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Resumo 

 

Leishmaniose é a denominação dada ao grupo de doenças causadas pelo parasito do gêne-

ro Leishmania. Os sintomas e as manifestações clínicas da leishmaniose podem ser variados. 

Existem cerca de 20 espécies de parasito do gênero Leishmania e dois tipos principais de mani-

festações clínicas: a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A Leishmaniose tegu-

mentar americana pode ser subdividida em diferentes formas clínicas, dentre elas a leishmaniose 

difusa com lesões difusas não ulceradas ricas em parasitos cuja Leishmania amazonensis é um 

dos principais agentes etiológicos da doença. O objetivo do trabalho foi desenvolver um trata-

mento imunoquimioterápico na infecção experimental por L.amazonensis e, além disso, avaliar 

se o tratamento seria capaz de gerar memória imunológica durante uma reinfecção. Utilizando 

células dendríticas incubadas com o MRS1754, um antagonista seletivo do receptor A2B de ade-

nosina e metacíclicas de L. amazonensis mortas pelo calor (DLM) associado ao fármaco miltefo-

sina (Milt). Os camundongos C57BL/6 receberam um inóculo de 10
3
 formas metacíclicas                      

de L. amazonensis na orelha esquerda. Na oitava semana de infecção os animais foram tratados 

com 2 x 10
5 

 DLM e uma semana após o tratamento, os animais receberam o tratamento com a 

miltefosina por 15 dias consecutivos. Na décima sexta semana pós-infecção dois grupos de ani-

mais receberam um segundo inóculo na orelha direita com 10
3 

metacíclicas de L. amazonensis. 

Os animais foram acompanhados por até trinta e três semanas pós-infecção, após esse período 

foram feitas a quantificação da carga parasitária na orelha e a dosagem das citocinas IL-10 e 

IFN-γ produzidas por células de linfonodo estimuladas in vitro com antígeno de Leishmania. Os 

animais tratados com DLM associado à miltefosina (MDLM) apresentaram uma menor carga 

parasitária e uma menor lesão quando comparados com os animais que foram tratados com mil-

tefosina. A produção das citocinas não mostrou uma clara relação com a carga parasitária. Os 

resultados obtidos sugerem que o tratamento com MDLM pode ser mais eficaz do que utilizando 

apenas a miltefosina. Não houve geração de memória imunológica, os animais que foram rein-

fectados tiveram desenvolvimento da lesão e da carga parasitária.  
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Abstract 

 

Leishmaniasis is the name given to the group of diseases caused by the parasite of the ge-

nus Leishmania. The symptoms and clinical manifestations of leishmaniasis can be varied. There 

are about 20 species of parasite of the genus Leishmania and two main types of clinical manifes-

tations: visceral leishmaniasis and cutaneous leishmaniasis. American cutaneous leishmaniasis 

can be subdivided into different clinical forms, including diffuse leishmaniasis with diffuse non-

ulcerated lesions rich in parasites, and Leishmania amazonensis is one of the main etiological 

agents of the disease. The objective of the work was to develop an immunochemotherapy treat-

ment for experimental infection by L.amazonensis and, moreover, assess whether the treatment 

would be able to generate immune memory during a reinfection. We used dendritic cells incu-

bated with MRS1754, a selective antagonist of the A2B adenosine receptor and metacyclic pro-

mastigotes of L. amazonensis killed by heat (DLM) associated with the drug miltefosine (Milt) to 

treat infected animals. C57BL/ 6 mice received an inoculum of 10
3
 metacyclic L. amazonensis in 

the left ear. In the eighth week of infection, the animals were treated with 2 x 10
5
 DLM and one 

week after treatment, the animals received treatment with miltefosine for 15 consecutive days. In 

the sixteenth week after infection, two groups of animals received a second inoculum in the right 

ear with 10
3
 L. amazonensis metacyclic promastigotes. The animals were followed up for up to 

thirty-three weeks post-infection, after which the parasitic load in the ear was quantified and the 

cytokines IL-10 and IFN-γ were measured by lymph node cells  in vitro with Leishmania anti-

gen. The animals treated with DLM associated with miltefosine had a lower parasitic load and 

less injury when compared to animals that were treated with miltefosine alone. Cytokine produc-

tion did not show a clear relationship with the parasitic burden. The results obtained suggest that 

treatment with MDLM may be more effective than using only miltefosine. There was no genera-

tion of immune memory, the animals that were reinfected developed the lesion and the parasitic 

load. 
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1. Introdução 

1.1 Leishmania e Leishmanioses 

 

 Leishmanioses é um grupo de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania. 

Leishmania é um parasita intracelular obrigatório com ciclo de vida heteroxênico.  Mais de 20 

espécies do parasito já foram identificadas pelo mundo, segundo a Organização Mundial da Saú-

de (Dostálová & Volf, 2012; Gabriel et al., 2019; WHO, 2017). O parasito do gênero Leishmania 

causa um espectro da doença que pode variar de lesões cutâneas auto curáveis até o óbito. Com 

exceção dos casos que são reportados por transmissão vertical da mãe para o filho ou, cães infec-

tados nos Estados Unidos, da fêmea para o filhote, a infecção tem início quando o flebotomíneo 

infectado inocula o parasito na sua forma promastigota metacíclica durante o repasto sanguíneo 

(Scorza et al., 2017). Em situações onde existe uma resposta inflamatória localizada, os neutrófi-

los são as primeiras células a chegarem ao local da inflamação seguido dos monócitos que se 

diferenciam em macrófagos, que substituem a população de neutrófilos de vida curta e povoam o 

tecido pelo tempo que persistir a inflamação (Glennie et al., 2017; Goncalves et al., 2011; Loría-

Cervera & Andrade-Narvaez, 2020).  Durante o ciclo de vida do parasita existe alternância em 

suas formas evolutivas e após entrar nos macrófagos o parasito adquire sua forma amastigota, 

residindo dentro de vacúolos parasitóforos. Quando o flebotomíneo efetua o repasto sanguíneo 

em um animal infectado e adquire macrófagos parasitados o ciclo continua e, uma vez que, os 

macrófagos se rompem com as formas amastigotas no intestino do flebotomíneo alterações ocor-

rem no parasito. Mudanças no ambiente como temperatura e pH fazem com que o parasito dê 

inicio a uma série de mudanças no interior do inseto vetor, até que chegue em sua forma infecti-

va  denominada promastigota metacíclica (Christensen et al., 2018; Dostálová & Volf, 2012). 

Estudos mostram que, se flebotomíneos infectados fizerem o repasto sanguíneo em um indivíduo 

saudável, há uma amplificação de formas evolutivas no interior do flebotomíneo (Figura 1). 
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Figura 1. Ciclo de vida da leishmania com hospedeiro intermediário. A infecção de flebotomíneos se dá pela ingestão das 

formas amastigotas residentes em células do sistema imune, durante o repasto sanguíneo. No interior do flebotomíneo ocorre à 

diferenciação em promastigotas procíclicas, nectomonadas, leptomonadas e finalmente para as formas infectantes – metacíclicas 

– que infectarão novo hospedeiro mamífero em um próximo repasto sanguíneo. Caso haja novo repasto sanguíneo as formas 

metacíclicas sofrerão diferenciação para as formas retroleptomonadas aumentando o número de parasitos. Adaptado de Serafim 

et al., 2018.  

 

 

Apesar de Leishmania ser inoculada na pele, as manifestações clínicas apresentadas pela 

doença podem ser variadas, influenciadas fortemente pela espécie do parasito e a resposta imune 

do hospedeiro. A fatalidade da doença está associada à leishmaniose visceral (LV) em que 
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Leishmania dissemina do local da picada para os órgãos internos causando a doença (Scorza et 

al., 2017). A Leishmaniose tegumentar americana (LTA) afeta de 0.7 – 1.2 milhões de pessoas, 

sendo prevalente em mais de 90 países (Alvar et al., 2012). No Brasil, Leishmania (Viannia) 

braziliensis e Leishmania (Leishmania) amazonensis, são considerados os parasitos com maior 

relevância epidemiológica devido a sua ampla distribuição geográfica. A LTA pode apresentar 

diferentes formas clinicas que são descritas como: leishmaniose cutânea localizada (LCL), 

leishmaniose mucocutânea (LMC), leishmaniose disseminada (LD) e leishmaniose cutânea difu-

sa (LCD). A LCL causada pela infecção por L. braziliensis, resulta tipicamente em uma única 

lesão dérmica, com um pequeno número de parasitos e uma forte resposta de hipersensibilidade 

do tipo tardio (DTH) (Christensen et al., 2018; Kaye et al., 2020), sendo que aproximadamente 

3-5% dos casos podem evoluir para a forma mucocutânea da doença. L. amazonensis também 

pode causar lesões cutâneas e é capaz de desenvolver a forma LCD. A LCD é uma forma rara da 

doença, com o crescimento descontrolado do parasito na pele e múltiplas lesões nodulares que 

não ulceram. Uma característica típica de pacientes com LCD é a ausência de uma resposta DTH 

e de proliferação de linfócitos T diante a presença de antígeno de Leishmania, além do fato dos 

pacientes serem refratários ao tratamento (Christensen et al., 2018; Kaye et al., 2020; Scorza et 

al., 2017). 

 

 

1.2. Resposta imunológica frente à infecção por Leishmania 

 

 

Ao longo dos anos, os estudos sobre leishmaniose tem mostrado que uma resposta imune, 

dirigida por linfócitos T é crucial para o estabelecimento de uma resposta imune que, leve a eli-

minação do parasito e crie uma proteção contra uma reinfecção (Bosque et al., 2000; Coutinho et 

al., 1996; Louis et al., 1998). Após a picada do flebotomíneo e inoculação dos parasitos durante 

o repasto sanguíneo, as primeiras horas são de grande importância para a montagem da resposta 

imunológica. Leishmania é um parasito intracelular obrigatório, então necessita entrar em uma 

célula fagocitária do hospedeiro e colonizar rapidamente essa célula. Neste momento inicial da 



 

 

- 12 - 

 

 

infecção, Leishmania acaba sendo beneficiada por componentes presentes na saliva do fleboto-

míneo, que o ajuda a ter sucesso no repasto sanguíneo e acaba facilitando no estabelecimento do 

parasito em seu hospedeiro (Chagas et al., 2014; Rossi & Fasel, 2018).  

 

 

A fase inicial da infecção por Leishmania tem uma grande influência do sistema Com-

plemento, uma vez que, a lise mediada pelo sistema Complemento atua sobre o parasito e em 

contrapartida, a opsonização causada em decorrência de proteínas do sistema Complemento 

promove a entrada do parasito dentro da célula fagocitária favorecendo a infecção, mostrando 

que o sistema Completo pode ter dois papéis. O lipofosfoglicano (LPG) presente na superfície da 

Leishmania ajuda proteger contra a lise mediada pelo sistema Complemento, além disso, o LPG 

prejudica a formação do fagolissomo, com isso, o parasito pode passar de sua forma infectiva 

promastigota metacíclica para a sua forma amastigota, necessária para permanecer nas células 

fagocitárias (Rossi & Fasel, 2018). 

 

 

 Durante a infecção monócitos e neutrófilos são recrutados rapidamente para o local da 

picada (Podinovskaia & Descoteaux, 2015). Os neutrófilos são as primeiras células a chegarem 

ao local da injúria. Os neutrófilos têm um papel muito importante na eliminação do patógeno, 

através de mecanismos, como a liberação grânulos tóxicos no ambiente celular ou dentro de fa-

gossomos, além disso, podem utilizar um mecanismo de liberação de estruturas fibrosas chama-

das de NETs. Essas estruturas podem acarretar na morte do patógeno devido à toxicidade das 

histonas ou devido aos grânulos antimicrobianos associados a essas estruturas (Hurrell et al., 

2016). O modelo proposto como Cavalo de Tróia sugere que, os macrófagos ao fagocitarem os 

neutrófilos apoptóticos infectados com Leishmania favoreceriam a entrada do parasito nos ma-

crófagos, pois não tornariam os macrófagos ativados (Laskay et al., 2003; van Zandbergen et al., 

2004).  

 

Os macrófagos são células do sistema imune inato, mas desempenham um papel impor-

tante no sistema imune adaptativo. A sua atuação não fica restrita somente ao sistema imune, 
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mas também atua na regulação do metabolismo lipídico, metabolismo do ferro, processo de repa-

ro do dano tecidual entre outras funções (Reiner, 2009). Inicialmente, os monócitos migram para 

o local onde o dano foi causado e se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos se tornam ati-

vados quando interagem com a citocina IFN-γ produzida pelos linfócitos com o perfil de ativa-

ção do tipo TH1. A ação da citocina IFN-γ em sinergia com o TNF-α sobre os macrófagos faz 

com que eles aumentem a fagocitose; a produção de espécies reativas de oxigênio, além de pro-

duzir citocinas pro-inflamatórias como: TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-18 e IL-12 (Green et al., 1990; 

Mougneau et al., 2011; Reiner, 2009; Tomiotto-Pellissier et al., 2018). 

