecção. As proteínas adaptadoras MyD88 podem ser utilizadas por 

outros tipos de TLR (Modlin & Cheng, 2004). TLR4 já foi associado ao controle eficiente da infecção por L. major via 

ativação recente de NOS2 (Kropf et al., 2004). A ausência de TLR4 levou à alta atividade de arginase e crescimento 

parasitário. Em estudo sobre leishmaniose visceral por L. infantum, observou-se que TLR9 de células dendríticas eram 

importantes para ativação de células NK através de IL-12 (Schleicher et al., 2007). 

Em recente estudo (Pereira et al., 2009), um paciente apresentando a forma cutânea difusa da LTA alcançou 

cura após imunoterapia com vacina de L. braziliensis e L. amazonensis associados ao BCG. O paciente desenvolveu 

a cura de todas as lesões com redução da carga parasitária. A análise do sangue periférico mostrou aumento 

de células NK (CD16+CD56+) e monócitos (CD14+CD16+), apesar da manutenção da negatividade da IDRM e da 

ausência de produção de IFN-γ. A análise do infiltrado celular das lesões evidenciou aumento de linfócitos CD56+ 

associado ao controle da carga parasitária. Tal trabalho sugere a importante participação das células do sistema 

imune inato no controle da carga parasitária. Porém, Tuon e colaboradores (2008), estudando lesões mucosas 

recidivantes de LTA, observaram maior número de células NK e CD8+ quando comparadas às lesões que atingiam a 

cura propriamente dita. Associaram o risco de desenvolvimento de reativação com a alta atividade dessas células 

e à baixa regulação do processo inflamatório. Tais diferenças podem ter se dado em razão do tecido estudado ou 

mesmo a diferenças não detectadas entre os parasitos implicados na infecção, já que alguns trabalhos relatam a 

presença de clones mais resistentes ao tratamento (Baptista et al., 2009; Azeredo-Coutinho et al., 2007).

Em trabalho experimental (Oliveira et al., 2005), observou-se que promastigotas de L. braziliensis vivas indu-

ziam a ativação de mastócitos em cultura e produção de altos níveis de IL-4 intracelular e IL-12. Os dados sugerem 

a participação de mastócitos no estabelecimento inicial das lesões ativas. Tuon e colaboradores (2008) sugerem a 

importância dos mastócitos na fase de cura das lesões. Em conjunto com dados anteriores (Amato et al., 2008), os 

autores evidenciaram a redução da população de mastócitos locais após o tratamento tanto da leishmaniose cutâ-

nea quanto da leishmaniose mucosa, e a relação com os processos recentes de cura. Além disso, observaram que 

as lesões causadas por L. braziliensis apresentavam número significativamente maior de mastócitos que as lesões 

causadas por L. amazonensis.
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Indiretamente, a função de mastócitos na fase inicial de estabelecimento das lesões também foi verificada em 
modelo experimental de L. amazonensis (Oliveira Cardoso et al., 2010). Os autores verificaram a predominância de 
eosinófilos e mastócitos na fase inicial da infecção em todas as cepas de camundongos estudados, independentemente 
de suscetibilidade ou resistência. No entanto, mais uma vez, como o estudo de lesões precoces em pacientes é difícil, 
obteve-se a maior parte dos resultados em modelo murino ou in vitro. E mais: alguns resultados são conflitantes, 
alguns demonstrando a importância (Maurer et al., 2006), outros indicando um papel secundário dessas células no 
controle da infecção (Wershil et al., 1996). 

Em outro trabalho, Oliveira Cardoso e colaboradores (2010) sugerem que mastócitos poderiam não ser importantes 
na destruição direta de parasitos, mas poderiam agir auxiliando o influxo de polimorfonucleares para o sítio das 
lesões. Essa seria uma importante função, já que as células polimorfonucleares são capazes de secretar citocinas 
e enzimas responsáveis pela ação da resposta imune inata e pela migração de macrófagos no início da infecção. 
Todavia, este é um campo ainda em aberto, com muitas questões ainda precisando ser estudadas/identificadas 
em relação ao real papel de mastócitos na resposta imune aos patógenos teciduais como as leishmânias. Um 
exemplo disso é a descrição de que sob determinadas circunstâncias mastócitos também podem produzir traps, 
secretar grandes quantidades de TNF-α e destruir bactérias intracelulares por mecanismos de estresse oxidativo 
(Von Köckritz-Blickwede & Nizet, 2009).

Se apenas a interação parasito-hospedeiro tivesse importância no estabelecimento da infecção por espécies de 
Leishmania, ainda assim teríamos uma grande quantidade de perguntas não respondidas. Mas, nos últimos anos, uma 
linha de pesquisa indicando a ação de substâncias dos flebotomíneos coinoculadas com os parasitos tem mostrado 
a possível relação entre essas substâncias e a capacidade de o parasito sobreviver e penetrar nas células hospedeiras 
nas primeiras horas de infecção, o que sugere um terceiro componente nesta interação.

INFLUÊNCIA DO FLEBOTOMÍNEO (SALIVA) NA RESPOSTA IMUNE LOCAL

A entrada de formas promastigotas de Leishmania sp. no hospedeiro vertebrado depende do rompimento da 
integridade da pele através da picada dos insetos vetores. Os primeiros resultados que discutiram a função da saliva de 
flebotomíneos na infecção por parasitos do gênero Leishmania surgiram no fim da década de 1980, com os trabalhos 
de Richard Titus e seu grupo (Titus & Ribeiro, 1988). Demonstrou-se nessa mesma época que a composição poderia 
variar dentro das espécies de flebotomíneos (Warburg et al., 1994). Nos últimos anos, alguns trabalhos publicados 
apresentaram como tema a influência da saliva de flebotomíneo na evolução da leishmaniose, principalmente no 
tipo de resposta produzida logo nos primeiros momentos de infecção. Durante a ingestão de sangue, a saliva do 
flebotomíneo, que contém uma grande variedade de moléculas hemostáticas, inflamatórias e imunomodulatórias, é 
injetada na derme do hospedeiro definitivo (Ribeiro, 1995). 

Dentro desse contexto, é fácil imaginar que tais proteínas podem interagir com o organismo do hospedeiro, 
produzindo ações que podem modular a resposta inflamatória local. Por exemplo, foi demonstrado que as proteínas 
da saliva estimulam a produção de diferentes isotipos de anticorpos. Curiosamente, a fração PpSP30 foi considerada 
imunodominante, sendo reconhecida por todas as subclasses de IgG, enquanto PpSP12 não foi reconhecida por IgG4 
(Marzouki et al., 2011). Os resultados obtidos nesse tópico são controversos e podem ser diferentes de acordo com a 
espécie de flebotomíneo, fonte de saliva e modelo de infecção estudado. Análises immunoproteômicas podem ajudar 
a identificar o impacto de cada proteína salivar sobre a infecção por Leishmania e também para selecionar potenciais 
candidatos a vacinas (Marzouki et al., 2011). 

Uma rápida revisão do assunto demonstra que a maioria dos trabalhos publicados indicam uma facilitação da 
infecção na presença de componentes da saliva. Por exemplo, evidenciou-se que a saliva de flebotomíneo aumentava a 
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infecção por L. braziliensis (Moura et al., 2007). Os autores demonstraram que a saliva de flebótomos modula a resposta 

inicial do hospedeiro. Mais importante ainda, a pré-exposição à saliva de L. intermedia modifica significativamente a 

resposta do hospedeiro a L. braziliensis, em termos de recrutamento celular e expressão de citocinas e quimiocinas, o 

que pode por sua vez favorecer a multiplicação do parasito. 

Outro estudo demonstrou que a taxa de incidência de hipersensibilidade retardada ao antígeno Leishmania foi 

maior entre os pacientes que previamente apresentavam anticorpos para saliva de Lu. longipalpis do que entre 

aqueles previamente negativos. Os resultados sugeriram que montar uma resposta imune antissaliva ajuda o 

desenvolvimento de uma resposta mediada por células anti-Leishmania (Aquino et al., 2010). Nesse sentido, vários 

grupos têm tentado isolar componentes da saliva para estudar seu papel isolado ou em associação de mais de um 

componente, como forma de entender o processo inicial de sobrevivência do parasito no ambiente hostil da pele. 

Exemplo dessa possibilidade é o uso de frações de saliva enriquecidas com substâncias como a maxidilan, que 

funciona como um vasodilatador aumentando o aporte de sangue e células para o local, além de modular algumas 

citocinas in vitro (Soares et al., 1998; Brodie et al., 2007; Svensjö et al., 2009) ou proteofosfoglicanos que alteram 

a função de macrófago, aumentando a possibilidade de infecção dessas células em modelo in vitro (Rogers et al., 

2009). Outra função intrigante e que ainda não foi totalmente esclarecida é a que diz respeito ao recrutamento 

precoce e mantido de neutrófilos para a região da picada do flebotomíneo, ao contrário de outros tipos de injúria 

que apenas produzem um fluxo rápido e transitório nos primeiros minutos após a solução de continuidade do tecido 

(Peters & Sacks, 2009). 