 

 

  Dentro dessa relação parasita-hospedeiro para a montagem de uma resposta imune pro-

tetora as células dendríticas têm um papel bastante relevante, por serem as principais células 

apresentadoras de antígenos para os linfócitos, participando da montagem da resposta imunoló-

gica com a produção da citocina IL-12 (Heufler et al., 1996; Mougneau et al., 2011). A citocina 

IL-12 é crucial para o desenvolvimento de uma resposta TH1 protetora e sua manutenção  

(Afonso et al., 1994).  

 

 

Os perfis de ativação TH1 e TH2 e as suas citocinas produzidas começaram a ser descritas 

por Mosmann e Coffman (Mosmann et al., 1986). Experimentos feitos com diferentes linhagens 

de camundongos mostraram que, os camundongos C57BL/6 infectados com Leishmania major 

tinham a capacidade de controlar a infecção (Howard et al., 1980). Os macrófagos e os linfócitos 

tem uma participação muito importante nesse controle. Os linfócitos T são células do sistema 

imune adaptativo, responsáveis por montar uma resposta imune com o perfil de ativação do tipo 

TH1 (Mougneau et al., 2011). Os linfócitos T CD4
+ 

secretam citocinas como IFN-γ que atua so-

bre os macrófagos para eliminar os parasitos (Heinzel et al., 1989). Os linfócitos T CD8
+
 tam-

bém tem uma participação importante produzindo IFN-γ e respondendo rapidamente em infec-

ções secundárias (Muller et al., 1993). Os camundongos BALB/c susceptíveis a infecção por 

Leishmania major desenvolvem uma resposta com perfil de ativação do tipo TH2 com produção 

de citocinas tais como IL-4, IL-5 e IL-13. Esses dois tipos de ativação criaram o modelo clássico 
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de resistência e susceptibilidade a infecção por Leishmania (Sacks & Noben-Trauth, 2002), mas 

esse modelo não se aplica para infecção por L. amazonensis que está associada com a falta de 

uma resposta TH1 eficiente (Afonso & Scott, 1993). A citocina IL-4 é uma citocina importante 

para o desenvolvimento de uma resposta TH2, os camundongos C57BL/6 infectados com            

L. amazonensis tratados com anti-IL-4 apresentam uma menor lesão e uma menor carga parasitá-

ria, mas produzem uma baixa concentração da citocina IFN-γ, mostrando a ausência de uma res-

posta TH1 eficiente (Afonso & Scott, 1993). A relação entre o perfil de ativação e a produção de 

citocinas se torna ainda mais complexa na infecção por L. amazonensis, já que a produção da 

citocina IL-12 é comprometida e a participação desta citocina para o desenvolvimento de uma 

resposta TH1 é fundamental. Animais C57BL/6 infectados com L. amazonensis têm uma inefici-

ência na produção da citocina IL-12. Trabalhos na literatura mostram que o tratamento exógeno 

com a citocina IL-12 não é suficiente para curar os camundongos C57BL/6 infectados com L. 

amazonensis deficiente ou não para a citocina IL-4 ( Afonso et al., 1994; Jones et al., 2000). En-

tão mesmo diante de um cenário, que tem a supressão da resposta com o perfil de ativação do 

tipo TH2 e uma tentativa de indução de uma resposta com o perfil de ativação do tipo TH1, não é 

possível controlar a doença. A resposta imunológica montada na infecção por L. amazonensis 

tem indícios de ser fortemente regulada. 

 

 

A citocina IL-10 desempenha um papel importante no aspecto regulador sendo capaz de 

suprimir a ação da citocina IFN-γ (Dayakar et al., 2019).  Na infecção por L. amazonensis com 

animais deficientes para a produção da citocina IL-10, há uma diminuição na carga parasitária, 

aumento da produção da citocina IFN-γ e um aumento no DTH, mas não é suficiente para a reso-

lução da doença, mostrando que na infecção por L. amazonensis existem outros mecanismos que 

estão modulando o ambiente inflamatório (Jones et al., 2002).  
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1.3. Células dendríticas e sua importância na resposta imunológica 

 

 

As células dendríticas (DCs) foram descritas primeiramente por Steinman e Cohn 

(Steinman & Cohn, 1973). As DCs estão distribuídas por todo o corpo e são importantes para 

manter a homeostase do sistema imune, além de agirem como sentinelas atuando contra infec-

ções (Dai et al., 2019). O desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa é essencial para a 

eliminação de vários patógenos. Leishmania é um parasita intracelular obrigatório e a sua elimi-

nação é dependente de uma resposta imune adaptativa com células produtora de citocinas tais 

como IFN-γ (Green et al., 1990; Mougneau et al., 2011; Sadick et al., 1990). As DCs tem um 

papel muito importante no desenvolvimento dessa resposta imunológica, pois são células que 

transitam entre o ambiente da resposta imune inata e da resposta imune adaptativa. O estado de 

maturação das DCs para a apresentação de antígenos é crucial para o desenvolvimento de uma 

resposta imunológica (Sabado et al., 2017). As DCs encontram-se em dois estados, imaturas e 

maduras. Quando as DCs apresentam uma alta expressão de receptores e moléculas co-

estimuladoras importante para apresentação de antígeno é que são consideradas maduras e ativas. 

Apenas nesse estado, as DCs são capazes de desenvolver uma resposta imune primária, além de 

primar os linfócitos para o desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa (Reis Sousa, 

2006; Sabado et al., 2017). 

 

  

As DCs estão ativas a partir da expressão de receptores de quimiocinas como CCR7, mo-

léculas de adesão e co-estimuladoras como CD54, CD40, CD80 e CD86. Além dessas moléculas 

e receptores descritos, as moléculas codificadas pelo complexo principal de histocompatibilidade 

o MHC de classe I e II participam direcionando a apresentação de antígenos para os linfócitos T 

CD8
+
 e T CD4

+
, respectivamente, que são de extrema importância para a resposta imune adapta-

tiva. (Sabado et al., 2017).  

 

 



 

 

- 16 - 

 

 

A maturação das DCs é marcada pela diminuição da sua capacidade de capturar antígeno 

e aumento do processamento de antígeno, migração para os tecidos linfoides e uma maior capa-

cidade em estimular linfócitos B e T. O processo de maturação das DCs é fortemente induzido 

por microrganismos que acionam os receptores do tipo Toll TLRs ou sensores intracelulares tais 

como os RIGs. As DCs tem a capacidade de perceber alterações no ambiente, seja por dano celu-

lar, stress ou morte celular não fisiológica, por meio de moléculas referidas como padrões mole-

culares associados a dano (DAMPs), que podem ser eles ácido úrico, ATP, moléculas derivadas 

de mitocôndria entre outras moléculas que são capazes de ativar as DCs (Gallo & Gallucci, 2013; 

Sabado et al., 2017). Citocinas tais como TNF, IL-1, IL-6 e IFN-γ produzidas por células do sis-

tema imune tem um importante papel nesse processo de maturação e ativação das DCs (Sabado 

et al., 2017). 

 

 

Na ausência de processos inflamatórios as DCs continuam monitorando o ambiente apre-

sentando antígenos próprios para os linfócitos. Essa apresentação não estimula os linfócitos de 

forma que eles respondam contra os antígenos do próprio organismo. A presença do ácido retino-

íco e da citocina IL-10 durante essa apresentação leva a ativação de células T reguladoras que, 

estão associadas com a tolerância imunológica e a supressão de uma resposta imunológica exa-

cerbada que pode vir a causar alguma patologia  (Gordon et al., 2014; Kushwah & Hu, 2011).   

 

 

Algumas etapas são necessárias para que as DCs consigam ativar os linfócitos e para ga-

rantir que os antígenos próprios não os ativem. Uma serie de sinais é requerido para ativação 

completa dos linfócitos durante a apresentação de antígenos, um primeiro sinal mediado pelo 

contato entre o MHC presente nas DCs e os linfócitos e um segundo sinal proveniente das molé-

culas co-estimuladoras contidas nas DCs (Huber et al., 2018). Durante o processo de apresenta-

ção de antígeno, as citocinas desempenham um papel crucial para o desenvolvimento da resposta 

imunológica. O perfil de ativação dos linfócitos pode ser definido de acordo com o tipo de cito-

cina que está presente durante apresentação de antígeno, desenvolvendo assim, uma resposta 

TH1,TH2, TH17 entre outros tipos de resposta imunológica (Sabado et al., 2017). O desenvolvi-
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mento de uma resposta TH1 é dependente da citocina IL-12 produzida pelas DCs durante a apre-

sentação de antígenos (Heufler et al., 1996), além do primeiro e o segundo sinal necessários para 

a ativação dos linfócitos. Quando há algum prejuízo na produção de IL-12 durante a apresenta-

ção de antígeno temos uma resposta TH1 pouco eficiente (Jones et al., 2000). Na ausência da 

citocina IL-12, linfócitos T primados por DCs na presença da citocina IL-4 e seguidos por outros 

estímulos provenientes das DCs desenvolvem uma resposta TH2 (Hussaarts et al., 2014; Kim & 

Kim, 2018). As DCs são fontes da citocinas IL-23 que juntamente com a citocina IL-1β susten-

tam o perfil de ativação Th17 (Agalioti et al., 2018).  Quando há alguma falha em NOD2 ou ge-

nes relacionados à autofagia nas DCs pode ocorrer comprometimento na apresentação de antíge-

nos, produção de citocinas e aumento de processos inflamatórios (Gaudino & Kumar, 2019). 

Essas situações ilustram bem como as citocinas têm uma participação relevante durante a apre-

sentação de antígenos. 

 

 

Com exceção das células de Langerhans, a maior parte das DCs são células hematopoiéti-

cas de vida curta sendo renovada constantemente por precursores sanguíneos. Uma citocina que 

participa do processo de diferenciação das células hematopoiéticas em DCs é a citocina Csf-2 

(GM-CSF), um fator de crescimento que controla a diferenciação da linhagem mielóide. É uma 

citocina chave para diferenciação de monócitos e progenitores mieloide DCs. Essa citocina con-

tinua sendo uma citocina chave para diferenciação das DCs utilizadas para geração de vacinas 

em estudos clínicos (Merad et al., 2013).  

 

 

1.4 Miltefosina e a sua relação com a leishmaniose  

 

 

A leishmaniose é uma doença negligenciada e o tratamento com quimioterápicos consti-

tuem a principal abordagem no combate a doença (Ponte-Sucre et al., 2017). Os antimoniais são 

utilizados desde 1940, mas devido aos seus compostos tóxicos e sua janela terapêutica estreita a 
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sua substituição ocorreu em alguns países, onde a resistência ao parasito generalizou, mas em 

muitos países da América do Sul o tratamento com o antimonial continua (Dorlo et al., 2012). 

Hoje existem outros fármacos disponíveis no mercado para o tratamento, por exemplo: anfoteri-

cina B, paromicina, pentamidina ou anfotericina lipossomal, mas todos esses fármacos apresen-

tam limitações como a via de administração, a toxicidade do fármaco e o custo (Ostyn et al., 

2014; Sunyoto et al., 2018). 

 

 

A Miltefosina é o único fármaco de uso oral registrada para o tratamento da leishmaniose, 

apesar de não ter sido criada com esse objetivo, visto que sua utilização é voltada para o trata-

mento do câncer. Nos anos de 1980 dois grupos de pesquisa, um da Alemanha e outro do Reino 

Unido descobriram um composto com propriedades antitumorais e anti-inflamatórias, o hexade-

cilfosfocolina (Simon L. Croft & Engel, 2006; Sunyoto et al., 2018). Anos depois os pesquisado-

res observaram que a miltefosina apresentava atividade leishmanicida in vitro. Resultados pro-

missores foram encontrados, quando a miltefosina foi utilizada em estudos utilizando modelo 

animal, o que impulsionou a indústria farmacêutica a investir no fármaco e utilizar no tratamento 

da leishmaniose em humanos (S. L. Croft et al., 1987; Kuhlencord et al., 1992). 

 

 

 A miltefosina foi liberada para ser utilizada no tratamento da leishmaniose na Índia, con-

seguindo alcançar um maior número de pessoas em comparação com os indivíduos que recebe-

ram antimoniais. No ano de 2002, a miltefosina foi colocada como fármaco de primeira escolha 

para o tratamento da leishmaniose visceral na Índia (Engel, 2002). 

 

 

 Inicialmente, a miltefosina foi registrada na Índia e na Alemanha para o tratamento da 

LV, depois foi aprovada no Nepal para o tratamento da LV e para o tratamento da LT em muitos 

países, entre eles a Argentina, Colômbia, Estados Unidos, entre outros. Em 2011 a Organização 

Mundial da Saúde incluiu a miltefosina na lista de medicamentos essenciais devido à sua impor-
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tância para o tratamento da leishmaniose, um problema grave de saúde pública (By & Kates, 

2006; Sunyoto et al., 2018).    