Dados já publicados reforçam a hipótese de que proteínas salivares do vetor podem desencadear a apoptose 

caspase-dependente e mediada por FasL, favorecendo a sobrevivência de Leishmania sp. dentro de neutrófilos. Essa 

ação pode representar um importante mecanismo para o estabelecimento de infecção no hospedeiro vertebrado (Prates 

et al., 2011). Contudo, também verificou-se que o efeito predominante do extrato total da saliva de Phlebotomus 

papatasi foi a indução de células CD8+ produtoras de IL-10, sugerindo um possível efeito negativo da pré-exposição à 

saliva sobre o resultado da leishmaniose humana. Nesse mesmo trabalho foi no entanto demonstrado que, quando as 

subpopulações de linfócitos eram isoladamente estimuladas, linfócitos CD4+ ativados produziram quantidades elevadas 

de IFN-γ, sugerindo que as diferentes proteínas que compõem a saliva podem estimular diferentes subpopulações com 

diferentes funções predominantes. Assim, a possiblidade de ativação de linfócitos produtores de diferentes padrões 

de citocinas proporciona a lógica para definir melhor a natureza dos antígenos salivares que poderiam ser utilizados 

para o desenvolvimento de vacinas (Abdeladhim et al., 2011). 

Esse é um assunto ainda em aberto e muitos resultados ainda deverão ser produzidos antes de se ter maior clareza 

da real função/importância desses componentes na infecção por Leishmania sp. No entanto, muitos estudos têm sido 

realizados no sentido de se verificar a possibilidade de imunização com frações de saliva de flebótomos, isoladamente 

ou em associação com outros compostos (Tavares et al., 2011). Já foi demonstrado que a imunização com saliva de Lu. 

Longipalpis, ou com um plasmídeo de DNA que codifica a proteína de saliva denominada LJM19, induz proteção em 

hamsters inoculados com uma mistura de L. braziliensis e Lu. intermedia. Tais achados apontam para um importante 

papel da resposta imune contra os componentes da saliva, sugerindo a possibilidade de desenvolver uma vacina 

usando um único componente da saliva de Lu. longipalpis na indução de proteção contra diferentes espécies de 

Leishmania, mesmo quando transmitidas por um vetor diferente.

O processo inflamatório é dinâmico, e nos últimos anos vários estudos revelaram a importância do estímulo e 

controle da migração celular como forma de equilibrar, exacerbar ou suprimir a resposta imune localizada em tecidos. 

Assim, vários artigos foram publicados indicando a ação de moléculas de adesão e coestimulatórias, assim como de 

quimiocinas no processo inflamatório produzido pela infecção por leishmânias. 
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QUIMIOCINAS E A DINÂMICA DE MIGRAÇÃO DE CÉLULAS INFLAMATÓRIAS

Quimiocinas pertencem a uma grande família de pequenas proteínas, cujas principais funções são o recrutamento e 
a ativação de células específicas durante a organização e manutenção da resposta imune. Essas funções determinariam 
um papel-chave no processo inflamatório, pois poderia regular e direcionar o tipo celular predominante ou mais 
ativo numa determinada situação inflamatória. As primeiras quimiocinas descritas foram as responsáveis pelo 
recrutamento de neutrófilos (IL-8/CXCL8) e macrófagos (MIP-1). Daí em diante uma grande variedade de proteínas e 
seus receptores foi sendo identificada, e o mecanismo de ação em algumas infecções descrito. Para diminuir a confusão, 
anos mais tarde foi instituída uma nomenclatura com base nos resíduos de cisteína presente nessas moléculas. Não 
pretendemos aqui fazer uma extensa revisão sobre quimiocinas e leishmaniose, pois a quantidade de informação 
disponível é bastante grande. Com relação a isso, Oghumu e colaboradores (2010) publicaram uma revisão na qual 
vários resultados foram organizados. 

Em relação a quimiocinas e leishmaniose, os dados até o momento publicados apontam para um importante papel 
dessas proteínas e seus receptores na orquestração da resposta imune no sítio das lesões, já que estão envolvidas 
desde as primeiras horas de infecção na migração celular para o local da picada do flebotomíneo. Têm também papel 
significativo no estabelecimento da resposta imune celular específica localizada na região de injúria, pois também 
atuam no processo de diferenciação e maturação celular. 