 

 

A miltefosina (hexadecilfosfocolina) pertence à classe de fármacos alquilfosfocolinas, 

que são ésteres de fosfocolina com uma longa cadeia aberta de álcool. Estruturalmente relacio-

nada aos alquil-lisofosfolipídeos que são análogos sintéticos a lisofosfatidilcolina ou lisoleciti-

nas, mas não apresentam a estrutura de glicerol. Estudos com alquil-lisofoslipídeo em células 

cancerígenas mostraram que a sua longa cadeia alquil insere na camada externa da membrana 

plasmática, e acumula-se na membrana celular, causando alterações na rotatividade rápida e bi-

ossíntese dos fosfolipídios, além de ser resistente a ação das fosfolipases (Modolell et al., 1979; 

Ruiter et al., 2003; Van Der Luit et al., 2002). Estudos mostraram a ação da miltefosina na indu-

ção de apoptose por inibir a via PI3K/Akt/PKB, mostrando assim, as formas que o fármaco pode 

agir sobre os tumores (Chakrabandhu et al., 2008; Ruiter et al., 2003).  

 

 

A ação leishmanicida da miltefosina é algo que ainda não está totalmente compreendido, 

mas trabalhos com Leishmania resistente a miltefosina mostram que, o parasito perde a capaci-

dade de acumular o fármaco, juntamente com a da inativação de uma ATPase do tipo-P respon-

sável  pela translocação de fosfolipídios pela membrana plasmática do parasito (Coelho et al., 

2014). A captação da miltefosina pelo parasito depende também da LdRos3, uma subunidade 

não catalítica do transportador de miltefosina. Quando ocorre falha nessa subunidade há uma 

redução do acúmulo de miltefosina em L. donovani (Coelho et al., 2012; Pérez-Victoria et al., 

2003, 2006), mostrando possíveis mecanismos utilizados pelo fármaco para eliminar o parasito. 

A mitocôndria do parasito pode ser outro alvo do fármaco, já que estudos utilizando                   

L. amazonensis mostram disfunção na mitocôndria desse parasito (Santa-Rita et al., 2004). 

 

 

 Outro possível mecanismo de ação da miltefosina é sua ação sobre o sistema imunológi-

co.  Além de agir diretamente sobre os parasitos, estudos sugerem que a miltefosina possa au-
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mentar a produção de IFN-γ necessária para eliminação do parasito e na ausência de IFN-γ a 

ação da miltefosina sobre o parasito é prejudicada (Wadhone et al., 2009) (Figura 2). 

 

 

   

 

 

Figura 2. Mecanismos de ação da miltefosina (Dorlo et al., 2012) 
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A miltefosina tem uma participação importante no tratamento dos cães. Dados na literatu-

ra mostram que os diferentes protocolos utilizados na imunoterapia e imunoquimioterapia duran-

te o tratamento da leishmaniose visceral canina (LVC) levam a uma melhora no parâmetro imu-

nológico do cão, mas não são suficientes para levar a uma cura parasitológica (Gonçalves et al., 

2019). Em 2016, no Brasil foi aprovado, pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento o registro do Milteforam® para o tratamento da LVC (Brasil, 2016). 

Os resultados apresentados pela utilização do fármaco mostram uma melhora considerável nos 

aspectos clínicos dos animais tratados com o fármaco, mas o Milteforam® não consegue elimi-

nar o parasito (Dayakar et al., 2019).  

 

 

O tratamento da leishmaniose utilizando miltefosina, apesar de trazer uma melhora no 

inicio do tratamento, não é capaz de trazer uma proteção de longo prazo, mas apresenta outras 

características que o coloca como um bom fármaco para ser utilizado em outras terapias para o 

tratamento da leishmaniose.  

 

1.5.  Sinalização purinérgica e resposta imunológica  

 

 

Os nucleotídeos de purinas são moléculas de sinalização presentes em muitos Filos. Os 

nucleotídeos de purinas e pirimidinas estão presentes no meio intracelular participando da síntese 

de material genético e da transferência de energia. Existem situações onde os nucleotídeos po-

dem ser lançados para o meio extracelular, situações essas como: infecções, dano tecidual entre 

outras. No meio extracelular os nucleotídeos podem atuar sobre as células de forma autócrina ou 

parácrina (Lohman et al., 2012; Vijayamahantesh & Vijayalaxmi, 2019). 
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O ATP é uma das moléculas mais importantes do nosso corpo e participa de uma infini-

dade de reações. O sistema imunológico reconhece o ATP extracelular lançado por células que 

sofreram algum dano ou por células doentes como um sinal de perigo e são capazes de desenca-

dear uma resposta inflamatória (Junger, 2011). 

 

 

Além de células do sistema imune outros tipos de células são capazes de liberar ATP no 

meio extracelular, por exemplo, o neurônio utiliza o ATP para fazer sinapse. Quando lançado no 

meio extracelular o ATP pode ser rapidamente hidrolisado a ADP, AMP e a adenosina pela ação 

das ectonucleotidases (Junger, 2011). Nos mamíferos existem algumas ectonucleotidases respon-

sáveis por fazer a hidrolise do ATP a adenosina, a ectodifosfohidrolase de nucleosídeos trifosfa-

tado (ENTPDase ou CD39, em mamíferos) hidrolisa o ATP até AMP. A ectofosfohidrolase de 

nucleosídeos 5´-monofostados (ecto-5`- nucleotidase  CD73, em mamíferos), hidrolisa AMP até 

adenosina (Robson et al., 2006), e finalmente a adenosina pode ser desaminada a inosina pela 

ação da adenosina desaminase (Bagatini et al., 2018) (Figura 3). 
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Figura 3. Metabolismo do ATP extracelular e ativação de receptores purinérgicos.(1) A ativação de receptores 

(por exemplo, receptores para formil-peptídeos) por padrões moleculares associados a patógenos (PAMP) podem 

levar à abertura de canais de panexinas e à liberação de ATP pela célula. (2) Injúria celular e infecção também po-

dem levar ao acúmulo de ATP no meio extracelular. (3) O ATP extracelular estimula receptores P2X e P2Y, e o 

receptor P2X7 ainda está envolvido na secreção de ATP. (4) O ATP extracelular é hidrolisado até AMP pela EN-

TPDase e o AMP hidrolisado até adenosina pela 5’-NT, (5) e a adenosina é capaz de estimular receptores do tipo P1. 

(6) Finalmente, a adenosina é neutralizada pela adenosina deaminase, que converte adenosina a inosina, (7) ou reci-

clada a partir de transportadores de nucleosídeos equilibrativos ou concentrativos. 5’-NT: ectofosfohidrolase de 

nucleosídeos 5’-monofosfatados;ENTPDase: ectodifosfohidrolase de nucleosídeos trifosfatados. Baseada em Junger, 

2011. 

 

 

Muitos patógenos têm ectonucleotidases em sua superfície e alguns são capazes de secre-

tar ectonucleotidases degradando ATP à adenosina, os patógenos como  Leishmania podem ser 

beneficiados com essa hidrolise de ATP a adenosina devido à supressão da resposta imunológica. 

(de Almeida Marques-da-Silva et al., 2008).   
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A hidrólise do ATP tem um papel muito importante na resposta imunológica e interfere 

nessa intensa relação que existe entre parasita e o hospedeiro. O ATP no sistema imunológico 

dos mamíferos atua como um sinal de perigo desencadeando uma resposta inflamatória enquanto 

a adenosina proveniente da hidrolise do ATP, atua como um imunoestimulador ou imunossu-

pressor dependo do receptor que é ativado e da sua concentração (Junger, 2011).   

 

  

Os receptores purinérgicos são amplamente estudados, eles respondem à presença do 

ATP, adenosina e nucleotídeos relacionados. Os receptores A2A e A2B que pertecem a família de 

receptores P1 reconhecem adenosina, acoplam-se às proteínas G estimuladoras (Gs) e suprimem 

a resposta imunologica através de uma regulação positiva dos níveis intracelulares de AMP cícli-

co (Junger, 2011).  

 

 

A adenosina também apresenta um papel importante em outros momentos da infecção por 

Leishmania. A adenosina presente na saliva do flebotomíneo no momento da infecção pode in-

fluenciar a resposta imunológica do hospedeiro facilitando o estabelecimento da infecção e a 

exacerbação da lesão e alguns estudos associam a presença da adenosina à virulência do parasito. 

(Meira & Gedamu, 2019)  

 

 

Na infecção por Leishmania o papel das DCs para o desenvolvimento de uma resposta 

imunológica que leve a eliminação do parasito é fundamental, já que uma resposta imunológica 

com o perfil de ativação do tipo TH1 é requisitada, e as DCs participam desse processo de ativa-

ção produzindo IL-12 no momento da apresentação de antígenos para os linfócitos T CD4
+
. 

(Afonso et al., 1994; Sacks & Noben-Trauth, 2002).  

 

 



 

 

- 22 - 

 

 

Existem situações onde, na ausência da citocina IL-10 há uma eliminação completa do 

parasito, mostrando que a citocina IL-10 regula o ambiente de maneira que Leishmania acaba se 

beneficiando (Belkaid et al., 2001), mas esse papel regulador pode ter ações diferentes de acordo 

com a espécie de Leishmania. As DCs infectadas com as formas promastigotas metacíclicas de 

L. amazonensis tem sua capacidade de apresentação antígeno prejudicada, isto acontece de forma 

independente da citocina IL-10 que tem um papel na regulação da resposta imune muito bem 

definido em infecções de outras espécies de Leishmania (Belkaid et al., 2001; Figueiredo et al., 

2012). No caso da infecção por L. amazonensis o comprometimento da apresentação de antígeno 

está associado à ação da adenosina sobre o receptor A2B.  Uma vez que, esse receptor é bloquea-

do pela ação do fármaco MRS1754, um antagonista seletivo do receptor A2B de adenosina, a si-

tuação pode ser revertida e as DCs conseguem fazer a apresentação de antígeno com eficiência, 

havendo um aumento das moléculas co-estimuladoras necessárias para uma apresentação de an-

tígeno adequada e que leve proliferação dos linfócitos T produtores de IFN-γ (Figueiredo et al., 

2012).   

 

 

 

1.6 Imunoterapia e intervenções terapêuticas para ativação das células den-

dríticas  

 

 

A terapia celular é muito utilizada no tratamento de doenças como o câncer e também 

pode ser utilizada no tratamento da leishmaniose (Taslimi et al., 2018). O microambiente imu-

nossupressor causado pelos tumores é um obstáculo que deve ser vencido para que haja uma 

resposta imunológica eficiente. As intervenções terapêuticas que interferem no ambiente infla-

matório altamente regulado causado pelos tumores estão sendo cada vez mais utilizadas. As DCs 

tem um grande potencial de alterar esse ambiente imunológico com o perfil regulador, pois di-

versas intervenções terapêuticas que tenham como objetivo ativar as DCs tem apresentado resul-

tados bem relevantes (Wculek et al., 2020). No tratamento contra o câncer, por exemplo: as cito-
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cinas que tem a capacidade de mobilizar DC, adjuvantes imunoestimuladores e agentes que são 

capazes de bloquear a imunossupressão das DCs podem ser utilizadas por ativarem as DCs e 

primar os linfócitos T, para que possam agir sobre os tumores (Wculek et al., 2020).  As DCs 

podem ser administradas das mais diversas formas como, intravenosa, subcutânea, intramuscular, 

intranodular ou intratumoral. Alguns trabalhos na literatura mostram que administração das DCs 

de forma intratumoral pode modular o microambiente tumoral (TME) de forma que a imunossu-

pressão no TME seja revertida em uma resposta imunológica dirigida por linfócitos T, que são 

capazes de controlar o desenvolvimento tumoral (Huber et al., 2018). Um dos principais papéis 

das DCs é apresentar antígeno para linfócitos. Os mais diferentes tipos de antígeno são utilizados 

associados à DCs com intuito de conseguir uma apresentação de antígeno eficiente, os antígenos 

podem ser: peptídeos tumorais, lisado de tumores, RNA de tumores entre outros (Reardon & 

Mitchell, 2017). 

 

 

O potencial apresentado pelas DCs é tão grande que a Food and Drug Administration 

(FDA) permitiu que fosse utilizada nos Estados Unidos uma cepa atenuada do vírus herpes, ca-

paz de produzir GM-CSF que participa da diferenciação, ativação e migração das DCs para o 

tratamento de melanomas em estágio avançado, mostrando a importância que as DCs têm na 

resposta imunológicas (Bommareddy et al., 2017). Seguindo essa mesma linha de tratamento, 

estudos em modelos murinos mostram que a administração de FLT3 uma citocina importante 

para o desenvolvimento das DCs, aumenta a imunidade anti-tumoral e ativação de linfócitos T 

CD8
+ 

que tem um importante papel antitumoral, tudo isso devido à ação das DCs (Idoyaga et al., 

2017; Saito et al., 2008). O uso de adjuvantes imunogênicos que tem a capacidade de ativar DC 

utilizando principalmente os receptores TLRs presentes na superfície dessas células é uma inter-

venção terapêutica utilizada  (Galluzzi et al., 2017; Hyochol Ahn, et al, 2017).  

 

 

Os tratamentos para leishmaniose disponíveis atualmente não são eficazes para todas as 

situações, e muitas perguntas cercam os tratamentos utilizados, já que alguns indivíduos respon-

dem ao tratamento enquanto outros não (Ponte-Sucre et al., 2017).  As vacinas disponíveis tam-
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bém não conseguem gerar uma resposta do perfil TH1 eficaz que seja capaz de proteger o indiví-

duo contra a infecção (Seyed et al., 2018). Apesar do método de vacinação conhecido como 

leishmanização ser capaz de desenvolver uma resposta imunológica contundente, ele não é um 

método seguro (H. Amini, 1991; Seyed et al., 2018), além de não ser capaz de gerar uma prote-

ção contra todas as espécies de Leishmania.      

 

 

 Citocinas e anticorpos monoclonais são utilizados na tentativa de desenvolver um trata-

mento eficiente. Alguns trabalhos na literatura mostram que, a aplicação em modelos experimen-

tais de citocinas tais como rIFN-γ e rIL-2 para o tratamento da leishmaniose visceral, além da  

combinação de anti-IL-4 associado com rIFN-γ  para o tratamento da leishmaniose tegumentar 

como propostas de intervenções terapêuticas (Sadick et al., 1990). A citocina IL-10 está envolvi-

da na progressão da leishmaniose visceral, e a aplicação de anti-IL-2 e anti- IL-10 diminuiu a 

carga parasitária e a progressão doença (Bodas et al., 2006). Existem trabalhos na literatura que 

mostram que, a administraçãou do inibidor do receptor da citocina IL-10 em camundongos infec-

tados com a L. donovani leva a diminuição da carga parasitária no fígado, além do aumento de 

IFN-γ no soro. (Murray et al., 2003). A utilização de imunonomoduladores é outra estratégia 

utilizada na busca de um tratamento para a leishmaniose. Os imunomoduladores podem variar de 

substâncias químicas a substâncias naturais ou apresentar ambas as características, mas todos 

com o objetivo de tornar o sistema imune ativo e o direcionar para um tipo de resposta imunoló-

gica desejada. Por muito tempo um dos principais imunoestimuladores utilizados foi o olidesoxi-

nucleotideo CpG (ODNs) para ativação do sistema imune inato dependente do TLR- 9 e como 

adjuvantes de vacina. Alguns trabalhos na literatura mostram que a utilização do CpG aumenta a 

sobrevida de camundongos Balb/c infectados L. major  (Taslimi et al., 2018). O ácido acetilsali-

cílico (AAS) é uma substância que também pode ser utilizada como imunoestimulador, já foi 

observado em modelos experimentais utilizando camundongos Balb/c que após a aplicação do 

AAS, os animais infectados com Leishmania major tiveram uma redução da lesão e da progres-

são da doença (Nahrevanian et al., 2012).  
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 A combinação de imunoterápicos e quimioterápicos é outra estratégia usada para o tra-

tamento da leishmaniose. Uma combinação feita, que apresentou bons resultados foi à utilização 

do Imiquimod® um fármaco utilizado para o tratamento do câncer de pele associado ao glucan-

time, um fármaco utilizado para o tratamento da leishmaniose. Quando foram utilizados de for-

ma combinada apresentaram resultados bem mais satisfatórios quando foram feitas comparações 

da sua utilização feita separadamente no tratamento da leishmaniose.  A combinação foi capaz de 

diminuir o inchaço no local da infecção e diminuir a carga parasitária em camundongos Balb/c 

infectados com L. major  (Khalili et al., 2011). A combinação de uma baixa dose da miltefosina 

associada a um lipopeptídeo bacteriano sintético Pam3Cys atuando como um imunoadjuvante 

mostrou bons resultados, trazendo mais benefícios quando comparado com uma alta dose de mil-

tefosina na infecção por L. donovani (Shakya et al., 2012). 

 

 

     Assim como no tratamento do câncer, diversos tratamentos utilizando DCs foram fei-

tos para tentar combater a leishmaniose (Bagirova et al., 2016). Na busca pelo melhor tratamento 

utilizando esse tipo de intervenção terapêutica, diferentes combinações de antígenos do parasita 

do gênero Leishmania, causadores tanto da leishmaniose tegumentar quanto da leishmaniose 

visceral, foram utilizados (Domínguez-Bernal et al., 2017; Foroughi-Parvar et al., 2015; Matos et 

al., 2013). As abordagens terapêuticas utilizadas apresentam os mais diversos tipos de adjuvantes 

em sua formulação, tudo isso com o intuito de buscar uma resposta com o perfil de ativação do 

tipo TH1, com baixa produção da citocina IL-10 e uma regulação das células T reguladoras re-

querida para que se tenha uma resposta imunológica protetora (Seyed et al., 2018). 

 

 

            A partir da utilização das DCs uma resposta antígeno-específica mediada pelas células T 

é esperada. As DCs desempenham um papel importante nas respostas contra Leishmania media-

da por células T que consequentemente podem se tornar células T de memória trazendo uma 

imunidade duradoura, o que torna as DCs candidatas atraentes para um potencial tratamento  

imunoterápico (Taslimi et al., 2018). As DCs pulsadas com antígeno de L. donovani diminuem 

consideravelmente a carga parasitária na infeção por L. donovani em camundongos BALB/c e 



 

 

- 26 - 

 

 

quando as DCs são associadas a um antimonial a diminuição da carga parasitária hepática e es-

plênica é ainda maior  (Ghosh et al., 2003). Na infecção por Leishmania dependendo da espécie 

do parasito, a citocina IL-10 tem um papel muito importante para a progressão da doença e a 

utilização das DCs pode suprimir a produção de IL-10 (Schwarz et al., 2013). Uma deficiência 

apresentada pelo sistema imunológico na infecção por L. amazonensis é a ausência de uma res-

posta TH1 eficiente. A pulsão de DCs e a adição de antígenos de Leishmania são capazes de au-

mentar a produção de IFN-γ durante a infecção por L. amazonensis  (Vanloubbeeck et al., 2004) 

O uso das DCs sozinhas ou associadas a algum quimioterápico tem sido cada vez mais utilizado 

no tratamento das Leishmanioses (El-On, 2009; Singh & Sundar, 2014). 

 

 

Um trabalho do nosso grupo de pesquisa mostra que, na infecção por L. amazonensis, 

quando o receptor A2B presente nas DCs é bloqueado com um antagonista seletivo o fármaco 

MRS1754, há um aumento na expressão de moléculas importantes para a apresentação de antí-

genos: MHC de classe II, CD40 e CD86, além de restaurar a capacidade das DCs de induzir a 

proliferação dos linfócitos (Figueiredo et al., 2012). Tudo isso ocorre de forma independente da 

citocina IL-10 que é fortemente associada à regulação na infecção por Leishmania (Anderson et 

al., 2007), mas não se aplica na infecção por L. amazonensis (Figueiredo et al., 2012). A utiliza-

ção das DCs se torna uma alternativa terapêutica promissora. A utilização das DCs associando a 

miltefosina, que demonstra ter uma maior capacidade em eliminar o parasito (Machado & Penna, 

2012), torna essa intervenção terapêutica ainda mais interessante.  
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2. Objetivos   

Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos do tratamento com células dendríticas associadas á miltefosina na in-

fecção experimental por L. amazonensis e se o tratamento é capaz de gerar memória imunológi-

ca.  

 

Objetivos específicos  

 

 Camundongos C57BL/6 infectados com L. amazonensis iremos: 

 

 Avaliar se o tratamento é capaz de controlar o crescimento parasitário  

 

 Avaliar se o tratamento é capaz de gerar memória imunológica 

 

 

 

 

  



 

 

- 31 - 

 

3 Material e Métodos 

3.1. Animais 

 

          Camundongos da linhagem C57BL/6, fêmeas, entre 3 e 4 semanas de idade, foram 

obtidos no centro de ciência animal da Universidade Federal de Ouro Preto (CCA/UFOP), e 

mantidos no setor de experimentação animal de isogênicos CCA/UFOP, alojados dentro de mini 

isoladores de rack ventiladas  sob condições de temperatura controlada entre 21 e  25ºC em ciclo 

de claro / escuro fixo de 12 horas, onde receberam água e alimento ad libitum. Os procedimentos 

utilizados no presente trabalho foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA/UFOP) e aprovado com o protocolo 2017/12, de 01 de junho de 2017, como comprova-

do pelo documento em anexo (Anexo 1). 

 

3.2. Leishmania 

 

Promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis, cepa PH8 (IFLA/BR/67/PH8 – 

La), foram obtidas por cultivo em meio de Grace (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) suple-

mentado com 10% de soro fetal bovino inativado (SFB – Cultilab, Campinas, SP, Brasil),         

L-glutamina (Sigma-Aldrich) 2 mM e penicilina G ( Sigma – Aldrich) 100 U/mL, pH 6,5, a 

25ºC. O enriquecimento de formas promastigotas metacíclicas foi realizado a partir de parasitos 

em fase estacionária de cultivo (5º dia de cultura) por centrifugação em gradiente de Ficoll, pre-

viamente descrito por Spath e Beverley (Späth & Beverley, 2001) e adaptado por Marques-da-

Silva (de Almeida Marques-da-Silva et al., 2008). Os parasitos foram lavados duas vezes com 

salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,2, a 1540 x g /4ºC / 10 minutos e o precipitado foi 

ressuspendido em meio DMEM (Sigma-Aldrich), pH 7,2 sobreposto em ficoll 400 (Sigma-

Aldrich) 10%. Toda essa preparação foi centrifugada a 1.070 x g / 25°C / 15 minutos, o sobrena-

dante enriquecido de promastigotas metacíclicas foi retirado e os parasitos foram novamente 

lavados em PBS, pH 7,2. 
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Para a preparação de parasitos mortos pelo calor, promastigotas metacíclicas ressuspen-

didas em PBS, pH 7,2, a uma concentração de 1 x10
7  

parasitos/mL foram incubados em banho-

maria a 60°C  por 30 min. 

 

 

3. 3. Infecção experimental 

 

Parte I 

 

Camundongos C57BL, fêmeas, foram separados em 3 grupos, onde cada grupo continha 

4 animais. Os 3 grupos receberam um inóculo em sua orelha esquerda de 10
3  

metacíclicas de     

L. amazonensis suspensas em PBS, p H7,2 pela via intradérmica como visto no item 3.12. 

 

Parte II 

 

Camundongos C57BL/6, fêmeas, foram separados em 7 grupos, onde cada grupo conti-

nha 4 animais. Inicialmente, os 7 grupos receberam um inóculo em sua orelha esquerda de 10
3 

metacíclicas de L. amazonensis suspensas em PBS, pH 7,2  pela via intradérmica. Na 16ª semana 

de infecção 2 grupos de animais receberam um segundo inóculo com 10
3
 metacíclicas de                 

L. amazonensis em sua orelha direita  e mais um grupo contendo 4 animais foi adicionado e fo-

ram inoculados na sua orelha direita 10
3 

 metacíclicas de L. amazonensis  suspensas em PBS, pH 

7,2. Todas as orelhas infectadas foram medidas semanalmente com auxilio de um paquímetro 

digital (Starrett, Athol, MA, EUA) para avaliar o desenvolvimento e o tamanho da lesão na ore-

lha que recebeu o inóculo com metacíclicas de L. amazonensis. Entendeu-se como lesão o cres-

cimento da orelha que recebeu o inóculo de metacíclicas de L. amazonensis como pode ser visto 

no item 3.12.  
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3.4. Obtenção de células dendríticas derivadas de medula óssea  

 

 

          Células dendríticas foram diferenciadas a partir de células da medula óssea, como foi des-

crito previamente (Lutz et al., 1999). Os fêmures e tíbias de camundongo C57BL/6 foram retira-

dos e os ossos foram imersos em álcool 70° por 2 minutos, em seguida imergiu-se os ossos em 

PBS / 5% de SFB, pH 7,2. Cortaram-se as duas epífises e injetaram-se pelas extremidades 5 ml 

de PBS / 5% SFB, pH 7,2. A suspensão de células foi centrifugada a 210 x g / 4°C / 10 minutos e 

as células foram ressuspendidas em meio RPMI-1640 (Sigma-Aldrich) suplementado com 10% 

de SFB, L-glutamina 2 mM, penicilina G 100 U/mL e β-mercaptanol (Pharmacia Biotech AB, 

Uppsala, Suécia) 50 µM, pH 7,2. As células foram plaqueadas em placa de Petri a uma concen-

tração 3x10
6 

células/mL e incubados a 37°C /5% CO2. O GM-CSF (Immuno Tools) foi adicio-

nado a cada placa nos dias 0, 3,6 e 8 a uma concentração de 3ng/mL (1050 U/mL). As células 

não aderentes foram coletadas no 9º dia de cultura. 