No modelo murino (Teixeira et al., 2006), alguns resultados interessantes puderam ser obtidos. Charmoy e 
colaboradores (2010), usando o modelo de infecção murina pela L. major, evidenciaram que CCL3, CCL4, CCL5 e CCL20 
produzidas por neutrófilos eram capazes de atrair células dendríticas para o sítio da infecção. Ainda nesse artigo, 
os autores puderam verificar algumas diferenças entre camundongos suscetíveis e resistentes. C57Bl/6, considerado 
resistente, produzia maior quantidade de CCL3 em comparação ao BALB/c (suscetível). Quando CCL3 foi neutralizada ou 
quando foi usado camundongo CCL3-/-, ocorria uma fase transitória de suscetibilidade, com maior número de parasitos 
e retardo no estabelecimento da resposta tipo 1. Os autores verificaram que essa maior suscetibilidade ocorria em 
virtude da deficiência no estabelecimento de células dendríticas e macrófagos, pois a neutralização in vivo de CCL3 
levava à diminuição da migração dessas células e a uma queda na produção de IFN-γ. Além disso, a transferência de 
células CCL3+ em camundongos deficientes restaurava a resistência à infecção. Uma possível razão para a recuperação 
é a ação de CCL3 no estímulo à produção de IL-12 por macrófagos. No entanto, é preciso notar que a suscetibilidade 
descrita foi apenas transitória. Por isso, outros mecanismos devem estar envolvidos no controle da infecção.

Em pacientes, a relação entre quimiocinas e doença na leishmaniose foi bem caracterizada em algumas formas 
da doença. Por exemplo, na infecção por L. mexicana (Ritter & Körner, 2002) demonstrou-se que a forma localizada 
apresentava maior expressão de CCL2, CXCL9 e CXCL10. Já na forma difusa da doença era verificada a predominância 
de CCL3 durante a resposta do tipo 2, com infiltrado mais difuso constituído por poucas células CD4+. Em artigo de 
revisão em 2006, Teixeira e colaboradores (2006) discutiram que o tipo e a quantidade de quimiocinas produzidas 
no sítio das lesões poderia determinar a composição do infiltrado inflamatório, influenciando assim a forma clínica 
e a evolução da doença. E também pontuaram algumas particularidades entre as infecções produzidas por diferentes 
espécies do parasito. Geiger e colaboradores (2010) avaliaram a presença de células CCR4 (Th2) e CXCR3 (Th1/TC1) 
nas lesões ativas de LTA. Não se observaram células CCR4+ em todas as lesões estudadas. A intensidade de células 
CXCR3+ foi menor nas lesões com mais de seis meses de evolução, quando comparadas às lesões com menos de seis 
meses. A dupla marcação evidenciou que as células CXCR3 eram células CD4+ (Th1) e CD8+ (TC1), e sugeriram que 
esses tipos celulares estariam associados à resolução das lesões.

Assim, seja direcionando a iniciação da resposta, seja fazendo a atração e facilitação de migração celular para 
os linfonodos de drenagem e/ou para os sítios de lesão, as quimiocinas parecem exercer papel importante na 
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determinação da evolução dos casos de leishmaniose. No entanto, vários pontos ainda não foram esclarecidos e 
outros estudos no assunto se fazem necessários.

PERSPECTIVAS PARA A PESQUISA EM IMUNOLOGIA DAS LEISHMANIOSES

Tendo em vista a extensão do assunto e sua multiplicidade de abordagem, certamente valorosos pontos não fo-
ram abordados com a devida abrangência ou não foram sequer mencionados. Ainda assim, os dados apresentados 
foram organizados de modo a proporcionar uma visão panorâmica do assunto, na tentativa de levantar questiona-
mentos sobre alguns caminhos traçados. 

Como já foi bem estabelecido no modelo experimental de infecção por L. major, o controle da infecção depende 
do desenvolvimento de linfócitos TCD4+IFN-γ+ para indução da atividade microbicida de macrófagos hospedeiros 
(Anderson et al., 2009). Assim, o desenvolvimento de subpopulações de células Th1 estaria relacionado às formas 
benignas e ao processo de cura clínica na leishmaniose, enquanto a predominância de linfócitos Th2 geraria uma 
resposta desfavorável ao hospedeiro, com deficiência em controle da carga parasitária. Entretanto, os mecanismos 
regulatórios envolvidos são complexos e em algum momento se sobrepõem, tornando às vezes difícil a compreensão 
do todo. Assim, desenhar abordagens experimentais que possam dissecar todas as variáveis possíveis é uma meta. 
As leishmanioses, em geral, são infecções com carência de boas abordagens terapêuticas e que não têm até hoje 
ações imunoprofiláticas para a proteção da população sob risco. Compreender melhor os mecanismos envolvidos na 
regulação do binômio infecção/doença pode trazer subsídios que auxiliem ou facilitem a tarefa de desenvolvimentos 
de novas drogas e profiláticos.
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