 

 

3.5. Tratamento dos animais com células dendríticas tratadas  

 

 

     Para tratamentos dos animais com as células dendríticas, elas foram primeiramente de-

rivadas da medula óssea de camundongos C57BL/6, como descrito anteriormente. A concentra-

ção das células dendríticas foi ajustada para 10
6 

células/ml e depois colocadas em tubos de poli-

propileno em meio RPMI-1640 suplementado com 10% de SFB, L-glutamina 2mM, penicilina G 

100 U/mL e β- mercaptanol  pH 7,2  mais 10µl  MRS1754 ( N-(4-cyanophenyl)-2-[ 4-(2,3,6,7- 

tetrahydro-2, 6-dioxo-1,3-dipropyl-1H-purin-8-yl)phenoxy]-acetamide) 5µM em DMSO e incu-

badas por 30min a 37°C/ 5% CO2 . Em seguida foi incubado juntamente com as células dendríti-

cas metacíclicas de L amazonensis mortas pelo calor, por 20 horas a 37°C/ 5% CO2. Após esse 

tempo as células dendríticas foram centrifugadas 210 x g / 4°C/ 10 min e ressuspendida em PBS 

e centrifugadas por mais duas vezes. A concentração de células foi ajustada para 2x10
5 

célu-

las/100µl de PBS e inoculadas pela via endovenosa na veia da cauda dos camundongos.  
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3.6. Tratamento com miltefosina  

 

 

Os camundongos C57BL/6 receberam miltefosina (1-hexadecylphosphorylcholine) 

(Cayman Chemical) 13mg/kg/dia diluído em PBS, considerando o peso preestabelecido de 25g 

para todos os animais. Os animais receberam pela via oral por gavagem, utilizando uma agulha 

curva inox de gavagem (Aton) 100µl/dia de miltefosina por 15 dias consecutivos (Coelho et al., 

2014). O grupo controle recebeu 100µl de PBS por 15 dias consecutivos. 

3.7.  Obtenção de orelha e quantificação da carga parasitária por diluição li-

mitante  

 

       Os animais foram eutanasiados nos tempos de 13 e 33 semanas e logo em seguida 

submergidos em álcool 70° (V: V) por 5 min. As orelhas infectadas com L. amazonensis foram 

coletadas e colocadas em banho de gelo em PBS. As folhas ventrais e dorsais das orelhas foram 

descoladas e imersas, com as faces internas voltadas para o meio de digestão (RPMI -1640 - 

Sigma-Aldrich-, NaHCO3,  Colagenase A -Sigma Aldrich, 1mg/mL), por 2 horas a 37°C em pla-

ca de 24 poços. As orelhas e o meio de digestão foram transferidos para tubos de centrifuga cô-

nico de 15 mL e adicionado 1 mL de meio de Grace pH 6,5. Em seguida deu-se a maceração 

individual de cada orelha com auxilio de um macerador de órgãos (Pyrex® 2mL Ten Broeck 

Homogenizer with pour spout). O homogenato do tecido macerado foi transferido para um tubo 

de centrifuga cônico de 15 mL e adicionado meio de Grace para completar um volume final de10 

mL. Em seguida foi centrifugado a 42 x g/ 4°C/ 1 min o sobrenadante coletado e transferido para 

outro tubo. O sebrenadante foi centrifugado a 1540 x g / 4°C/ 15 min, então o pellet foi ressus-

pendido em 10 mL. Esse procedimento foi feito mais uma vez. O sebrenadante foi descartado e o 

pellet ressuspendido em 500µL de meio de Grace suplementado com 10% de soro fetal bovino 

inativado, L-glutamina 2 mM e penicilina G 100 U/mL, pH 6,5, a 25ºC. Em uma placa de polies-

tireno de 96 poços exceto na primeira coluna onde foi colocado 200µl do material ressuspendido, 

foram colocados 180µl de meio de Grace suplementado com 10% de soro fetal bovino inativado, 
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L-glutamina 2 mM e penicilina G 100 U/mL, pH 6,5, a 25ºC.  Em seguida, foram feitas sucessi-

vas diluições 1:10 tomando o cuidado de trocar as ponteiras da pipeta multicanal a cada diluição. 

As placas foram mantidas em uma estufa BOD a 25ºC por 15 dias para avalição do crescimento 

do parasito. 

 

 

3.8. Obtenção e cultivo de células do linfonodo   

 

Os animais eutanasiados como descrito anteriormente nos tempos de 13 e 33 semanas 

após a infecção tiveram os linfonodos drenantes auriculares coletados e conservados em banho 

de gelo em meio de lavagem. Em seguida processados em macerador de vidro, e centrifugados a 

210 x g / 4°C/ 10 min. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em meio de lava-

gem para ajuste de concentração das células. A concentração das células foi ajustada para                   

2,5 x10
6
/500µL de meio DMEM suplementado. Em uma placa de 48 poços com grupos teste e 

controles em duplicata sendo o grupo teste estimulado com 25µL de antígeno particulado de      

L. amazonensis 1mg/mL. As placas foram incubadas a 37°C /5% CO2 por 48h, após esse período 

o sobrenadante das placas foi coletado para dosagem de citocinas através do método de ELISA. 

 

 

3.9. ELISA 

 

 

O sobrenadante das culturas de células do linfonodo foram coletados após 48 horas de in-

cubação e os níveis das citocinas foram dosados no por ELISA utilizando Kits para ensaio em 

sanduiche para detecção de citocinas IL-10 e IFN-γ (BD OptPEIA, San Diego,CA, EUA), se-

guindo as informações do fabricante. Placas de 96 poços foram sensibilizadas com os anticorpos 

de captura overnight, a 4°C. Após esse período, as placas foram lavadas em PBS/ 0,05% Tween 

20 e secas com papel toalha. Para as análises as placas foram bloqueadas por 1 hora com o dilu-

ente (PBS/ 10% SFB). As placas foram novamente lavadas, o padrão foi adicionado e em segui-

da as amostras a serem testadas. As placas foram incubadas por 2 horas a temperatura ambiente. 
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Em seguida as placas foram lavadas PBS/ 0,05% Tween 20 secas com papel toalha e os poços 

receberam o reagente de detecção, contendo o anticorpo de detecção e o reagente enzimático 

diluídos em solução de bloqueio.  As placas ficaram em incubação a temperatura ambiente por 1 

hora e foram lavadas  com PBS/ 0,05% Tween 20 e secas com papel toalha para adição do subs-

trato enzimático 3,3’,5,5’ –tetrametilbenzidina ( TMB – Sigma Aldrich), diluído em tampão  

citrato-fosfato 0,05 M, pH 4. Após o período de incubação de 30 minutos/37°C a reação foi in-

terrompida pela adição de H2SO4 2M (Synth – Diadema, SP, Brasil). A leitura fotométrica a 450 

nm foi realizada com o leitor Spectramax 340PC Molecular Devices e o software SoftMax Pro 6 

( Molecular Devices Corporation, Sunnyvale, CA, EUA). 

 

3.10. Fotografias  

 

          Os camundongos C57BL/6 que receberam o tratamento imunoquimioterápico foram euta-

nasiados nos tempos de trinta e três semanas pós-infecção e suas orelhas foram retiradas.  Com o 

auxilio de uma câmera Canon Powershot sx400 fotografias das orelhas foram feitas para avalia-

ção morfológica das lesões.   

 

3.11. Análise estatística  

 

Os dados obtidos foram submetidos a analise estatística com auxilio programa Prism 5.0 

(GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA). Os valores de p inferiores a 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 
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3.12. Delineamento experimental 

Parte I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parte II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camundongos C57BL/6  

03 grupos, n = 4   

 

 

103 promastigotas metacíclicas  

 

 

Tratamento com DCs 

Grupo: DC 

Grupo: DL 

Grupo: DLM 

 

 

Eutanásia  

 

 

Dia 1 

 

 

8ª semana 

 

 

13ª semana 

 

 

Camundongos C57BL/6  

7 grupos, n = 4  

 

 103 promastigotas metacíclicas- OE 

 

 

Tratamento com DLM 

 

 

8ª semana 

 

 

Dia 0 

 

 

Milt  

13mg/kg/dia 

 

 
9ª semana 

 

 

Eutanásia  

 

 

13ª semana 

 

 

16ª semana 

 

 

Reinfecção  

103 promastigotas metacíclicas- OD   

Adição de um grupo  controle infectado 

 

 

33ª semana 

 

 

Eutanásia  
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Observação: orelha esquerda (OE) e orelha direita (OD) 

DLM = células dendríticas + L. amazonensis morta pelo calor + MRS1754 

Milt = miltefosina  

DL = células dendríticas + Leishmania morta pelo calor 

DC = células dendríticas 
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4 Resultados 

4.1 Efeitos do tratamento imunoquimioterápico durante uma única infecção 

 

 

Dados do nosso grupo de pesquisa mostram que o tratamento de células dendríticas incu-

badas com antígeno de Leishmania tratadas com MRS1754 durante a infecção por                       

L. amazonensis reestabelece a expressão de moléculas co-estimuladoras importantes para apre-

sentação de antígeno, além de induzir a proliferação de linfócitos T produtores de IFN-γ  

(Figueiredo et al., 2012). Então o próximo passo foi avaliar se os efeitos vistos in vitro seriam 

reproduzidos in vivo. Camundongos C57BL/6 foram infectados com L. amazonensis e receberam 

três tratamentos distintos com DCs. As orelhas desses animais foram medidas semanalmente 

para avaliar a lesão, entendida como o aumento da espessura da orelha a partir do primeiro dia de 

medida. Os grupos de animais que receberam o tratamento com células dendríticas, Leishmania 

morta pelo calor e MRS1754 (DLM) apresentaram uma menor lesão quando comparados com os 

outros grupos, DC e DC incubados com Leishmania morta pelo calor (DL) (Figura 4).  
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Após treze semanas de infecção os animais foram eutanasiados e as células dos linfonodos 

drenantes das orelhas infectadas por L. amazonensis foram retiradas e estimuladas na presença ou 

ausência de antígeno de Leishmania por 48 horas. O sobrenadante de cultura foi coletado para 

dosagem da citocina IFN-γ. Os animais tratados com DLM produziram uma quantidade de IFN-γ 

superior aos animais que receberam o tratamento com DC e os animais que receberam o tratamen-

to com DL (Figura 5 - A). 

 

 

As orelhas dos animais foram retiradas e o parasitismo tecidual avaliado pela técnica da di-

luição limitante. Os animais independentemente dos tratamentos apresentaram uma alta carga 

parasitária e não houve diferença estatística entre os grupos (Figura 5- B). 

Figura 4. Curva de lesão dos animais que receberam o tratamento com células. Camundongos C57BL/6 rece-

beram um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção, os 

grupos receberam os seguintes tratamentos: 2 x 10
5 

 DC, DL ou DLM. A espessura da orelha foi avaliada sema-

nalmente com auxilio de um paquímetro. O gráfico representa a média de um experimento (n = 4).  * indicam dife-

rença estatística entre os grupos (p < 0,05, Two-way ANOVA, pós-teste de Bonferroni – para melhorar a visuali-

zação do gráfico o desvio padrão foi ocultado). 
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Figura 5. Dosagem da citocina IFN-γ e avaliação da carga parasitária tecidual.  Camundongos C57BL/6 rece-

beram um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção foram 

separados três grupos que receberam os seguintes tratamentos: 2 x 10
5 

 DC, DL ou DLM.  Na décima terceira sema-

na de infecção os animais foram eutanasiados os linfonodos drenantes das orelhas infectadas foram retiradas e a 

células cultivadas na presença ou ausência de estimulo de L. amazonensis. O sobrenadante de cultura foi coletado 48 

horas após a estimulação para dosagem de citocinas IFN-γ (A). As orelhas infectadas foram retiradas e o parasitismo 

tecidual avaliado pela técnica de diluição limitante (B).  Os resultados representam a média de três experimentos 

independentes com 4 animais por grupo. * indica a diferença estatística entre os grupos (Fig A- p < 0,05, teste t de 

Student, Fig B - Oneway ANOVA, pós-teste Dunn). 

 

 

A partir do alto potencial em produzir IFN-γ apresentado pelas células do linfonodo dos 

animais que receberam as DLM, fomos avaliar se a associação desse tratamento com a miltefosi-

na poderia tornar o tratamento à leishmaniose mais eficiente. Os camundongos C57BL/6 recebe-

ram o inóculo com metacíclicas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção os seguintes 

tratamentos foram efetuados: um grupo controle infectado com L. amazonensis sem tratamento e 

outros dois grupos infectados e tratados, sendo que um grupo recebeu o tratamento com miltefo-

sina e o outro grupo recebeu miltefosina associado à DLM (MDLM). As lesões dos animais fo-

ram acompanhadas semanalmente. Os grupos que receberam o tratamento com miltefosina e os 

que receberam o tratamento com MDLM apresentaram uma lesão muito menor quando compa-

rado com o grupo controle (Figura 6- A e B).   
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Figura 6. Curva de lesão dos animais que receberam tratamento imunoquimioterápico (13 semanas de infec-

ção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de L. amazonensis. 

Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o tratamento com 2 x 10
5 

 DLM.  Na nona semana de 

infecção todos os animais, exceto o grupo controle infectado, receberam o tratamento com miltefosina 13mg/kg/dia 

por 15 dias consecutivos. O tamanho da lesão expresso em espessura da orelha foi avaliado semanalmente com 

auxilio de um paquímetro. Os resultados são relativos a 2 experimentos independentes com 4 animais por grupo, 

experimento 1 Figura A e experimento 2 Figura B. * indicam diferença entre os grupos (p < 0,05, Two-way ANO-

VA, pós-teste Bonferroni). 

 

 

Ao final de treze semanas de infecção os animais foram eutanasiados e as células do lin-

fonodos drenantes foram retiradas e estimuladas na presença ou ausência do antígeno de     

Leishmania por 48 horas. O sobrenadante de cultura foi coletado para dosagem das citocinas 

IFN-γ e IL-10. As células estimuladas com antígeno de Leishmania dos animais tratados com 

MDLM e do grupo tratado com miltefosina apresentaram uma produção das citocinas IL-10 e 

IFN-γ muito baixa quando comparadas com o grupo controle infectado (Figura 7- A e B). 
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Figura 7. Produção das citocinas IFN-γ e IL-10 por células do linfonodo de animais que receberam tratamento imuno-

quimioterápico (13 semanas de infecção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 

metacíclicas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu um tratamento com 2 x 

10
5 
  DLM.  Na nona semana de infecção todos os animais, exceto o grupo controle infectado, receberam o tratamen-

to com miltefosina 13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos. Após treze semanas de infecção os animais foram eutana-

siados, os linfonodos drenantes das orelhas infectadas foram retirados e as células cultivadas na presença ou ausên-

cia de antígeno de Leishmania. O sobrenadante de cultura foi coletado 48 horas após a estimulação para dosagem 

das citocinas IFN-γ (A) e IL-10 (B) por ELISA.  Os resultados representam a média de 3 experimentos independen-

tes com 4 animais por grupo (n =12). Os resultados mostram apenas os grupos estimulados com ag de Leishmania. 

Os *** e os ** indicam a diferença estatística dos grupos miltefosina e MDLM em relação ao grupo controle (p < 

0,05, Oneway ANOVA, pós-teste de Dunn). 

 

 

Para avaliar se o tratamento estava sendo eficaz fomos avaliar a carga parasitária desses 

animais. Na décima terceira semana de infecção os animais foram eutanasiados, a orelha infecta-

da retirada e o parasitismo tecidual avaliado através da técnica de diluição limitante. Os grupos 

que receberam o tratamento com miltefosina e os grupos que receberam o tratamento com 

MDLM apresentaram uma carga parasitária tecidual muito menor quando comprados com os 

grupos que não receberam tratamento (Figura 8).  

 

A 

* 

* 

* 
* 

* 



 

 

- 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Quantificação dos parasitos nos animais que receberam tratamento imunoquimioterápico (13 semanas de infec-

ção).  Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de L. amazonensis. 

Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o tratamento com 2 x 10
5  

DLM. Na nona semana de 

infecção todos os grupos, exceto o grupo controle infectado, receberam tratamento com miltefosina 13mg/kg/dia por 

15 dias consecutivos.  As orelhas infectadas foram retiradas na décima terceira semana de infecção e o parasitismo 

tecidual avaliado pela técnica de diluição limitante. Os resultados representam a media de 3 experimentos indepen-

dentes com 4 animais por grupo (n = 12). O *  indica a diferença estatística dos grupos Milt e MDLM em relação ao 

grupo controle (p < 0,05, Oneway ANOVA, pós-teste de Dunn).   

 

A partir dos dados obtidos com treze semanas de infecção fomos avaliar se, acompanhás-

semos esses animais por mais tempo, ainda haveria proteção. As lesões do grupo MDLM foram 

sempre menores quando comparadas com o grupo Milt (Figura 9- A, B e C), além de não apre-

sentarem ulcerações (Figura 9- D) como o grupo Milt (Figura 9- E). O grupo controle desse ex-

perimento foi sacrificado com 13 semanas de infecção, pois os animais que receberam o inóculo 

com as metacíclicas de L. amazonensis na orelha, não receberam o tratamento imunoquimioterá-

pico. Sem o tratamento o dano tecidual é muito grande, então por questões éticas esses animais 

foram eutanasiados e o grupo controle ficou sendo os animais que foram eutanasiados com 13 

semanas de infecção.  
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Figura 9. Curva de lesão e fotografia das orelhas dos animais que receberam o tratamento imunoquimioterápico (33 

semanas de infecção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de              

L. amazonensis. Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o tratamento com 2 x 10
5 

 DLM. Na 

nona semana de infecção todos os animais, exceto o grupo controle infectado, receberam o tratamento com miltefo-

sina 13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos. A lesão, expressa como espessura da orelha, foi avaliada semanalmente 

com auxílio de um paquímetro. Foram realizadas fotografias das lesões das orelhas infectadas tradadas com MDLM 

(D) e tratadas com miltefosina (E) (A seta indica o local da ulceração e o circulo vermelho o local do inchaço). Os 

resultados dos experimentos 1, 2 e 3 as figuras (A, B e C) respectivamente, são representativos de três experimentos 

independentes com 4 animais por grupo. (p < 0,05 ,Two-way ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 
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As células estimuladas com antígeno de Leishmania do grupo MDLM e do grupo Milt 

apresentaram uma variação na produção das citocinas IL-10 e IFN-γ muito grande dentro dos 

grupos. Ambas as citocinas IL-10 e IFN-γ, não apresentaram diferença estatística entre os grupos 

(Figura 10- A e B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Produção das citocinas IFN-γ e IL-10 por células do linfonodo de animais que receberam tratamento imuno-

quimioterápico (33 semanas de infecção). Camundongos C57BL/6 foram infectados na orelha esquerda com 10
3
 meta-

cíclicas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o tratamento com                        

2 x 10
5 

 DLM. Na nona semana de infecção todos os animais, exceto o grupo controle infectado, receberam o trata-

mento com miltefosina 13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos. Após trinta e três semanas de infecção os animais 

foram eutanasiados os linfonodos drenantes das orelhas infectadas foram retirados e as células cultivadas na presen-

ça ou ausência de estimulo de L. amazonensis. O sobrenadante de cultura foi coletado 48 horas após a estimulação 

para dosagem de citocinas IFN-γ (A) e IL-10 (B) por ELISA.  Os resultados são representativos de 3 experimentos 

independentes com 4 animais por grupo (n =12). A linha pontilhada representa o grupo controle da 13ª semana. Os 

resultados mostram apenas os grupos estimulados com antígeno de Leishmania.  

 

 

A carga parasitária desses animais foi avaliada após trinta e três semanas de infecção. Os 

animais foram eutanasiados e tiveram a orelha infectada retirada e o parasitismo tecidual avalia-

do. A quantidade de parasitos presentes no tecido se mostrou bem menor no grupo MDLM 

quando comparado com o grupo Milt (Figura 11).  
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Figura 11. Quantificação da carga parasitária nos animais que receberam tratamento imunoquimioterápico (33 semanas 

de infecção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de L. amazo-

nensis. Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o tratamento com 2 x 10
5 

 DLM. Na nona sema-

na de infecção todos os animais, exceto o grupo controle infectado, receberam o tratamento com miltefosina 

13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos.  Após trinta e três semanas de infecção os animais foram eutanasiados.  As 

orelhas infectadas foram retiradas e o parasitismo tecidual avaliado. Os resultados são representativos de três expe-

rimentos independentes com 4 animais por grupo (n=12). A linha pontilhada representa o grupo controle infectado 

da 13ª semana. O * representam a diferença estatística entre os grupos (p  ≤ 0,05, teste t de Student).   

 

4.2 Efeitos do tratamento imunoquimioterápico diante de uma reinfecção 

 

Além de avaliar a eficácia do tratamento para a geração de uma resposta imunológica efi-

ciente e duradoura, também fomos avaliar a eficácia do tratamento em uma reinfecção. Os ca-

mundongos C57BL/6 receberam um inóculo com10
3 

parasitos de L. amazonensis na orelha es-

querda.  Na oitava semana de infecção os animais receberam o tratamento de DLM e uma semana 

depois um grupo de animais recebeu o tratamento com miltefosina por 15 dias consecutivos. Na 

décima sexta semana de infecção um segundo inóculo na orelha direita com 10
3 

parasitos de        

L. amazonensis foi realizado e os animais foram acompanhados por mais dezessete semanas. As 

lesões primárias oriundas da primeira infecção reativaram. A orelha direita onde foi efetuado o 

segundo inóculo da reinfecção também teve o aparecimento da lesão com um crescimento gradual 
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com o passar das semanas. (Figura 12- A, B e C). Fotografias foram feitas para avaliar o perfil das 

lesões (Figura- 12 D e E).  
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Figura 12. Fotografias e curva de lesão dos animais que receberam tratamento imunoquimioterápico e duas infecções (33 

semanas de infecção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacíclicas de              

L. amazonensis (Milt Primária- MDLM Primária). Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o 

tratamento com 2 x 10
5 

 DLM. Na nona semana de infecção todos os animais receberam tratamento com miltefosina 

13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos. Na décima sexta semana outro inóculo com 10
3 

metacíclicas de                      

L. amazonensis foi feito na orelha direita (Milt Secundária ou MDLM Secundária). Esses animais foram acompa-

nhados semanalmente para medida das lesões por trinta e três semanas de infecção (A), (B) e (C). Fotografias das 

lesões das orelhas foram tiradas (Grupo milt - D) e ( Grupo MDLM -E). A seta preta indica o local da orelha que 

teve ulceração e os círculos vermelhos e azuis indicam inchaço. Os resultados são relativos a 3 experimentos inde-

pendentes com 4 animais por grupo  (p  ≤ 0,05,Two-way ANOVA).  
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Após trinta e três semanas de infecção fomos avaliar a produção das citocinas IFN-γ e   

IL-10 nas células do linfonodo dos animais reinfectados que receberam o tratamento imunoqui-

mioterápico. Os animais foram eutanasiados e as células do linfonodo drenante das orelhas que 

receberam os inóculos de L. amazonensis foram retirados e estimulados na presença ou ausência 

do antígeno de Leishmania por 48 horas. O sobrenadante de cultura foi coletado para dosagem de 

citocinas IFN-γ e IL-10 por ELISA (Figura 13). Os resultados mostram uma grande variação na 

produção de citocinas dentro dos grupos e não foi visto diferenças estatísticas, na produção de 

citocinas entre os grupos. 

  

 

 

 

 

Figura 13. Produção das citocinas IFN-γ e IL-10 por células do linfonodo de animais que receberam tratamento imuno-

quimioterápico e duas infecções (33 semanas de infecção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha 

esquerda com 10
3
 metacíclicas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o 

tratamento com 2 x 10
5 

 DLM.  Na nona semana de infecção todos os grupos, exceto o grupo controle infectado 

receberam tratamento de miltefosina 13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos. Na décima sexta semana de infecção os 

animais receberam um inóculo na orelha direita com 10
3 

metacíclicas de L. amazonensis (reinfecção). Após trinta e 

três semanas de infecção os animais foram eutanasiados, os linfonodos drenantes das orelhas infectadas retirados e 

as células cultivadas na presença ou ausência do estimulo de Leishmania. O sobrenadante de cultura foi coletado 48 

horas após a estimulação para dosagem de citocinas IFN-γ (A) e IL-10 (B) por ELISA. Os resultados mostram ape-

nas os grupos que foram estimulados com antígeno de Leishmania. A linha pontilha indica o grupo controle infecta-

do com 13ª semanas de infecção. Os resultados são representativos de 3 experimentos independentes com 4 animais 

por grupo (n=12). (p  ≤ 0,05, Oneway ANOVA, pós-teste de Dunn ) 
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Para avaliar a carga parasitária tecidual destes animais, ambas as orelhas foram retiradas 

após trinta e três semanas de infecção, a avaliação foi feita pela técnica da diluição limitante. 

Como os resultados obtidos foram expressos em escala logarítmica, a variação na quantidade de 

parasitos nos animais dentro de um mesmo grupo é considerável, mas quando a analise foi feita 

entre os grupos, não foi visto diferença estatística, a carga parasitária nesses animais se mantive-

ram alta independentemente dos tratamentos que foram feitos (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Quantificação da carga parasitária de animais que receberam tratamento imunoquimioterápico e duas infec-

ções (33 semanas de infecção). Camundongos C57BL/6 receberam um inóculo na orelha esquerda com 10
3
 metacícli-

cas de L. amazonensis. Na oitava semana de infecção um grupo de animais recebeu o tratamento com 2 x 10
5 

 DLM.  

Na nona semana de infecção todos os animais, exceto o grupo controle infectado, receberam tratamento com milte-

fosina 13mg/kg/dia por 15 dias consecutivos. Na décima sexta semana de infecção os animais receberam um inóculo 

na orelha direita com 10
3 

metacíclicas de L. amazonensis (reinfecção). Após trinta e três semanas de infecção os 

animais foram eutanasiados. As orelhas infectadas foram retiradas e o parasitismo tecidual avaliado pela técnica de 

diluição limitante. Os resultados são representativos de três experimentos independentes com 4 animais por grupo 

(n=12). A linha pontilhada representa o grupo controle infectado da 13ª semana.  (p  <0,05 ,   Oneway ANOVA, 

pós- teste Dunn). 
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5. Discussão  

Parte I – Efeito do tratamento imunoquimioterápico sobre o parasitismo e a 

resposta imunológica  

 

 

A Leishmaniose é um problema de saúde pública associada a vários fatores sociais, o que 

acaba dificultando que os indivíduos que são acometidos pela doença recebam o tratamento ade-

quado, já que muitos têm dificuldade ao acesso do sistema de saúde. Dados na literatura mostram 

que são registrados 0,7 a 1 milhão de novos casos por ano em todo mundo e 1,5 bilhões de pes-

soas estão em risco de serem acometidas pela doença em mais de 97 países (Wha et al., 2017). 

Para que se possa dar uma melhor qualidade de vida para os indivíduos acometidos pela doença, 

um tratamento eficiente é necessário (Sunyoto et al., 2018). 

 

 

Diversos trabalhos na literatura mostram o potencial das DCs para o tratamento de diver-

sas doenças (Klink, 2014; Reardon & Mitchell, 2017; Roatt et al., 2014). As DCs tem um papel 

muito importante para o desenvolvimento de uma resposta imunológica (Klink, 2014). Durante a 

infecção por L. amazonensis a apresentação de antígenos das DCs é ineficiente devido à baixa 

expressão de moléculas co-estimuladoras, além da baixa produção de citocinas que participam da 

apresentação de antígenos, mas o tratamento feito com MRS1754 é capaz reverter o prejuízo na 

apresentação de antígeno dessas células in vitro durante a infecção por Leishmania (Figueiredo 

et al., 2012). 

 

 

Os resultados obtidos após avaliações feitas nos animais com treze semanas de infecção 

mostram que as células do linfonodo dos animais que receberam o tratamento com as DLM, 

apresentaram um potencial muito grande em produzir a citocina IFN-γ quando comparadas com 

os grupos que receberam apenas DC ou DL. O IFN-γ é uma das principais citocinas das células 

com o perfil de ativação do tipo TH1. Essa citocina age sobre os macrófagos que, por sua vez, são 
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capazes de controlar a multiplicação do parasito (Green et al., 1990; Heinzel et al., 1989). Mes-

mo que o tratamento com DLM não tenha diminuído a carga parasitária, o tratamento mostrou 

uma produção de IFN-γ elevada pelas células do linfonodo dos animais que receberam o trata-

mento com DLM mostrando como o tratamento com essas células, tem a capacidade de agir so-

bre o sistema imune aumentando a resposta imunológica das células com o perfil de ativação do 

tipo TH1 produtoras de IFN-γ (Figura 4). A baixa produção da citocina IFN-γ é um dos grandes 

problemas da infecção por L. amazonensis ( Afonso & Scott, 1993), portanto, o fato do tratamen-

to com DLM aumentar a produção de IFN-γ se torna um achado muito importante. 

 

 

O fato da carga parasitária dos animais não diminuir independentemente do tratamento 

com DCs que eles tenham recebido (Figura 5-B), mostra que durante a infecção por Leishmania 

o sistema imunológico é modulado de maneira que o aumento na produção de IFN-γ não é sufi-

ciente para eliminar a carga parasitária. É importante ressaltar que, os animais que receberam os 

tratamentos com DC ou DL (Figura 5-A), não tiveram uma produção de IFN-γ em níveis tão 

elevados como é visto nos animais que receberam o tratamento com DLM. As DCs apresentam 

um potencial muito grande para serem utilizadas em vacinas e tratamentos e muitos pesquisado-

res exploram esse potencial. Os camundongos BALB/c infectados com L. donovani quando re-

cebem o tratamento com DCs primadas com antígeno de Leishmania, apresentam diminuição da 

carga parasitária no fígado e no baço, já o tratamento utilizando DCs associando a um antimoni-

al, leva a uma diminuição da carga parasitária ainda maior com 10 semanas de infecção  (Ghosh 

et al., 2003). Entretanto, o trabalho do Ghosh, assim como muitos outros da literatura onde é 

utilizado algum quimioterápico ou imunoquimioterápico, as avaliações são feitas após um perío-

do relativamente curto do tratamento, não sendo possível avaliar se após um longo período o 

tratamento continuaria tendo sucesso. 

 

 

 A utilização do fármaco MRS1704 um antagonista seletivo do receptor de adenosina A2B 

é fundamental para que o tratamento tenha êxito, pois sem fazer a inibição do receptor A2B das 

DCs o tratamento não é capaz de aumentar a produção de IFN-γ pelas células com o perfil de 

ativação TH1 seja in vitro (Figueiredo et al., 2012) ou in vivo como mostrado no presente traba-
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lho. Trabalhos do nosso grupo de pesquisa mostram que a sinalização purinérgica tem um papel 

extremamente relevante durante a infecção por L. amazonensis, de forma a influenciar todo o 

curso da doença. As intervenções feitas com o intuito de agir sobre a sinalização purinérgica po-

dem acarretar em uma melhor resposta imunológica. O MRS1704 também consegue desempe-

nhar um papel importante durante a infecção de outras espécies de Leishmania. Na infecção por              

L. braziliensis se o inóculo de Leishmania for feito na presença do MRS1704 em camundongos 

C57BL/6 a lesão encontrada é menor quando comparado com os animais que não receberam o 

MRS1704 (de Almeida Marques-da-Silva et al., 2008). 

 

 

Na busca por um tratamento eficiente a utilização da miltefosina e da MDLM se mostrou 

uma intervenção terapêutica promissora. Durante o desenvolvimento do trabalho observamos 

que quando associamos DLM que tem uma capacidade de aumentar a produção do IFN-γ pelas 

células do linfonodo, à miltefosina que consegue controlar a carga parasitária nos animais infec-

tados, observamos melhora no perfil imunológico dos animais. O acompanhamento desses ani-

mais por até treze semanas de infecção mostra uma diminuição considerável da carga parasitária 

e em alguns animais há a eliminação completa do parasito. Nesse ponto do curso da infecção os 

efeitos benéficos do tratamento foram vistos em ambos os casos, seja no grupo Milt ou no grupo 

MDLM o que indica que os efeitos da miltefosina são predominantes.  

 

 

Na literatura os trabalhos têm mostrado que desde a liberação da miltefosina pelos órgãos 

regulamentadores para o tratamento das leishmanioses, a sua ação na eliminação do parasito tem 

sido cada vez mais questionada, devido à resistência do parasito ao fármaco (Carnielli et al., 

2019; Coelho et al., 2014).  

 

 

Os resultados apresentados pelo tratamento MDLM indicam que, ele é eficiente sem cau-

sar grandes distúrbios ao sistema imunológico, pois treze semanas após a infecção é vista uma 

baixa produção das citocinas IFN-γ e IL-10 na cultura de linfonodos e a carga parasitária está 

controlada. Essas citocinas são respectivamente citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias e a 
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sua produção elevada é um indicativo que exista algum desiquilíbrio no organismo, mas o que os 

dados do presente trabalho nos mostram, é um ambiente controlado em relação à carga parasitá-

ria e as citocinas avaliadas. No grupo controle vemos uma maior produção da citocina IFN-γ 

acompanhada de uma alta carga parasitária, o que nos dá indícios que exista uma ineficiência na 

resposta imunológica, além de uma forte regulação no ambiente inflamatório (Jones et al., 2002). 

Tudo isso em função de uma apresentação de antígeno comprometida por parte das DCs, assim 

como uma fraca resposta TH1 produtora de IFN-γ  (Afonso & Scott, 1993; de Almeida Marques-

da-Silva et al., 2008; Figueiredo et al., 2012). A citocina IFN-γ desempenha um papel importante 

na infecção por Leishmania (Heinzel et al., 1989). Na infecção por L. amazonensis mesmo diante 

de situações que leve o aumento da citocina IFN-γ (Jones et al., 2000, 2002), uma vez que, a 

resposta com perfil de ativação TH1 produtora de IFN-γ é comprometida (Afonso & Scott, 1993), 

não é suficiente para a resolução da doença, o que reforça a ideia de uma forte regulação durante 

a infecção.  Na infecção por L. amazonensis o papel da citocina anti-inflamatória IL-10 que atua 

regulando a inflamação não está totalmente claro, uma vez que, na ausência da citocina IL-10 

não temos a eliminação do parasito e não temos uma inflamação exacerbada (Jones et al., 2002). 

Isso nos leva a sugerir que a citocina IL-10 não tenha participação na infecção por 

L.amazonensis. Na infecção por outras espécies de Leishmania, as citocinas inflamatórias e anti-

inflamatórias desempenham um papel importante para eliminação do parasito e a homeostase do 

sistema imunológico, mas na infecção por L. amazonensis, outros fatores, além da relação dessas 

citocinas, estão envolvidas, na susceptibilidade da doença, sendo assim por mais que a IL-10 

tenha um papel importante na regulação, tudo indica que ela tenha pouca participação na infec-

ção. 

 

 

            A LCL e a LCD são formas clinicas distintas da LTA causadas pela L amazonensis, sen-

do a LCD uma forma mais grave com lesões nodulares e não ulcerativas e com uma grande 

quantidade de parasitos (Kaye et al., 2020; Scorza et al., 2017). Na infecção experimental por L. 

amazonensis, os animais C57BL/6 apresentam durante a infecção uma perda do tecido no local 

do inóculo, mas após o tratamento com MDLM a lesão diminui e a integridade da orelha é man-

tida no animal infectado, de forma que se torna muito difícil notar a lesão no local da infecção 

com treze semanas de infecção e em algumas situações com até trinta e três semanas de infecção 
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(Figura 9-D). O tratamento efetuado utilizando miltefosina mostra que, após o início do trata-

mento o perfil das lesões começa a mudar e a espessura das orelhas infectadas começa a diminuir 

de forma que o inchaço vai desaparecendo e não é possível notar a lesão. Em contraste, com trin-

ta e três semanas de infecção é possível notar ulcerações nas orelhas desses animais (Figura 9- 

E). Os mecanismos de ação da miltefosina não estão totalmente elucidados e muitos trabalhos 

sugerem que o fármaco possa agir diretamente sobre o parasito em sua membrana externa  

(Coelho et al., 2014; Wadhone et al., 2009). A nossa avaliação mostra que os animais que foram 

acompanhados por até treze semanas de infecção e receberam o tratamento com miltefosina tive-

ram resultados positivos, quando foi avaliada a carga parasitária e a lesão, mas o acompanha-

mento destes animais por mais tempo mostra uma piora no perfil imunológico destes animais 

diante da infecção. Independente da forma de ação da miltefosina, aparentemente ela só apresen-

ta efeitos benéficos até treze semanas de infecção, pois o acompanhamento por um período mai-

or mostra uma falha na resposta imunológica, quando avaliamos a carga parasitária e a lesão.  

 

 

A ausência de uma lesão exacerbada nos animais que receberam o tratamento com 

MDLM após trinta e três semanas de infecção é um achado importante, já que as lesões causadas 

pela leishmaniose acabam sendo um estigma social na vida dos indivíduos que são acometidos 

pela doença (Pereira et al., 2009; Scorza et al., 2017), além de evidenciar que o tratamento tem o 

potencial de amenizar os danos que podem ser causados, devido à presença do parasito no orga-

nismo e pelo próprio sistema imunológico em decorrência de um processo inflamatório tão pro-

longado. 

  

 

       Para a geração de uma resposta imune que consiga combater o parasito e melhore os as-

pectos físicos dos animais é necessário o tratamento com MDLM, já que a miltefosina sozinha 

não é capaz de gerar uma resposta imune protetora de longo prazo. Há dados na literatura que 

mostram que, os macrófagos dos camundongos deficientes para a produção da citocina IFN-γ 

têm a sua capacidade de eliminar Leishmania reduzida mesmo mediante ao tratamento com mil-

tefosina (Wadhone et al., 2009). Uma das características da infecção por L. amazonensis é a au-

sência de uma resposta TH1 eficiente que é importante para a produção de IFN-γ ( Afonso & 
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Scott, 1993), e essa baixa produção de uma citocina inflamatória tão importante pode ser um 

forte indicativo do motivo que o tratamento com miltefosina apenas não seja suficiente. Por ou-

tro lado, como as DLM têm o potencial de aumentar a produção de IFN-γ (Figura 5) quando as-

sociadas à miltefosina, melhorando a resposta imunológica. Na literatura alguns trabalhos mos-

tram que o tratamento com DCs juntamente com antígeno de Leishmania em camundongos 

BALB/c infectados com L. donovani diminui a carga parasitária e, quando é feito uma associa-

ção com antimonial, a diminuição da carga parasitária é ainda maior com 10 semanas de infecção 

(Ghosh et al., 2003). Apesar dos resultados promissores apresentados por muitos trabalhos na 

literatura quando é feito uma avaliação da carga parasitária, após o tratamento com DCs 

(Agallou et al., 2011; Ghosh et al., 2003; Remer et al., 2007), as avaliações são feitas por um 

período relativamente curto após o tratamento, diferente do que foi proposto no presente traba-

lho, onde os animais foram acompanhados por até trinta e três semanas de infecção e continua-

ram apresentando uma baixa carga parasitária em muitas situações (Figura 11).  

  

 

      O tratamento com MDLM conseguiu controlar a carga parasitária por um período prolo-

gando. As DLM podem estar auxiliando o sistema imunológico na produção de IFN-γ, e também 

podem estar interferindo na regulação da sinalização purinérgica (de Almeida Marques-da-Silva 

et al., 2008), uma vez que, só aumentar a produção de IFN-γ não é suficiente para resolução da 

doença na infecção por L. amazonensis (Jones et al., 2000, 2002). Na infecção por L. braziliensis 

se a infecção é feita juntamente com o inoculo de MRS1754, uma antagonista seletivo do recep-

tor A2B de adenosina é visto uma diminuição da lesão e da carga parasitária (de Almeida 

Marques-da-Silva et al., 2008), o mesmo fármaco é utilizado no presente trabalho para o trata-

mento das células dendríticas. 

 

 

Após acompanharmos os animais por trinta e três semanas é notável a diferença entre os 

tratamentos. O grupo tratado com miltefosina tem uma alta carga parasitária, enquanto o grupo 

tratado com MDLM apresenta uma menor carga parasitária. Os resultados mostram que a redu-

ção pode chegar a 99,9% da carga parasitária quando comparamos o grupo que recebeu MDLM 
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com o grupo que recebeu miltefosina (Figura 9), ressaltando a importância da DLM para que o 

tratamento seja eficiente. 

 

 

 A avaliação das citocinas IFN-γ e IL-10 nos animais com trinta e três semanas de infec-

ção tratados apenas com miltefosina, evidencia uma situação complexa, já que a produção da 

citocina IL-10 é relativamente baixa e há uma variação na produção da citocina  IFN-γ com al-

guns animais produzindo uma alta quantidade e outros animais produzindo uma quantidade bai-

xa, mas em nenhuma das situações foram suficientes para eliminar o parasito ou diminuir a carga 

parasitária. 

 

 

 A variação na produção de citocinas mostra que as células dos linfonodos, em algumas 

situações, podem não estar respondendo à estimulação do antígeno de Leishmania, e, quando 

respondem ao estimulo, a produção das citocinas não é suficiente para eliminar o patógeno. Al-

guns trabalhos na literatura mostram que quando o indivíduo está acometido pela LCD há uma 

exaustão por parte das células produtoras de IFN-γ. Essa exaustão faz com que as células não 

respondam ao estimulo de Leishmania e esse processo não ocorre apenas em infecções por 

Leishmania, mas em outros tipos de infecções e doenças como o câncer (Bucks et al., 2009; 

Hernández-Ruiz et al., 2010; Shin & Wherry, 2007). Tudo isso em conjunto com ausência de 

uma reposta TH1 eficiente  (Afonso & Scott, 1993). 

 

 

O fato de alguns animais com trinta e três semanas responderem ao estímulo de      

Leishmania e produzirem IFN-γ e não serem capazes de eliminar o parasito mostra que em longo 

prazo o tratamento com miltefosina não é eficiente e a resposta imunológica que é desenvolvida 

não consegue conter o parasito, pois mesmo mediante a produção de IFN-γ não é possível elimi-

nar o parasito ou diminuir a carga parasitária. Essa situação sugere que a ação do fármaco ficaria 

restrita ao tempo que estivesse disponível no organismo e após a sua eliminação completa do 

organismo faria com que o parasito conseguisse se restabelecer novamente, mas sem excluir a 

possibilidade do parasito ser resistente ao fármaco. E ainda ressalta que a miltefosina não causa 
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alterações significativas na resposta imunológica na infecção por L. amazonensis na fase crônica 

da doença mediante aos parâmetros imunológicos avaliados.  

 

 

  O tratamento com MDLM abre caminho para uma nova proposta terapêutica na infecção 

por Leishmania. Os cães são os principais reservatórios para a leishmaniose no ambiente urbano. 

A relação afetiva existente entre o homem e o cão é muito grande. O que ajuda a flexibilizar al-

gumas medidas que deveriam ser mais severas, por exemplo, os tratamentos disponíveis para a 

doença não levam a sua resolução, mas acabam sendo permitidos, o que do ponto de vista de 

saúde pública é um problema, já que esses animais acabam sendo uma fonte de transmissão para 

a doença (Gonçalves et al., 2019).  

 

 

Com o intuito de diminuir a carga parasitária o tratamento utilizando MDLM aparece 

como uma promissora intervenção terapêutica para o tratamento da LVC, devido ao potencial 

apresentado por este tratamento para a diminuição da carga parasitária, e quanto menor a carga 

parasitária do cão menor a sua capacidade de transmitir a doença. 

 

 

 

Parte II – Desenvolvimento de memória imunológica  

 

 

As vacinas atualmente utilizadas são baseadas na exposição do organismo aos microrga-

nismos patogênicos de forma que, o indivíduo não precise passar pelo processo infeccioso e 

eventualmente se, o indivíduo entrar em contato com o patógeno novamente possa eliminá-lo 

devido à memória imunológica (Hohman & Peters, 2019). A memória imunológica tem uma 

participação muito importante no organismo, por exemplo, as células de memoria residente do 

tecido podem persistir por muito tempo no organismo, mesmo na ausência de Linfócitos T antí-

genos específicos, produzindo IFN-γ e aprimorando o recrutamento de mais células de memória 
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circulante para o local da infecção (Glennie et al., 2015). Na infecção por Leishmania já foi visto 

que, os animais infectados que são reinfectados apresentam uma reativação da lesão da primeira 

infecção, mas a lesão da segunda infecção é controlada e a carga parasitária é mantida em ambas 

as lesões (Mendez et al., 2004). Após efetuarmos a reinfecção, houve a reativação da lesão na 

infecção primária, acompanhada do desenvolvimento da lesão na infecção secundária. O perfil 

da lesão se mostrou mais agressivo no grupo Milt, onde as lesões em algumas situações foram 

acompanhadas de ulcerações (Figura 12- E). Na literatura observamos algumas situações onde a 

proteção gerada é baseada em uma infecção primária, onde não há eliminação por completo do 

patógeno, mas ele é mantida sob controle e diante de uma infecção secundária, o organismo con-

segue responder a reinfecção com uma resposta imunológica eficiente. (Hohman & Peters, 

2019). Infecções causadas por Leishmania major causam proteção contra uma infecção gerada 

pela Leishmania infantum a partir de uma resposta TH1, gerando uma proteção concomitante 

(Turner, 2016).  

 

 

O tratamento com MDLM foi bem promissor quando estávamos avaliando apenas uma 

infecção, mas diante de uma reinfecção, a lesão primária teve sua reativação de forma bem mais 

rápida. Apesar das lesões, não houve o aparecimento de ulcerações quando comparamos com os 

animais que tiveram apenas o tratamento com miltefosina. 

 

 

 Juntamente com a reativação houve um aumento da carga parasitária, mostrando que 

mesmo efetuando o tratamento com MDLM que, durante uma única infecção tem um grande 

potencial para diminuir a carga parasitária, não é suficiente para gerar ou manter uma proteção 

mediante uma nova infecção. Os dados obtidos com esse trabalho mostram que em nenhum mo-

mento o parasito foi eliminado completamente e sim mantido sob controle por um tempo maior 

quando recebeu o tratamento com MDLM. Por outro lado todo esse controle pode ser perdido 

mediante uma reinfecção.  
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Dados do nosso grupo de pesquisa mostram que ao longo curso de infecção há o recruta-

mento de células imunes para a local lesão na infecção por L. amazonensis.  Durante o curso da 

infecção o perfil das células presentes no ambiente inflamatório da lesão vai se alterando e com 

10 semanas de infecção há uma grande porcentagem de macrófagos no local da lesão expressan-

do uma alta quantidade de ectonucleotidases CD39 e CD73 (Castro, dados não publicados). Es-

sas ectonucleotidases são responsáveis por degradar ATP até adenosina (Robson et al., 2006). A 

adenosina tem um papel muito importante na infecção por L. amazonensis devido ao papel anti-

inflamatório modulando a resposta e prejudicando a apresentação de antígeno das DCs 

(Figueiredo et al., 2012; Silveira et al., 2009). Diante deste cenário contendo macrófagos e outros 

tipos células expressando uma grande quantidade CD39 e CD73 pode tornar o ambiente inflama-

tório totalmente regulado (Figueiredo et al., 2012, CASTRO, 2019). Esses dados ajudam explicar 

lesões ricas em parasitos em animais que receberam o tratamento com miltefosina e com 

MDLM, além de receberem duas infecções, pois não há eliminação do patógeno ao longo do 

curso da infecção, fazendo com que a inflamação persista e a sinalização purinérgica com ex-

pressão das moléculas CD39 e CD73 interfira modulando a resposta imunológica e o parasito 

acaba sendo beneficiado. 

 

 

 A infecção por L. amazonensis é marcada por uma resposta imunológica que tem uma 

baixa produção da citocina IFN-γ, importante para eliminação do parasito (Afonso & Scott, 

1993). A citocina IL-10, que tem um forte aspecto regulador da resposta imune, é capaz de su-

primir a resposta imunológica, além de ser associada muitas vezes com a persistência do parasito 

(Belkaid et al., 2001; Mendez et al., 2004), mas na infecção por L. amazonensis a citocina IL-10 

parece não ter muita participação na resposta imunológica que é montada (Jones et al., 2002). O 

que observamos quando avaliamos as citocinas durante a reinfecção é uma baixa produção de 

citocinas que parecem não estar exercendo uma função no ambiente altamente regulado. 

 

 

L. amazonensis tem uma alta capacidade de degradar ATP à adenosina, o que acaba pre-

judicando a montagem de uma resposta imunológica, já que o ambiente imunológico criado em 

decorrência da infecção é altamente regulado (de Almeida Marques-da-Silva et al., 2008; 
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Figueiredo et al., 2012, CASTRO, 2019). Na literatura trabalhos têm demonstrado que uma res-

posta imunológica tem a participação de células efetoras, células efetoras de memória e células 

de memória central (Glennie et al., 2017). Nos animais C57BL/6 que receberam o tratamento 

com MDLM quando foram avaliados com treze semanas de infecção, houve situações onde não 

foi possível detectar o parasito pela técnica utilizada, mas com trinta e três semanas de infecção 

já era possível detectar o parasito, o que nos mostra que o parasito não é eliminado completa-

mente do organismo e sugere que as células efetoras possam estar atuando para o controle da 

infecção. Quando foi efetuado o segundo inóculo observamos a reativação da lesão primária e o 

desenvolvimento da lesão secundária associado com uma alta carga parasitária, o que sugere que 

as células de memória não foram geradas ou não conseguiram agir sobre a infecção devido a 

forte regulação no ambiente imunológico.   

 

 

Ainda existem muitas dúvidas que cercam as células de memória e principalmente como 

elas são geradas, mas na infecção por L. amazonensis uma das principais barreiras a serem ven-

cidas é o ambiente imunológico altamente regulado causado pela infecção para que, as células do 

sistema imune responsáveis por controlar o parasito consigam agir. 

 

 

Os dados que obtivemos nos sugerem que na infecção por L. amazonensis há uma forte 

regulação no ambiente inflamatório, e o tratamento com miltefosina ajuda a minimizar essa regu-

lação diminuindo a carga parasitária, mas não consegue eliminar completamente o parasito, o 

que acaba evidenciado pelo aumento da carga parasitária quando avaliamos os animais em tem-

pos tardios. O tratamento utilizando MDLM consegue diminuir a carga consideravelmente em 

todos os tempos avaliados quando comparamos com o grupo controle infectado ou com o grupo 

que recebeu o tratamento com miltefosina, desde que haja apenas uma infecção, pois diante de 

uma reinfecção todo ambiente imunológico é alterado e o parasito acaba sendo beneficiado. Os 

resultados obtidos não deixam claro se as células de memória foram geradas e mesmo que te-

nham sido geradas, elas não foram capazes de controlar a infecção, mas abre caminho para os 

próximos passos a serem tomados na busca de um tratamento melhor.   
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6. Conclusão  

 

  As DLM ou a miltefosina, se administradas separadamente não são efetivas no trata-

mento da infecção experimental por L. amazonensis, mas a associação feita entre elas é capaz de 

diminuir a multiplicação do parasito, além de manter o perfil imunológico estável mesmo após 

um longo período de infecção.   O potencial apresentado por esse tratamento pode ser explorado 

para o tratamento em humanos e cães, mas outros experimentos são necessários para essa aplica-

ção.  
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